
CADASTRO DE ESPECIALIDADES 

Cadastro – Procedimentos (Odontograma) – Especialidades 

 

 

Clique em INCLUIR e cadastre as especialidades de sua clínica. 



Cadastro – Procedimentos (Odontograma) – Procedimentos 

 

 

Clique em INCLUIR 



 

Campos 

CÓDIGO: Pode-se cadastrar um código para seu procedimento na hora de lancar no odontograma se 

preferir usar um código para cada procedimento. 

PROCEDIMENTO: Nome do procedimento. 

ESPECIALIDADE: Selecione a Especialidade do procedimento a ser cadastrado. 

TIPO ICONE: TODOS IGUAIS (Quando o ícone selecionado for o mesmo para todos os dentes), 

INDIVIDUAL (Quando o ícone selecionado for diferente para cada dente por Ex: Endodontia que tem 

os ícones diferente para cada raiz.), GERAL (Quando o procedimento a ser cadastrado seja para mais 

de um dente por Ex: Profilaxia.) e FACE (Quando procedimento não usa ícone e se marca as faces do 

dente.) 

TABELA DE PREÇO: Selecione os convênios que você quer que esse procedimento faca parte e o 

valor para o convenio selecionado, depois clique em ADICIONAR CONVÊNIO. 

Clique em CONFIRMAR para gravar o procedimento. 

  



Cadastro – Procedimentos (Odontograma) – Tabela de Preços 

 

 



A lista de Convênios que possuem procedimentos com valores e quantidades de procedimentos 

cadastrado em cada convenio. 

INCLUIR – Para cadastrar um novo convênio. 

ALTERAR  - Para alterar valores de procedimentos ou incluir procedimentos a tabela de preços. 

 

INDICE: Veja abaixo o que significa. 

ALTERAR VALOR DE TODOS PROCEDIMENTOS: Pode-se alterar o valor em % de todos os 

procedimentos para não precisar acessar um a um basta colocar % que deseja aumentar e clique em 

CONFIRMAR. 

INCLUIR: Para incluir um novo procedimento a tabela de preço. 

ALTERAR: Alterar o valor do procedimento selecionado. 

COPIAR UMA TABELA: Se a tabela de preco não possuir nenhum procedimentos voce pode copiar 

todos procedimentos de uma tabela já existente depois mudar os valores para sua tabela nova. 

  



Cadastro – Procedimentos (Odontograma) – Indices 

Os indices serve para quem quer trabalhar com uma tabela diferenciada por periodos como por ex: 

Salário mínimo voce pode criar um indice do salário minimo e a cada periodo lancar seu indice que o 

sistema calcula os valores na hora que ta fazendo odontograma atraves desse indice. 

 

 



 

Voce seleciona o indice a data que ele comeca a valer o valor se ele tem vencimento e a data de 

vencimento desse indice. 

 

 

 

 


