
ODONTOGRAMA 

 

Para criar um novo Tratamento clique no botão . 

 

ARCADA: Sistema seleciona de acordo com a idade. 

DATA: Selecione a data do odontograma 

CONVÊNIO: Selecione a Tabela de Preço que será usada. 

Clique no dente que deseja incluir o procedimento a ser realizada, se o procedimento for GERAL 

(Mais de um dente como por ex: Profilaxia.) não precisa selecionar nenhum dente, depois clique no 

botão . 



 

ESPECIALIDADE: Selecione a especialidade do procedimento. 

CÓDIGO: Caso goste de usar códigos para os procedimentos você pode digitar o código que o 

sistema irá buscar o procedimento pelo código. 

PROCEDIMENTO: Caso não use código pode-se localizar pelo nome do procedimento. 

VALOR: Sistema puxa o valor na tabela de preço caso deseja mudar o valor e só digitar o valor 

desejado. 

PRIORIDADE: Pode-se listar os procedimentos de acordo com a prioridade. 

SITUAÇÃO: A REALIZAR (Procedimento que deve ser realizado no cliente) e OBSERVADO(Caso deseje 

marcar um procedimento feito no cliente esse procedimento não entra no orçamento. 

DENTISTA: Selecione o dentista que irá realizar o procedimento, esse será também o dentista que 

será gerado a comissão. 

OBSERVAÇÕES: Caso queira digitar alguma obs para o procedimento lançado. 

FACES: Caso procedimento seja por face aparecerá as faces a serem marcadas. 



 

Após selecionar todos procedimentos desejados clique no botão . 

 

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 



 PARCELADO: Digite a data para primeira parcela, tipo da primeira parcela se vai ser em % ou 

em R$, valor da primeira parcela, numero de parcelas, Corr. Mensal (Valor que deseja para 

corrigir as parcelas, lembrando que a correção e por juros composto calculado com formula 

de financiamento) tipo da parcela fixo(quando todas parcelas tem o mesmo valor) ou 

variável (quando as parcelas tem valores diferenciados a cada parcela). Período das parcelas 

se for mensal, semanal, quinzenal ou anual. 

 À VISTA: valor total a vista pode-se dar descontos e digitar a data para primeira parcela que 

seria quando ele vai pagar o valor. 

 POR PROCEDIMENTO: Se o paciente desejar parar a cada procedimento que ele fizer. 

Clique no botão CALCULAR depois em CONFIRMAR. 

Ele ira perguntar se quer imprimir ou não orçamento. 

Após gerar orçamento se o cliente for realizar o tratamento e você deseja gerar o financeiro clique 

no botão . 

Se a Condição de pagamento for à vista ou Parcelado ele abrirá assim: 

 

Clique no botão GERAR PARC. 



 

TIPO EMISSÃO: BOLETOS(Se usar boletos bancários) ou CONTAS A RECEBER(Se usa recebimentos 

somente na clínica). 

CONTA: Caso use mais de uma conta de movimentação em qual conta esse valor irá entrar. 

PLANO DE CONTAS: Selecione o Plano de Contas desejado. 

DESCRIÇÃO: Caso for contas a receber de uma descrição para esse recebimento. 

Clique em gerar parc. Depois em confirmar ele ira gerar de acordo com o orçamento salvo. 

Se a condição de pagamento for por procedimento aparecera essa assim: 

 



Clique em INCLUIR. 

 

Será listado os procedimentos que ainda não foram gerados pagamento, clique duas vezes no 

procedimento que quer receber depois clique em confirmar. 

Na tela do financeiro clique na aba Comissões Dentista. 

 



Você verá que será automaticamente gerada a comissão de acordo com cadastro dele. 

 

 


