
 

 

 

                                                

 

www.dentalsci.com.br

DentalSci é um sistema de telesaúde especialista em Ortodontia, ATM, 
Odontopediatria, Ortopedia Funcional e Cirurgia Bucomaxilofacial, de-
senvolvido para atualizar o profissional sobre as melhores práticas clínicas 
e auxiliar no planejamento dos casos com base nas melhores evidências 
científicas.



 

 

 

 

Cenário

Evite gastar horas 
com pesquisa sobre 
as melhores práticas. 

Planeje seus casos de 
modo rápido e efici-
ente. 

Documente seus pla-
nejamentos para fins 
científicos e legais. 

Dental Sci é a sua 
melhor opção em in-
teligência clínica.

Um paciente chega à clínica apresentando um caso trivial, porém 
para o qual existem diversas técnicas publicadas. Como eleger a 
melhor prática? 

Noutro cenário, para o diagnóstico de um caso complexo, quanto 
tempo um profissional gasta para fundamentar a intervenção com 
base em evidências e pesquisar as melhores opções técnicas? 

Numa terceira situação o profissional tem dúvidas sobre o planeja-
mento do caso por encontra-se em um local remoto, longe de cen-
tros especializados. Como obter auxílio técnico rápido? 

Imagine a possibilidade de contar com um sistema inteligente, capaz 
de auxiliar na fundamentação do diagnóstico e no planejamento 
técnico do caso de modo individualizado para cada paciente., em 
segundos. 
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Como Funciona?

Profissional
O profissional faz o levantamento de 
dados sobre os sinais e sintomas do 
paciente por meio da avaliação clí-
nica.

Os dados clínicos são registrados no 
sistema DentalSci e processados por 
meio de um software especialista.

O sistema DentalSci cruza as infor-
mações referentes ao desvio dento-
facial do paciente e seleciona as 
melhores práticas sobre o problema 
para auxiliar no diagnóstico e trata-
mento.

Para aumenta a eficiência clínica o 
sistema DentalSci apresenta imagens 
e videos de diferentes opções técni-
cas para o caso específico do paci-
ente.

O histórico de consultas fica registra-
do no sistema DentalSci para consul-
ta ou replanejamento. Bem como 
pode ser impresso ou gravado junto 
ao prontuário do paciente como um 
registro odontolegal.
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Educação Continuada

Com o sistema DentalSci profissionais e estudantes podem fazer  si-
mulações de casos reais para treinar propedêutica, atualizar e discu-
tir técnicas de tratamento em tempo real.

Substitua aulas expo-
sitivas pelo ensino ba-
seado em problemas

Uma nova técnica para ensinar e aprender baseada na discussão 
de casos clínicos. 

Um sistema inteligente pronto para uso, economizando horas de pre-
para preparação e atualização de slides.



 

 

  

 

 

   

 

                       

SciTech

Grupo Prática Clínica

Venha fazer ciência conosco

www.praticaclinica.com.br

DentalSci 

Projeto em aceleração no 

Grupo Prática Clínica 


