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Se você é estudante de Odontologia e chegou até aqui, 
você já é um aluno diferenciado, pois está em busca de 
melhorar seu desempenho acadêmico e desenvolver 
uma performance profissional de sucesso.

Se observarmos a odontologia atual praticada por 
grande parte dos profissionais, vamos nos deparar com 
uma realidade em que o dentista recebe o paciente pela 
primeira vez no consultório e já o conduz para a cadeira 
odontológica para avaliar a sua queixa, sem ao menos 
saber seu nome.

Isso faz com que não haja criação de uma relação de 
confiança entre profissional e paciente, e ainda induz 
ao estabelecimento de um diagnóstico incorreto e, 
consequentemente, um tratamento inadequado. 

Neste e-book você encontrará dicas e orientações para 
aprimorar o seu desempenho na prática clínica e 
conseguir desenvolver uma performance profissional 
de sucesso.

Boa leitura!

Os primeiros passos para aprender a 
praticar uma odontologia mais huma-
nizada começa ainda na graduação.
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01
DICA

CONHEÇA
SEU PACIENTE
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A primeira consulta é essencial para que se estabeleça 
uma relação de confiança entre o aluno e o paciente. 
Por isso, é de extrema importância que seja feita uma 
anamnese detalhada, investigando a queixa principal, 
história médica, antecedentes hereditários, hábitos e 
vícios.

No exame físico, antes da avaliação da cavidade bucal, 
é necessário realizar uma avaliação geral do paciente, 
observando sua estrutura corporal, forma de caminhar, 
simetria, pele, cabelos, região da face, etc.

Além disso, é necessário avaliar os principais 
sinais vitais como: pressão arterial, frequência 
cardíaca, frequência respiratória e glicemia.
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02 APROVEITE PARA CRIAR SUA
IDENTIDADE PROFISSIONAL
Aproveite este contato com o paciente para começar a desenvolver sua identidade, 
percebendo os talentos que você tem e os que você precisa aprimorar.

EMPATIA ANÁLISE AFIRMAÇÃO DEDICAÇÃO CARISMA COMANDO

INCLUSÃO CONEXÃO COMUNICAÇÃO CRENÇA POSITIVIDADE PRUDÊNCIA

IMPARCIALIDADE DISCIPLINA PENSAMENTO
ESTRÁTEGICO DESENVOLVIMENTO RELACIONAMENTO SIGNIFICÂNCIA

Saber se colocar 
no lugar do outro

Estar preparado para 
atender pacientes em 

suas diferentes 
necessidades

Conseguir definir o que é 
importante em todas as re-
lações para não ser tenden-

cioso em suas escolhas

Passar informação 
com clareza

Usar seu profissional 
para defender e trans-

mitir seus valores

Colaborar com a
harmonia do

ambiente

Ter cuidado extra
nas situações

Entender o quanto as 
suas ações interferem 
e se conectam na vida 

dos outros

Cumprir prazos e 
seguir regras

Transmitir 
conhecimento e ajudar 

no desenvolvimento 
de todos

Criar intimidade
emocional com

facilidade

Buscar
reconhecimentoElaborar possibilida-

des para conquistar 
objetivos ou resolver 

problemas

Levantar todos os 
dados antes de 

pensar em soluções

Saber seus talentos
e usar a seu favor

Estar sempre em 
constante evolução

Desenvolver boas con-
versas e manter am-

bientes descontraídos

Facilidade em liderar
equipes
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03
TENHA UM DIÁRIO
DE PRÁTICA CLÍNICA

A prática clínica é incrível e única, a cada paciente uma nova história e um novo 
desafio. Por isso, é importante criar um método que ajude você a memorizar 
cada etapa neste período de aprendizado. Anotar os dados principais do 
paciente atendido, o plano de tratamento discutido junto ao seu professor, a 
conduta tomada, o tratamento realizado e o resultado obtido, podem ser de 
grande valia para o seu aprendizado, além de proporcionar maior segurança 
nos próximos atendimentos.

ORGANIZE
TEMAS POR

CORES

ORGANIZE
TEMAS POR

CORES
DESTAQUE COM

MARCA-TEXTO OMARCA-TEXTO O
QUE FOI MAISQUE FOI MAIS
IMPORTANTEIMPORTANTE

REVISE O
CONTEÚDO COM
A SUA DUPLA

REVISE O
CONTEÚDO COM
A SUA DUPLA

ANOTE O QUE
FOI REALIZADO

EM CADA
ATENDIMENTO

ANOTE O QUE
FOI REALIZADO

EM CADA
ATENDIMENTO

DICA
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04
TENHA O COMPROMISSO
DE CHEGAR PREPARADO
Depois de conhecer seu paciente, será estabelecido o plano de tratamento, 
portanto, é importante que você reserve um tempo para estudar e elaborar o 
plano de tratamento ideal para que você possa, posteriormente, discutir com o 
seu professor a sua conduta.

Caso o plano de tratamento seja realizado pelo professor, antes mesmo de 
você ter tido tempo de elaborá-lo, você pode refletir e entender o 
porquê da conduta estabelecida. E, no caso de dúvidas, consultar seu 
professor na próxima aula.

ENCERRE OS ASSUNTOS NAS REDES SOCIAIS
1H ANTES DA AULA COMEÇAR

SEPARE O MATERIAL QUE SERÁ USADO

VIVA INTENSAMENTE CADA ETAPA
DO ATENDIMENTO

ORGANIZE O MATERIAL COM ANTECEDÊNCIA E
VERIFIQUE A BIOSSEGURANÇA

CONVERSE COM A SUA EQUIPE/DUPLA SOBRE
O QUE FARÃO NO DIA

DICA



05
DICA

APRENDA
ENSINANDO
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Geralmente, os atendimentos na clínica-escola são 
feitos em dupla, onde um aluno assume o 
papel de cirurgião-dentista e o outro de auxiliar. 
Neste caso, quando você estiver na função de 
dentista, pode aproveitar para explicar para o seu 
colega “auxiliar” como você elaborou aquele plano de 
tratamento, e vice-versa. Dessa forma, você absorverá 
ainda mais o conteúdo e ampliará sua vivência clínica.

Outra ótima dica é fazer monitorias. 
Ao se tornar monitor, 

o curso.



06
TIRE DÚVIDAS

COM OS VETERANOS
Procure alunos que já vivenciaram essa etapa para obter orientações e/ou 
dicas sobre o atendimento e o funcionamento das clínicas de cada disciplina, 
ampliando seu olhar clínico e incentivando o cooperativismo.

1.     Entre em programas voluntários, monitorias 
ou estágios;
2.    Compareça em encontros científicos;
3.    Participe de ligas e projetos de extensão;
4.    Participe de grupos de estudos;
5.    Participe de grupos nas redes sociais.
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DICA

Veja algumas dicas de como criar
uma rede de contatos na faculdade:



07
PARTICIPE DE
UM CONGRESSO
Sempre tem aquele caso clínico que apresenta alguma particularidade, 
ou que tenha demandado uma energia maior da sua parte. Esses casos 
são ideais para que você possa aprimorar ainda mais a sua performance 
profissional.

Para isso, converse com o seu professor e se organize para apresentar o 
seu caso clínico em um congresso de Odontologia. 

O que será de grande valia para que você estude ainda mais sobre um 
determinado assunto e desenvolva sua capacidade de falar em público.

DICA
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ORGANIZE-SEORGANIZE-SE

1

A rotina da graduação envolve diversas responsabilidades: aulas, provas, 
laboratórios, clínicas, trabalhos... Portanto,  essencial que você se 
organize. Separamos algumas dicas para facilitar a sua rotina:

ORGANIZE OS INSTRUMENTOS EM CAIXAS POR 
ESPECIALIDADES ( EX: 1 DE ENDO, 1 DE PERIO)
Em casos de troca de aula ou procedimentos que necessitem a inclusão 
de outra especialidade no meio do percurso, você não precisará procurar 
as peças no meio de todo o material.

Tenha uma PASTINHA DE SALVOS no Instagram com resumos 
que os colegas da profissão e a Dental Speed postam.2

Esterilize o mateial com ANTECEDÊNCIA.3
Após a ESTERILIZAÇÃO de grampos e outros materiais pequenos,
guarde cada unidade em um pacote pequeno e depois junte todos em um 
pacote grande. Assim, quando você pegar um para usar, os outros não 
perdem a esterilização.

4

Use softwares para armazenar a ficha do paciente

(INDICAMOS O SIMPLES DENTAL!)5
TENHA UMA ÓTIMA NOITE DE SONO para não prejudicar
sua concentração no dia seguinte.6
Deixe sua roupa da aula prática separada na noite anterior, para COME-
ÇAR O DIA SEM ATRASOS.7
Tenha seu diário da prática clínica sempre em mãos e MANTENHA-O 
ATUALIZADO.8
RESERVE UM HORÁRIO DIARIAMENTE para estudar
algum conteúdo ou elaborar o plano de tratamento do seu próximo pa-
ciente.

9
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QUEM SOMOS 
Em 1998 onde tudo começou 
Iniciamos nossa história com soluções de impressos para marketing odontológico em 1998. Atualmente, oferecemos um portfólio completo com produtos de qualidade 
que atendem do estudante ao profissional mais experiente, garantindo a satisfação e promovendo o sucesso de dentistas de todo o Brasil.
 
No que acreditamos 
Nós acreditamos no poder do sorriso e que cada pessoa é única. Por isso, trabalhamos com transparência, desde o atendimento, passando pelo desenvolvimento de 
produtos e serviços, até o envio do seu pedido. Cuidamos�com carinho de todos os detalhes, para que você receba mais do que produtos, receba instrumentos de 
sucesso. 

Acreditamos também que ser mais que uma dental, é promover sorrisos, contribuindo com a saúde e qualidade de vida da comunidade. Desenvolvemos o projeto 
Guardiões do Sorriso em parceria com a marca Colgate, promovendo a educação da saúde bucal para crianças. São ações sociais que transformam vidas e fazem a 
diferença! Para saber mais, conheça o projeto. 
 

VENHA NOS CONHECER

Que tal se atualizar? Fique por dentro nos nosso canais:

https://www.dentalspeed.com/universitarios
https://blog.dentalspeed.com
https://www.youtube.com/user/dentalspeed
https://www.instagram.com/dentalspeed/
https://twitter.com/dentalspeed
https://www.facebook.com/dentalspeed
https://www.tiktok.com/@dentalspeed?_d=secCgYIASAHKAESMgow9yI%2F5WOhz0rcfu%2F8nNVDXWBWuMP2STi89xl2iBLbhYD6hIRyv9%2BXCfoI9w9vB6QeGgA%3D&language=pt&sec_uid=MS4wLjABAAAA-MDlYnwAw2WKTNyCTFMPLKd7UsBvanFnKpw5j2vVyvnmqr33EXQ8jdCXimRN4gLx&sec_user_id=MS4wLjABAAAA-MDlYnwAw2WKTNyCTFMPLKd7UsBvanFnKpw5j2vVyvnmqr33EXQ8jdCXimRN4gLx&share_author_id=6836672599695574022&share_link_id=3CB8A95C-334B-4E5C-977D-10FA0A337CBC&tt_from=copy&u_code=dcm67i2l1gembd&user_id=6836672599695574022&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy&source=h5_m&_r=1
https://br.pinterest.com/dentalspeedbr/_shop/



