CONQUISTE
E FIDELIZE
SEUS PACIENTES ATRAVÉS
DO FLUXO DIGITAL!
Entrevista exclusiva com
o Dr. Rogério Marcondes

INTRODUÇÃO
Entenda como você pode conquistar novos pacientes e fidelizar os antigos através de uma Odontologia de alta performance, investindo no fluxo digital e obtendo excelentes resultados.
Realizamos uma entrevista exclusiva com o Dr. Rogério Marcondes,
especialista em Dentística Restauradora (Latu Sensu) – FAB, Pós-Graduado em próteses sobre implante – ILAPEO/PR e clínico em tempo
integral em odontologia estética restauradora há mais de 20 anos.
A inovação é a ferramenta mais poderosa na conquista de novos
pacientes e de um lugar de destaque e referência na Odontologia
moderna. Sempre pautada em rigorosos métodos científicos e em
resultados comprovados, a Odontologia de alta performance é o
resultado de muito conhecimento técnico, inovação e tecnologia.

COMO A ODONTOLOGIA
DIGITAL PODE ME AUXILIAR
NO DIA A DIA?
O fluxo digital pode ser um diferencial dentre as qualificações
na carreira de um cirurgião-dentista, pois através dele é possível obter excelentes resultados, com elevado nível de precisão e
muito mais agilidade quando comparado ao fluxo convencional.
É nítida a preferência de pacientes por tratamentos mais rápidos,
com qualidade estética superior e previsibilidade. E é exatamente
nisso que a Odontologia digital pode te auxiliar. Através de diferentes equipamentos, softwares e, claro, da habilidade do próprio profissional, o fluxo digital permite maior previsibilidade, o

que proporciona mais confiança e credibilidade para o paciente.
Além disso, os tratamentos são mais ágeis, e as peças confeccionadas têm maior grau de precisão, o que demanda
menos ajustes e, portanto, menos sessões no consultório.
A Odontologia digital agrega valor à sua marca e à imagem do
dentista, isso porque, através de seus inúmeros benefícios,
os profissionais que fazem uso destas tecnologias passam a
ser muito mais recomendados e divulgados, graças a seus excelentes resultados obtidos, estéticos e funcionais. Os tratamentos se tornam mais seguros, eficazes, indolores e rápidos.
É importante ressaltar, também, que os resultados obtidos em Odontologia estética são muito superiores através do fluxo digital, que
permite recriar a anatomia com muito mais naturalidade e harmonia.

O QUE OS EXPERTS

EM ODONTOLOGIA TÊM A DIZER SOBRE O

FLUXO DIGITAL?

Veja, a seguir, uma entrevista que realizamos com o Dr. Rogério Marcondes, que possui
um currículo notável. Com toda sua experiência e seu vasto currículo, suas palavras certamente têm muito a agregar, para que os profissionais consigam entender como a Odontologia digital pode influenciar suas carreiras e rotina, principalmente no que se refere à
Odontologia estética.
• Presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética na gestão 2012/2013;
• Membro CREDENCIADO da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética;
• Membro Associado da Academia Brasileira de Odontologia Estética (ABOE);
• Membro da American Dental Association desde 1998 (ADA/USA);
• Fellowship em Odontologia Estética pela Ohio State University (OHIO/USA);
• Especialista em Dentística Restauradora (Latu Sensu) – FAB;
• Pós-Graduado em próteses sobre implante – ILAPEO/PR;
• Doutorando em Materiais Dentários – UFPel/BR;
• Clínico em tempo integral em odontologia estética restauradora há mais de 20 anos;
• Conferencista nacional e internacional sobre odontologia estética;
• Membro fundador do Paraná Dental Team;
• Diretor Clínico do Dental Esthetic Center e Professor do Dental Esthetic Center Training.
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fazer a diferença na sua vida
profissional é em quem você se
tornou e não o que você tem!

CONCLUSÃO
Com essa entrevista, é possível inferir que a Odontologia atual
tem muito a crescer e muito o que aproveitar do fluxo digital, principalmente na área estética. Além disso, os profissionais devem
estar sempre atualizados e em busca de novos conhecimentos,
com o objetivo de se reinventar e obter excelentes resultados.
A Odontologia estética é uma das áreas que mais cresce, a demanda por este tipo de tratamento aumenta a cada dia. Entender
todas as possibilidades da Odontologia digital nesta área pode ser
um diferencial, que permitirá ao profissional alavancar sua carreira.
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