IMERSÃO
FULL DIGITAL
DSD OFICIAL

SALVADOR - BA

Olá,
Seja bem-vindo. Você está prestes a se elevar para
outro nível da odontologia:

O Universo DSD.

IMERSÃO FULL DIGITAL
O CURSO foi formulado para compartilhar com Dentistas, Protéticos e equipe um protocolo que fortalece as habilidades de diagnóstico estético extra e intra oral e avaliação estrutural, fornecendo as
ferramentas e linguagem necessárias para uma comunicação interdisciplinar mais efetiva. Ademais,
o protocolo possibilita aos Dentistas educar e motivar seus pacientes melhorando sua percepção
visual e por fim aumentar a aceitação dos planos de tratamentos.
O OBJETIVO é tornar-se um melhor Designer já que o Desenho do Sorriso é o princípio primário que
guiará um plano de tratamento moderno (Plano de Tratamento guiado pela face).
Como implementar um Protocolo de Comunicação realista já que comunicação de qualidade, no
momento correto, é a chave para uma Odontologia funcional interdisciplinar genuína.
Como interagir com o paciente para aumentar o valor percebido do seu trabalho e, de maneira
ética, a aceitação de seus projetos através do processo de comunicação emocional do design do
sorriso (Odontologia Emocional).
Como conectar o design do sorriso ao processo de tratamento clinico, através do workflow digital,
com scaneamentos intra-oral e impressões 3D.
O PUBLICO ALVO do curso são ORTODONTISTAS,PROTESISTAS E DENTÍSTICA, IMPLANTODONTISTAS E CIRURGIÕES BUCO, PERIODONTISTAS, TÉCNICOS DE LABORATÓRIO e ACADÊMICOS DA
ODONTOLOGIA.

DOCENTES
Rafael de Liz Pocztaruk

Vinicius de C. Machado

Titulações

Titulações

- Especialista e Mestre em Prótese Dentária;
- Doutor em Odontologia com ênfase em
Implantodontia e Fisiologia Oral da Mastigação;

- Especialista em Radiologia
- Mestre em Implantodontia
- Pós-graduado em Prototipagem Bio-Médica
- CAD Designer
- DSD Key opinion Leader
- Coord. curso de Odontologia Digital Uniavan.
- Diretor Científico do Grupo Slice

- Membro e Palestrante Oficial do International
Smile Designer – Certified by DSD Lecturer
- Palestrante Oficial do DSD

Fabio Bezerra
Titulações
- Especialista em Implantodontia
- Especialista e Mestre em Periodontia
- Doutor em Biotecnologia
- DSD Member

PROGRAMA
- DSD conceito e filosofia e desafios dos planejamentos multidisciplinares no alcance da estética em odontologia (ORTO, PRÓTESE, DENTÍSTICA, PERIO, IMPLANTE, LABORATÓRIO);
- Implementação do Processo do Digital Smile Design na Clinica;
- Eficiência na comunicação digital utilizando o protocolo de apresentação com software (Keynote) e
online (Dropbox);
- Planejamento do 2D - 3D | Integração com CAD/CAM;
- Integração Invisalign e DSD e Novos conceitos de Ortodontia guiada pela face e interdisplinar;
- Novo workflow integrado DSD Nemotec e ClinCheck Invisalign;
- Hands-on: Passo-a-passo do DSD hands-on;
- Demo: Criar uma estratégia estética para o mock-up e redesenho do sorriso para apresentar para o
paciente. Utilizando os desenhos DSD para melhor planejar o caso estético;
- Live Patient demo | Transferir do planejamento digital para o modelo, realizar a guia de silicone para
fazer o mock-up ao vivo;
- Fazer mock-up ao vivo;

PROGRAMA
- Fotos finais;
- Comunicação visual do caso para o paciente;
- WorkFlow Digital - 2D para 3D - do STL as Impressões 3D;
- Entenda o processo do Fluxo Digital através dos planning centers;
- Scaneamento intra-oral ao vivo com scanner;
- Montagem da apresentação para o paciente e foto final do grupo DSD e Entrega Certificados.

LOCAL E HORÁRIO
Data e hora
- Sexta, 19 de JULHO de 2019 | 08:30 às 18:00 horas.
- Sábado, 20 de JULHO de 2019 | 08:30 às 18:00 horas.
- Domingo, 21 de JULHO de 2019 | 08:30 às 18:00
Horário Padrão de Brasília - Horário Brasil (Bahia)

Local
- Instituto Prime
Barão de Loreto, 59, Graça
Salvador, BA | CEP: 401.502-70

INSTRUÇÕES IMPORTANTES
O QUE DEVO LEVAR PARA O CURSO?
- IPAD (APPLE) - HANDS ON SERÁ DADO NO SEU IPAD - CONFIGURAÇÃO MÍNIMA 2016
- Participantes podem trazer suas câmeras fotográficas para calibragem delas, pois teremos hands-on.
- Afastadores para Hands-on de fotografia DSD.
- Palitos de Picolé (2) para hands-on de Fotografia DSD.
- Adaptadores para carregar seus IPADs nas tomadas de 3 pinos.
Demo Case DSD APP no IPAD
https://vimeo.com/227784576
App installations
https://itunes.apple.com/us/app/digitalsmiledesign-dsd/id1244419326?mt=8
Register on website
http://user.digitalsmiledesignapp.com/user-register
Website
https://digitalsmiledesignapp.com/?lang=pt-br

INSCRIÇÕES
http://bit.ly/imersaofulldigital
CLIQUE AQUI
http://bit.ly/imersaofulldigital
OU ACESSE:
http://bit.ly/imersaofulldigital
OU LIGUE:
(71) 99406-4910 (Mariana)

DÚVIDAS FREQUENTES
Como posso contatar o organizador se tiver perguntas?
Pelo e-mail: dsdlecturerpoa@gmail.com e whatsapp (051) 99917.9030
https://www.digitalsmiledesign.com

Minha inscrição pode ser transferida?
A inscrição não pode ser transferida a ninguem.
Posso Cancelar minha inscrição?
Pode até 60 dias antes do evento.
Posso Obter Reembolso?
Não há Reembolso do valor pago ao site

FOTOS DO CURSO

