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Abrimos as nossas portas para lhe oferecer a melhor experiência DSD!

Rua Serpa Pinto Nº75 - A
2640-534 Mafra
Tel: 261 815 243
belearning@beclinique.pt

DSD & Emotional Dentistry. Hands-On & Mock-Up ao vivo com paciente
Oradores: Jesús Creagh, Luken de Arbeloa e Federico Brunner.
Data: 6 a 9 setembro 2018. Horário: 9:30 às 19:00 Nós mostramos. Você executa!
Submersão no conceito DSD (Digital Smile Design) através de palestras e demonstrações ao vivo. Descobre o processo do Smile Design,
protocolo de comunicação interdisciplinar DSD e o conceito de Emotional Dentistry, utilizando um fluxo de trabalho digital único.
Vamos desenhar e estudar casos em conjunto até convertermos o processo em algo intuitivo e natural. O conceito DSD procura
apresentar ao mundo uma nova visão da Medicina Dentária. Mais humana, emocional e artística, mas também mais eficiente e precisa
através da tecnologia digital, impulsionando a nossa nobre profissão na sociedade.
Principais objectivos do conceito DSD:
1. Desenvolver o processo do Smile Design convertendo o doente num cúmplice do seu novo sorriso.
2. Desenvolver um protocolo de comunicação que facilite uma medicina dentária interdisciplinar real e diária.
3. Valorizar cada tratamento dentário e aumentar a taxa de aceitação dos tratamentos através da medicina dentária emocional.
4. Integrar a tecnologia mais avançada para gerar procedimentos eficientes e previsíveis.
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Highlights

Principios de Digital Smile Design - DSD
Medicina Dentária Digital e Protocolo de Video / Fotografia no Smart Phone, Scan
Intraoral e Mock-ups
Emotional Dentistry. Criando uma experiência única para o paciente
Análise Facial Dinâmica e 3D Smile Design. Protocolo digital completo.
Morfo-Psicologia. Sorrisos personalizados com Visagismo
Visão Artística. Projectando sorrisos com o lado direito do cérebro
Medicina Dentária Digital Moderna. Diagnósticos globais e Planificação de tratamentos
faciais guiados
Análise facial e Cirurgia Ortognática
Investigação Morfológica para a reconstrução do sorriso. Prótese Dento-Gengival
Batom, Botox, enchimentos, bichectomia e procedimentos plásticos faciais
Estudio Orofacial
Marketing Digital Inbound
Estratégias de gestão do Séc. XXI
DSD Planning Center Concept
O novo DSD App para Smile Design e Análise Orofacial / Simulação, design 2D e 3D

Programa
Programa
GeralGeral
Agenda para desenvolver:

Na demonstração com o paciente observará:

Objectivos DSD: Design, comunicação, venda e desenvolvimento de casos
clínicos.
Como superar os desafios da medicina dentária moderna, estética e
interdisciplinar.
O conceito do Smile Framework.
O potencial estético de cada caso.
Projeto de design e tratamento de sorriso.
Parâmetros do design do sorriso.
A integração do rosto, lábios, dentes e gengivas.
Morfo-psicologia.
Personalização do desenho de sorriso.
Protocolo assíncrono de comunicação on-line.
Criar e desenvolver tratamentos interdisciplinares completos.
Medicina Dentária Emocional.
O Mock-up como ferramenta de aceitação e geração de valor agregado ao
tratamento.
Workflow digital.
Software de desenho 3D.
Software de cirurgia guiada, ortodontia e ortognática.
Protocolo Interdisciplinar DSD (Ortodontia, Periodontologia e Implantologia).
Cirurgia guiada.
DSD & all-on-X.
Casos Clínicos DSD.
Controle digital de processos clínicos.
Enceramento Digital
Restaurações monolíticas estéticas CAD / CAM.
Medicina Dentária digital; câmeras, scanners, TAC.
Conceito de laboratório virtual.
Foto e Vídeo do protocolo DSD.
Implementação de DSD; Preparação da sua clínica, equipamento e laboratório
para tirar o máximo proveito desta tecnologia.

Protocolo Vídeo / Foto.
Design 2D com a DSD App.
Enceramento Tradicional
Enceramento Digital 3D
Modelo de Forma Natural.
Mock-up ideal vs Mock-up motivacional.
Documentação e apresentação emocional ao paciente.

Os principais passos serão:
Ferramentas de comunicação.
Manipulação dos vídeos para conseguir fotografias adequadas ao design de
sorriso.
Realizar uma apresentação interativa.
DropBox / WhatsApp - protocolo de comunicação
Arco Facial Digital.
Regras digitais.
Início da decisão em termos do design do sorriso.
Calibração extra-oral, intra-oral.
A curva do sorriso.
Proporção dentária.
Análise da fotografia “Twelve o´clock”.
Escolha da forma dentária seguindo a tela de texturas naturais.
Simulação virtual do sorriso.
Transformar o projecto 2D em 3D.
Integração do projeto de desenho de sorriso em 3D com o software de
cirurgia guiada (NemoScan)

Programa de Fotografia
Componente Teórica
Fundamentos de fotografia.
Configuração da máquina.
Fotografia Intraoral.
Protocolos: Periodontologia, Ortodontia e Reabilitação Oral.
Fotografia de retrato.
Ring flash e Twin Flash: indicações, diferenças e semelhanças.
Erros mais frequentes na fotografia intra-oral e como evitá-los.
Iluminação e estúdio.
Polarização da Luz.
Conceito do desenho do sorriso: Como incorporá-lo na prática clínica.
Protocolo de fotografia e vídeo para DSD: diferentes tipos.
Optimização de Keynote.
Casos clínicos.
Componete Prática
Técnicas de focagem e desfocagem.
Exercícios de profundidade de campo.
Fotografia de retrato.
Fotografia intraoral.
Fotografia de pequeno produto.
Manipulação avançada da luz: direta, retroiluminação, polarização.
Controlo de fundos brancos e negros.
Protocolo fotografia artística.

Informações

Contactar: Rafaela Reis (Coordenadora do
Centro de Formação belearning)
Email: belearning@beclinique.pt
Horário: 9:30h - 19:00h
Local de realização:
belearning education - beclinique
Rua Serpa Pinto, nº75-A
2640- 534 Mafra, Portugal
Custo total: 1900€ ( + iva )
(Em processo de acreditação DGERT)
Possibilidades de pagamento:
• 5% desconto a pronto pagamento;
• Inscrição de 500€ + 2 prestações de 700€ (iva não
incluído)

Material recomendado a trazer pelos alunos:
• Câmara reflex com objetiva macro, flash anelar ou
dual (obrigatório);
• Ipad Apple (obrigatório);
• Separadores, espelhos, fundos negros e qualquer
outro material que achem necessário para a realização
de fotografia clínica;

Incluí:
• Certificado DSD Member;
• Certificado de Frequência belearning;
• Acesso à biblioteca DSD Free;
• 3 casos free com a DSDapp;
• Material de apoio referente à componente teórica abordada;
• Coffee breaks;
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