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Equipe de Professores

Prof. Christian Coachman
Cirurgião Dentista - USP - São Paulo 

Técnico em Prótese Dentária 
Sócio Fundador do Digital Smile Design - DSD 

Socio Well Clinic - São Paulo - Brasil
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DSD Day com Christian Coachman

Prezados colegas, o IbomRio tem o enorme prazer anunciar a vinda do Prof. Christian Coachman ao 

Rio de Janeiro. Um dia inteirinho com o Dentista que criou o Conceito DSD (Digital Smile Design) que 

revolucionou a forma de se planejar em Odontologia. O DSD DAY está sendo realizado em todos os 

continentes e no Rio de Janeiro, o IbomRio será o responsável por esse Evento de grande utilidade 

para os dentistas, que desejam conhecer mais sobre a Odontologia Digital e Moderna.



DSD Day com Christian Coachman

- A Revolução DSD 

. DSD Conceito 

. As mudanças da Odontologia Estética e Moderna 

. O conceito do tratamento virtual e o software de planejamento interdisciplinar 

. Odontologia Emocional e a criação do "WOW Effect" 

. Integração digital entre Função e Estética 

. Vantagens da Odontologia Digital 

. O conceito do Centro de Planejamento DSD 

. O DSD e a integração com o Invisalign 

. O Sorriso Doador e o "Smile Menu" 

. Análise Orofacial e Desenho do Sorriso 

. Estratégia do escaneamento intra-oral 

. Princípios de Marketing e Gestão para uma ação competitiva 

. Os 8 pilares para implentação do DSD. 

Conteúdo Programático:



DSD Day com Christian Coachman

Conteúdo Programático:

- DSD App demonstração 

. Simples e rápida simulação do sorriso, para comunicação com os pacientes 

. Protocolo DSD Completo nas 4 vistas da moldura do sorriso 

. Comunicação com o laboratório e planejamento de tratamentos interdisciplinares 

. Desenho digital do sorriso 3D utilizando o sorriso doador 

. Exportação direta so STL para impressão 3D e para softwares CAD/CAM 

- Demonstração ao vivo em paciente

. Protocolo DSD de foto e vídeo feito pelo smartphone 

. Desenho do sorriso 3D e sorriso doador 

. Estratégia do Mockup motivacional 

. Apresentação emocional do desenho do sorriso 

Dia: 08/11/2018 
Início: 08:30hs 
Término: 19:00 
Coquetel para os participantes: 
19:00 as 22:00hs 
Local: IbomRio



Resumo do Curso

    Com a utilização do Conceito DSD, o profissional estará capacitado para realizar planejamentos 

restauradores através de fotografias simples e permitir que o paciente, possa visualizar uma prévia do 

tratamento, sem que qualquer intervenção seja realizada. A técnica consiste em fotografar o paciente, 

posicionar corretamente a fotografia dentro de um software ou no iPad e sobre ela, desenhar novas formas 

para os elementos dentais, criando de maneira virtual um novo arranjo para o sorriso do paciente. O curso 

ainda abordará como deve ser feita a transferência dessas informações digitais, para servir como um guia do 

enceramento diagnóstico e confecção do ensaio diagnóstico (Mock-up). Isto permitirá que o paciente se 

envolva emocionalmente com as possibilidades de resultado do tratamento e aceite de forma mais positiva o 

planejamento realizado.



Principais objetivos do Conceito DSD

- Melhorar o projeto de Design do Sorriso através do aprimoramento da visualização artística e entendimento 
dos parâmetros estéticos dento-facial. 

- Fazer do paciente o co-autor do seu novo sorriso, aumentando o valor percebido do tratamento 
odontológico e consequentemente a aceitação do mesmo, através da abordagem da Odontologia 

Emocional. 

- Desenvolver o protocolo de Comunicação Interdisciplinar que facilita a Odontologia real do dia-a-dia; 

- Explorar a tecnologia disponível para gerar procedimentos clínicos eficientes e previsíveis, através de um 

fluxo de trabalho digital; 

- Criar um link emocional com o paciente, através do mockup e da apresentação motivacional do seu plano 
de tratamento.



Programação Geral

- Aula teórica sobre o Conceito DSD e toda sua aplicação clínica nas diversas especialidades odontológicas; 
- Protocolo de Foto e Vídeo com Smartphones e iPad; 

- Análise Facial através de vídeos e fotografias digitais; 
- A implementação do conceito DSD. Preparando seu consultório, equipe e laboratório para tirar vantagem 

deste conceito; 
- Como melhorar a relação entre os profissionais envolvidos no tratamento e ainda a comunicação com o 
paciente; 
- Planejamentos para uma odontologia interdisciplinar; 
- Moldura do sorriso DSD em 8 passos utilizando o tablet iPad; 
- Demonstração feita pelo professor no software Keynote (Mac) e Powerpoint (Windows); 
- Enceramento analógico; 
- Enceramento digital com o software Nemo Smile Design 3D; 

- Mockup – Estratégia de Mockup Emocional; 
- Documentação motivacional e apresentação para o paciente; 

- Demonstração de casos clínicos, planejados com a técnica DSD.



Programação Geral

Durante o hands-on os participantes do curso farão o passo-a-passo do protocolo do Design do Sorriso 
utilizando o iPad e o iPhone. Os principais passos são: 

- Ferramentas de comunicação. Transformando seu iPad e seu iPhone em uma ferramenta poderosa de 
comunicação interdisciplinar. 
- Manipulando fotos e vídeos no DSDApp. 
- Como fazer fotos dos vídeos; 
- Mensagens de texto/voz na discussão interdisciplinar de cada tratamento; 
- Dropbox/Whatsapp para se criar um protocolo de comunicação assíncrona online 
- Arco facial digital; 
- Régua digital; 
- Processo de tomada de decisão do Design do Sorriso; 
- Régua interdental; 
- Calibragem das fotografias intra-oral e extra-oral; 
- A curva do sorriso; 
- Proporção dental; 
- Análise da posição 12 horas; 
- Modelos de dentes com formas naturais; 
- Simulação virtual do sorriso; 
- Transformando um projeto 2D em um projeto 3D.



Programação Geral

Paciente ao vivo, onde será realizado o mockup e a apresentação motivacional 
- Os alunos irão planejar todo o DSD 2D do paciente junto com os professores nos seus iPads. Ao final do curso, 
os professores irão fazer a demonstração do Mockup motivacional. 

- Após a realização do mockup, os professores fotografam e filmam o paciente para montar a apresentação 
motivacional e com isso poder mostrar ao paciente o resultado do seu mockup.

Público alvo 
- Cirurgião – Dentista; 
- Técnico em Prótese Dental; 
-  Acadêmico de Odontologia que já tenha cursado o sexto período.

Carga- horária 
1o dia – DSD Day com Christian Coachman (09:00 as 19:00) Happy Hour (19:00 as 22:00) 
2o dia – DSD App e DSD Hands On (9:00 as 19:00) 
3o dia – DSD Conceito e DSD Mockup Motivacional (9:00 as 19:00)

Data: 
08, 09 e 10 de Novembro de 2018



Material Necessário

- iPad que tenha sido fabricado a partir do ano 2015 com o App do DSD instalado; 

- Smartphone; 

- Afastador fotográfico unilateral, no formato da letra “C".



Agenda

Quinta-feira Sexta-feira Sábado

9:00 Café de boas vindas Café da manhã Café da manhã

9:30

12:00 Almoço Almoço

Aula 
DSD Day com Christian Coachman

Demo 
Técnica do Mockup Motivacional 

em paciente ao vivo

Almoço

Aula 
DSD Day com Christian Coachman

13:00

16:30

16:00 Coffee Break Coffee BreakCoffee Break

Hands On 
Protocolo Foto e Vídeo 

DSD App Iphone

17:30

19:00 Brinde de Encerramento

Carga Horária do curso: 

O curso está totalmente 
reformulado, com o 

objetivo de simplificar a 
utilização do Conceito 

DSD pelos nossos 
alunos. Para isso, vamos 
utilizar somente o App 
do DSD e mostrar de 

forma simples e rápida a 
utilização deste App, 

para que o aluno, possa 
colocar imediamente em 

prática a utilização do 
Conceito DSD. 

O dia 08/11 será todo 
conduzido pelo Prof. 
Christian Coachman 

(DSD Day)

Hands On iPad 
Conhecendo o App

Demo 
Técnica do Mockup Motivacional 

em paciente ao vivo

Aula 
Workflow Digital / DSD 3D

Hands On iPad 
Contruindo o desenho do sorriso

Aula 
DSD Perio

Demo 
Discussão do planejamento DSD 
do paciente do Curso através do 
software Nemo Smile Design 3D

Demo 
DSD App

Hands On iPad 
Contruindo o desenho do sorriso

Happy Hour



Investimento

O curso DSD pode ser adquirido das seguintes formas: 

O valor do Curso (sem matrícula) é de R$3200,00 

Para pagamento à vista o valor é  R$2900,00 

- R$300,00 (matrícula) + 1 parcela de R$2900,00 (no dia do Curso) 
- R$300,00 (matrícula) + 2 parcelas de R$1600,00 ou 3 parcelas de R$1066,00 ou 4 parcelas de R$800,00 ou 

                        5 parcelas de R$640,00. 

Para garantir a vaga, o aluno deverá efetuar o depósito da matrícula o mais breve possível, tendo em vista que 
a quantidade de vagas por turma, é limitada. A conta para depósito da matrícula  é: 
Banco Itaú, agência 7499, conta corrente 18911-1, CNPJ: 29.259.380/0001-65 
Favorecido: Instituto Brasileiro de Odontologia Moderna 

Por favor, envio o comprovante de matrícula para o email contato@ibomrio.com 

Contato para informações: 
Secretária Lorrayne: (21) 2408-6000 (8:00hs às 17:30hs) 
WhatsApp Diego: (21) 99128-5955 
email: contato@ibomrio.com 
site: www.ibomrio.com 

mailto:contato@ibomrio.com
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Fernanda Camargo

Oldemar Brito
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