
Solução de treinamento e educação

Straumann® Smart

Mergulhe para vencer.
DESCUBRA O MUNDO DA 
IMPLANTODONTIA CONOSCO.
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TREINAMENTO EM 
SALA DE AULA

Um plano de aulas local, 
combinando formação clínica e 
treinamento prático, de forma 

adaptada às necessidades 
dos iniciantes. 

TREINAMENTO 
ONLINE

Uma plataforma exclusiva de ensino 
online, que permite que os dentistas 

atualizem seus conhecimentos 
24 horas por dia, todos os dias 

da semana. 

MENTOR

Supervisão personalizada por 
implantodontistas experientes 

para criar uma relação de confiança 
e dar maior tranquilidade.

A Straumann® Smart oferece-lhe uma excelente combi-
nação de formação clínica, treinamento com produtos, 
e-learning e a oportunidade de se beneficiar com a 
supervisão personalizada de um mentor experiente, 
para ajudá-lo a se estabelecer, com sucesso, no mundo 
da Implantodontia.
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PORTFÓLIO 
SIMPLIFICADO 
DE PRODUTOS 

Ajuda a reduzir a complexidade, 
introduzindo inicialmente apenas 

um número limitado de 
produtos essenciais.

COMUNICAÇÃO 
COM O 

LABORATÓRIO
Diretrizes sobre quando e o 
que se deve comunicar ao 

laboratório dentário.

MARKETING SOBRE 
A PRÁTICA E SOBRE 

O PACIENTE
Materiais de demonstração para 

o paciente e ferramentas para 
marketing online e offline.
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A Straumann® Smart é uma solução holística 
especificamente desenvolvida para que os 
dentistas comecem e continuem a instalar e/ou 
reabilitar casos básicos com implantes dentários. 
A plataforma Smart foi projetada para ajudar 
os dentistas a aumentarem seus negócios com 
implantes dentários de maneira rápida e confiável. 

Mergulhe no mundo 
da Implantodontia com 
a Straumann® Smart.

 Straumann® Smart 3
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Com o currículo da plataforma Smart, você se beneficia com o seguinte:

• Um treinamento modular, clínico e de produtos, seguindo a ofluxo de 
trabalho para tratamento com implantes dentários

• Conteúdo do treinamento adaptado ao tratamento de casos básicos
• Uma ampla variedade de sessões práticas
• Instrutores experientes
• Colaboração com colegas em rede

Straumann® Smart4
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Treinamento em sala de aula.
Mergulhe. Aprenda. Descubra.

Com o currículo da plataforma Smart, você se beneficia com o seguinte:

• Um treinamento modular, clínico e de produtos, seguindo a ofluxo de 
trabalho para tratamento com implantes dentários

• Conteúdo do treinamento adaptado ao tratamento de casos básicos
• Uma ampla variedade de sessões práticas
• Instrutores experientes
• Colaboração com colegas em rede

As habilidades clínicas e os conhecimentos aprofundados sobre os produtos 
constituem o pilar do sucesso, a longo prazo, na Implantodontia. Nosso 
programa de treinamento modular Smart é o ponto de partida ideal para 
descobrir o mundo da Implantodontia. 

O conteúdo do treinamento foi desenvolvido em colaboração com dentistas 
de renome da Universidade de Zurique.

Prof. Dr. Christoph 
Hämmerle

Prof. Dr. Ronald Jung Dr. Francine Brandenberg- 
Lustenberger

Dr. Alain Fontolliet

ESTRUTURA DE CURRÍCULO DA PLATAFORMA SMART 

ESTÁGIO 1 ESTÁGIO 2 ESTÁGIO 3 ESTÁGIO 4

Avaliação e plano de 
tratamento

Procedimentos 
cirúrgicos

Procedimentos 
protéticos

Cuidados pós-tratamento 
e manutenção

 Etapa 1

Expectativas, 
histórico e 
exame do 
paciente

 Etapa 3

Consulta e 
consentimento

 Etapa 1

Cirurgia de 
implante

 Etapa 2

Retorno pós-
operatório e 
remoção da 

sutura

 Etapa 1

Moldagem
(Smart One/Multi)

 Etapa 3

Instalação da 
prótese 

definitiva
(Smart One/Multi)

 Etapa 1

Consulta de 
retorno

 Etapa 2

Consulta de 
manutenção

Instalação do 
pilar, modificação 

e reembasa-
mento de uma 
prótese total 

inferior
(Smart Arch)

Instalação da 
overdenture 
definitiva e 

instruções para 
o paciente
(Smart Arch)

 Etapa 2

Plano de 
tratamento

 Etapa 4

Confecção do 
guia cirúrgico

 Etapa 2

Confecção 
da prótese 
definitiva

(Smart One/Multi)

Reembasa-
mento de uma 
prótese total 
inferior em 
laboratório

(Smart Arch)
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Treinamento online. Nas pontas 
dos dedos, 24  horas por dia, 
7 dias por semana.
Não é raro que se passem alguns meses entre a conclusão de um programa de treinamento com implantes e o 
tratamento efetivo do primeiro paciente para instalação de implantes. Para que você recicle ou aprofunde seus 
conhecimentos sempre que desejar, criamos uma nova e exclusiva plataforma de estudo individual e por conta própria.

A plataforma de ensino Smart Online oferece-lhe:

• Oportunidade de estudar por conta própria 24 horas por dia, 7 dias por 
semana 

• Acesso exclusivo a uma combinação ideal de materiais de treinamento 
voltados para a prática, como:

 ‒ PDFs interativos contendo a teoria clínica e informações passo a passo 
sobre a utilização dos principais produtos Straumann®

 ‒ Vídeos clínicos
 ‒ Checklists, formulários para edição, informações sobre paciente, e 
muito mais

 ‒ Informações técnicas sobre os produtos
 ‒ Testes para autoavaliação
 ‒ Acesso a módulos selecionados de aprendizado no ITI* Online Academy

 *  O  International Team for Implantology (ITI) é uma das maiores organizações acadêmicas independentes da Implantodontia relacionado à regeneração 
tecidual. A Straumann tem mantido uma parceria exclusiva com o ITI, há mais de 30 anos. Essa parceria contribuiu significativamente para que a 
Straumann adquirisse a reputação de parceiro de escolha dos profissionais de odontologia, com base em evidências. 
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Nossos materiais de e-learning da plataforma 
Straumann® Smart são 100 % conjugados ao 
conteúdo estudado em sala de aula. Podem ser 
acessados 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
permitindo que você mergulhe mais fundo nos 
aspectos específicos associados aos implantes, 
em seu próprio ritmo.
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O programa Straumann® Smart deu-me 
confiança para oferecer tratamentos com 
implantes aos meus pacientes. Foi muito útil 
ter um especialista experiente ao meu lado, 
oferecendo apoio no tratamento dos meus 
primeiros pacientes.
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O apoio de um mentor pessoal é essencial para que os dentistas se sintam capazes e 
confiantes para começar e continuar a trabalhar com implantes de forma satisfatória. Assim, 
nosso programa com mentores é um dos pilares da solução Smart.

Mentor.
Para que você fique tranquilo.

O programa com mentores Smart facilita a transferência 
de conhecimentos:

• Supervisão personalizada por um implantodontista 
experiente

• Sistema com mentor baseado em aulas práticas, para 
tratamento de seus primeiros pacientes com implantes 

• Apoio na seleção dos pacientes, no plano de tratamento, 
na cirurgia de implante, e no respectivo trabalho de 
reabilitação, no ambiente clínico

• Avaliações e feedback de especialistas
• Adquira confiança para trabalhar com implantes nos casos 

adequados, aceite mais tratamentos em sua prática clínica 
e aumente seu volume de tratamentos com implantes

9 Straumann® Smart
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Portfólio de produtos simples.
Para que você comece a praticar 
rapidamente.
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Os dentistas que começam a trabalhar com Implantodontia são confrontados 
com um número gigantesco de sistemas de implantes e componentes de 
diferentes fabricantes, entre os quais precisam escolher. A seleção de um 
parceiro de confiança e de produtos ideais para o tratamento de uma indicação 
clínica específica não é tão fácil quanto parece.

O Straumann® Smart ajuda a reduzir essa complexidade, introduzindo 
inicialmente apenas um número limitado de produtos essenciais.

Simplifique sua prática, com o portfólio Smart:

• Produtos aprovados por implantodontistas de renome
• Adequados para o tratamento de casos básicos de implantes 

 ‒ Casos de espaço edêntulo unitário na região posterior
 ‒ Próteses fixas múltiplas pequenas na região posterior
 ‒ Overdentures removíveis simples para a mandíbula

• Duas linhas de implantes
• Componentes de cicatrização utilizados com maior frequência
• Transferentes de moldeira aberta ou fechada
• Portfólio reduzido de pilares

11 Straumann® Smart
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Com a Straumann® Smart, pude otimizar a 
comunicação com meu técnico em prótese 
dentária, o que gerou uma relação mais próxima 
e trouxe resultados mais eficientes.

12 Straumann® Smart12 Straumann® Smart
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Na Implantodontia, o sucesso do tratamento depende muito da estreita 
interação e da comunicação eficaz entre o implantodontista e o técnico em 
prótese dentária.

A Straumann® Smart foi projetada para ajudá-lo a entender quais informações 
devem ser transmitidas a seu laboratório parceiro, e qual a melhor forma de 
comunicação, em etapas específicas, ao longo de todo o tratamento, para 
alcançar os melhores resultados possíveis, de forma eficiente.

Comunicação com o laboratório.
Crie seu próprio fluxo de trabalho.

Comunicação com o laboratório da Straumann® Smart

• Oferece orientações sobre como se comunicar 
com seu laboratório parceiro quanto aos requisitos 
específicos para confeccionar um guia cirúrgico

• Ajuda-o a entender que informações devem ser 
transmitidas a seu técnico em prótese dentária para obter 
a prótese definitiva desejada  

 Straumann® Smart 13
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Marketing sobre a prática e 
sobre o paciente Apoiando-o 
em sua jornada.
O sucesso na prática da Implantodontia envolve mais que a simples instalação de implantes. 
Os dentistas precisam divulgar os serviços de implantes que oferecem, instruir seus pacientes 
sobre as diferentes opções de tratamento e convencê-los a optarem por uma dessas opções.

Com a Straumann® Smart, você terá pleno acesso ao seguinte:

Materiais de treinamento que explicam
• Como estruturar uma consulta de sucesso com o paciente
• Como discutir o plano de tratamento ideal com o paciente, 

juntamente com os riscos, benefícios e alternativas
• Como obter o consentimento informado do paciente

Informações para os pacientes e ferramentas de marketing que 
você pode utilizar na internet e nos canais de redes sociais, bem 
como em sua prática odontológica, como:
• Materiais informativos para o paciente
• Modelos prontos para comunicação com o paciente
• Modelos 3:1

Straumann® Smart14
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Deseja se registrar na plataforma Smart ou saber mais sobre ela?
Ligue para o número +44 (0) 1293 651270, ou envie um e-mail para 
events.uk@straumann.com.

As ferramentas de marketing sobre a prática e 
o paciente da plataforma Smart são projetadas 
para que você adquira novos pacientes para 
tratamentos com implantes e para facilitar a 
consulta com esses pacientes.
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01 
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2016. Todos os direitos reservados.
Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados neste documento são marcas comerciais ou marcas 
comerciais registradas da Straumann Holding AG e/ou suas afiliadas. 49
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