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Visa o aprimoramento técnico e
científico através da documentação
fotográfica dos tratamentos realizados
pelos membros associados à SBOE.

o

23 Encontro

Anual da SBOE

SER completo
de 15 a 18
novembro de 2017

E

A Galeria do Sorriso ocorre durante o
Congresso Anual da Sociedade, e funciona
como uma exposição fotográfica de casos
apresentando cenas do “antes e depois” do
tratamento, incentivando o CD, para que
possa utilizar essa documentação no âmbito
clínico-científico e/ou facilitar a comunicação
com o seu paciente em relação às possibilidades
de tratamento e resultados estéticos.

Dr. Marcelo Calamita
Presidente da SBOE

www.sboe.com.br
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congressos,etc.

A Sociedade Brasileira de Odontologia Estética
o
realizará o 23 Congresso Internacional de 15
a 18 de novembro de 2017, no Hotel Sheraton
Reserva do Paiva - Recife - PE.
Para participar da Galeria do Sorriso, o profissional
inicialmente DEVE SER MEMBRO associado à SBOE,
como participar do congresso onde será exposto os
casos. Não serão aceitos casos de participantes que
se associarem com tempo menor de 03 meses que
antecedem a exposição, como também é vedada a
participação do caso vencedor (que adquiriu o título de
1 lugar, em congressos anteriores) da Galeria do Sorriso.
Serão aceitos casos de membros de qualquer
categoria (menos: fundadores, credenciados,
beneméritos e honorários). Os associados devem
estar em dia com sua anuidade.
o

O mesmo autor poderá concorrer com no máximo
2 (dois) casos, sendo que os mesmos deverão ser
enumerados segundo a ordem de preferência do
autor. Os casos deverão ser enviados em arquivo
(conforme estipulado pela SBOE) para o endereço
de e-mail contido na pág 04, até o dia 15/10/2017.

Não

A GALERIA DO SORRISO
FOI CRIADA COM INTUITO
DE INCENTIVAR O
APRIMORAMENTO
CLÍNICO, ATRAVÉS DA
DOCUMENTAÇÃO
FOTOGRÁFICA DOS
TRATAMENTOS
REALIZADOS PELOS
MEMBROS

serão aceitos casos entregues após esta data.
Após o envio do arquivo, aguarde a aprovação de
participação. Há exigência de que os casos clínicos sejam
exclusivos, ou seja, não poderão ter sido publicados em
nenhuma revista científica, sites, fóruns, painéis, ateliês,

www.sboe.com.br

Os candidatos, deverão apresentar os documentos solicitados (como autorizações, fotos etc...) em
uma pasta contendo seu nome, no stand da SBOE
no primeiro dia do congresso, na parte da
manhã, e deve-se retirar este material no último
dia do congresso, no mesmo local.
O não recebimento deste material no stand da
SBOE, poderá efetuar desclassificação do caso.
MONTAGEM:
- Foi montado um modelo de apresentação, no
qual basta seguir as informações para apresentar
seu caso. Não pode ser feito nenhuma alteração
no modelo, sendo feito o caso será desclassificado.
- As fotos dos casos deverão ter resolução mínima
de 800pixels.
As fotos devem manter o mesmo enquadramento
a fim de facilitar a comparação do tratamento.
- Histórico RESUMIDO do tratamento realizado
com diagnóstico, descrição dos procedimentos e
materiais utilizados.
OBS: TODAS as apresentações terão o mesmo
padrão de apresentação dos casos.
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- As fotos devem ser encaminhadas com um termo de autorização de divulgação de imagens,
assinada pelo CD e pelo paciente, CONFORME
MODELO PRÉ-ESTABELECIDO pela SBOE.

Foto com resolução mínima de 800pixels
É a foto principal do caso
Deve seguir a regra de enquadramento
de comissura a comissura
SEM NENHUM AFASTAMENTO.

Caso: 00
Depois

Antes

(entregar no stand da SBOE)

- Opção OBRIGATÓRIA de Enquadramento
Sorriso de comissura a comissura (ANTES E
DEPOIS). Para apresentação.
- Opções complementares de Enquadramento
Sem utilização de afastadores – paciente
sorrindo, mostrando toda a boca de comissura
a comissura. (entregar no stand da SBOE)
- Com utilização de afastadores – mostrando
de pré-molar a pré-molar ou outros tipos de
close, desde que apareça a gengiva.
(entregar no stand da SBOE)

- As fotos de sorriso (sem afastadores), em
que não apareça a gengiva, somente serão
aceitas acompanhadas de fotos, inicial e final
com afastadores.
- Serão aceitas fotos de composição dentofaciais. Fotos de composição facial (rosto) serão
aceitas se acompanhadas de outras fotos.
Veja ao lado como ficará a montagem

www.sboe.com.br

Descrição do caso
Fonte Calibri / Tamanho 36

TODA DOCUMENTAÇÃO DO
CASO CLÍNICO, COMO AS
AUTORIZAÇÕES E O ENVIO POR EMAIL,
DEVERÃO SER ENTREGUES NO
PRAZO QUE CONSTA ESCRITO
NESTE DOCUMENTO ATÉ A
SUA DATA LIMITE
A MONTAGEM DO CASO
SERÁ REALIZADA POR CADA
PROFISSIONAL E DEVERÁ SEGUIR
O PADRÃO AO LADO, CONFORME
REGRAS NA PÁGINA
ANTERIOR E NESTA
Detalhamento do caso resumido
Fonte Calibri / Tamanho 23
No máximo 06 fotos com resolução mínima de
800pixels. Não aceitaremos fotos resolução
menor que esta.
Resumo do caso. Fonte Calibri / Tamanho 32

Referência da pesquisa. Fonte Calibri / Tamanho 24

Cirurgia de aumento de
coroa clínica para correção
do sorriso gengival

Fechamento de diastemas
com resinas diretas sem
promover desgastes no
esmalte dentário

Transiluminação mostra trincas, sugerindo
uso de placa miorrelaxante

Lábio superior sobe devido à concavidade
execessiva de fundo vestíbulo Pré operatório

Prova do guia cirúrgico com algodão desfiado
e molhado no fundo do vestíbulo

Cimento ortopédico instalado.

Pós operatório com 08 dias

Resinas diretas sem desgaste dental

As fotos mais importantes para esse diagnóstico foram: a fotografia do
lábio em repouso, a de fundo de vestíbulo e a fotografia do sorriso máximo.
Com a fotografia de lábio em repouso; segundo Vig e cols, a mulher expõe
3,4mm e o homem 1,9 mm.07. O recurso da transiluminação pôde mostrar
as trincas existentes; além de orientar na confecção do desenho dos
mamelos.
referências:
01-Dong JK,Jin TH, Cho HW, Oh SC. The esthetics of the smile: A review of some recent studies.
Int J Prosthodont1999;12:-19./ 02-Ekman P, Davidson RJ, Friesen WV. The Duchenne smile:
Emotional expression. And brain physiology. J Personality Soc Psycol 1990; 58:342-353 / 03Davidson RJ. Emotion and affective smile: Hemispheric substrates. Psychol Sci 1992; 3:39-43./
04-Duchenne GB. The Mechanism of Human Facial Expression . New York: Cambridge Univ Press,
1990. / 05-Tjan AHL, Miller GD, The JGP. Some esthetic factors in a smile. entre outros...
OBS: Ilustração acima
Caso vencedor da Galeria do Sorriso 2010 - Dra. Maria Geovânia
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- Enviar o arquivo para autorização no e-mail:
Aos cuidados do Dr. Fabio Porto
fabio_porto@todescan.com.br
- Após o seu arquivo ser aprovado, o participante deverá seguir as
informações contidas neste documento e providenciar toda
documentação a ser entregue no stand da SBOE.
-Faça uma breve descrição dos procedimentos e materiais.
Defina todas as marcas comerciais no início e posteriormente
utilize os nomes genéricos. Todos os medicamentos e produtos
usados devem ser identificados.
-Sugerimos que as ilustrações e textos tenham uma dimensão
resumida para que possam ser legível.
- Seu caso clínico será exposto na Feira Comercial a partir da manhã
do dia 16/11/2017, até a tarde do dia 18/11/2016.
- Não esqueça de retirar sua pasta com as autorizações e o caso clínico
no stand da secretaria da SBOE no último dia do congresso até a hora
do almoço.
A SBOE não se responsabiliza pelos documentos não retirados.

www.sboe.com.br

OS CASOS SERÃO AVALIADOS DURANTE
OS TRÊS PRIMEIROS DIAS INTERINOS
DO CONGRESSO, MAIS A MANHÃ DO
QUARTO DIA, PELA COMISSÃO
DE JULGAMENTO.
NO TERCEIRO DIA DO CONGRESSO NA HORA
DO ALMOÇO A COMISSÃO RESPONSÁVEL
PELA GALERIA DO SORRISO, SE REUNIRÁ
PARA CONTAGEM DOS VOTOS E APURAÇÃO.
OS TRÊS PRIMEIROS COLOCADOS SERÃO
DIVULGADOS NO QUARTO DIA DO CONGRESSO
NO AUDITÓRIO PRINCIPAL DAS CONFERÊNCIAS
LEMBRE-SE QUE A COMISSÃO DE JULGAMENTO
EXAMINARÁ, INDIVIDUALMENTE CADA
TRABALHO, SEM TER O CONHECIMENTO DO
RESPECTIVO AUTOR. COM ISSO
VOCÊ NÃO DEVE ESTAR NO LOCAL NAS
HORAS QUE ESTIVEREM AVALIANDO!
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A comissão de Seleção
será composta por membros da diretoria da SBOE, a mesma
se reserva o direito de selecionar os melhores casos de acordo
com os critérios pré-estabelecidos pela SBOE (veja abaixo).
Casos que não se enquadrem em uma ou mais normas serão
automaticamente desclassificados.
A comissão de Julgamento
será composta pelos próprios colegas participantes do evento
(com diferenciação do peso dos votos), e ministradores dos cursos
durante o Congresso Internacional (ícones da odontologia mundial),
os quais escolhem e pontuam os três melhores casos, segundo critérios
pré-estabelecidos pela SBOE que são:

E

Caso Clínico

Grau de dificuldade, Resultado de cor e Originalidade de técnica.
Qualidade Fotográfica

Enquadramento, Padronização (antes e depois).
A banca de AVALIADORES examinará, individualmente cada
trabalho, sem ter o conhecimento do respectivo autor e pontuará
apenas os três melhores.
A exposição da Galeria do Sorriso somente será aberta ao público
participante do congresso após os casos serem escolhidos e
pontuados, para que haja sigilo completo do nome do participante.

www.sboe.com.br
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Há um limite máximo de 20 (vinte) casos a serem expostos.
Caso o número de participantes exceda este limite, a seleção
será priorizada pela qualidade do trabalho enviado.
Também há um limite mínimo de 10 (dez) casos para que seja
montada a Galeria do Sorriso. Caso não recebamos até a data
limite, não haverá exposição.
Todos os materiais a nós enviados (selecionados ou não) deverão
ser retirados pelos participantes até o último dia do evento em
questão, no próprio stand da SBOE. O material que não for retirado
até esta data a SBOE não se responsabiliza. Apenas os 03 (três)
primeiros ganhadores deverão encaminhar após solicitação da secretaria,
suas fotos vencedoras do (ANTES e DEPOIS), para montagem e
divulgação nas mídias da SBOE.
Premiação: O primeiro colocado terá o privilégio de apresentar seu
¨caso vencedor¨ na grade principal do próximo congresso da SBOE,
também o mesmo divulgado na revista Estética, receberá a adesão de
associado para o próximo ano e a quantia de R$ 3.000,00.
O segundo colocado receberá a quantia de R$ 2.000,00.
O terceiro colocado receberá a quantia de R$ 1.000,00.
O guia completo da Galeria Sorriso, encontra-se em nosso site:
www.sboe.com.br
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Comissão
Organizadora:
Comissão Organizadora Galeria do Sorriso:
Dr. Fábio Porto: fabio_porto@todescan.com.br
Dra. Sueli Nora Afeltro: suelinorakitt@uol.com.br

www.sboe.com.br
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