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O QUE É A PLATAFORMA 
UDlab?

O UDlab é uma plataforma que contribui na digitalização do 
mercado odontológico. Ela atua na digitalização dos laboratórios 
de prótese e oferece aos dentistas soluções inteligentes, com 
qualidade e velocidade para suas necessidades do dia-a-dia. 
Acreditamos que a odontologia digital é capaz de democratizar 
a odontologia de excelência e, por isso, trabalhamos for-
temente para simplificar a vida dos dentistas e laboratórios.



O OBJETIVO DA PLATAFORMA É ATUAR 
SOBRE DORES REAIS DE DENTISTAS E 

LABORATÓRIOS COMO DESCRITO ABAIXO:

DORES DOS DENTISTAS:

1 - COMUNICAÇÃO: O dentista tem grandes problemas em realizar 
uma comunicação efetiva com o laboratório. Isso se dá pois ele não 
possui um canal único para isso. A plataforma oferece um fluxo simples 
e intuitivo que orienta os dentistas quais são as informações essenciais 
a serem enviadas para laboratório. Tudo isso é concentrando em um 
único lugar, eliminando a chance de esquecimento de algo.  
A plataforma oferece um chat para conversa direta com o laboratório, 
acelerando a resolução de possíveis dúvidas. Os arquivos digitais de 
escaneamento e fotografias também ficam dentro do app, garantindo 
velocidade do recebimento por parte do laboratório. Todos os detalhes 
foram pensados para minimizar os erros durante o processo.

2 - QUALIDADE: O fluxo analógico de produção dentro de um 
laboratório é muito artesanal e abre espaço para muitos erros, que 
afetam a qualidade final do trabalho. O dentista sempre sofre com 
a necessidade de repetições e retrabalhos, o que não só prejudica a 
experiência do paciente como gera perdas significativas financeiras 
e de tempo.  Por isso, o UDlab atua na digitalização dos proces-
sos produtivos dos laboratórios, garantindo que tenham capacidade 
aproveitar essa tecnologia para entregar trabalhos de excelência aos 
dentistas, sempre com padronização.

3 - PRAZO DE ENTREGA: Este é um dos principais problemas enfren-
tado pelos dentistas hoje, pois os laboratórios oferecem um prazo de 
entrega entre 15 a 20 dias, situação que impede o dentista de oferecer 
uma experiência positiva ao seu paciente. A plataforma UDlab acaba 
com este problema oferecendo ao dentista a possibilidade de decidir 
qual o prazo que gostaria de receber o trabalho. Usando sua inteligência, 
ela conecta este dentista com um laboratório que poderá atendê-lo. 
O dentista agora pode acelerar seu processo produtivo e oferecer aos 
seus pacientes soluções de qualidade, com velocidade.



4 - PREÇO: Outro ponto crítico para os dentistas é serem “reféns” de um 
único laboratório que dita o preço a ser cobrado. A falta de conhecimento 
da existência de outros fornecedores faz com que, muitas vezes, dentis-
tas percam a sua margem de lucro no atendimento quando aplicam 
algum tipo de desconto a um paciente. Isso ocorre pois eles não 
conseguem reverter ou dividir isso com o seu laboratório.  
A plataforma UDlab otimiza a conexão de dentistas com laboratórios que 
possuem preços diferentes e podem atender as necessidades apresentadas, 
ajudando o dentista a manter sua margem de lucro no atendimento.

5- GERENCIAMENTO FINANCEIRO: A plataforma UDlab educa 
dentistas a pagarem com antecedência o laboratório, evitando que 
este tenha surpresas no fim do mês. A grande maioria toma um susto 
quando recebem os boletos dos laboratórios, pois nestes estão incluí-
dos aditivos (como modelo, troquel, análogos etc.), que não estavam 
previstos anteriormente. A plataforma garante ao dentista que o labo-
ratório só irá receber o dinheiro pelo caso quando entregar o trabalho. 

    #SIMPLIFYING
             DENTISTRY



DORES DOS LABORATÓRIOS:

1 - COMUNICAÇÃO: Aproximadamente 53% dos trabalhos que chegam 
a um laboratório ficam parados por 7 dias na recepção, pois falta 
algum tipo de informação para que ele possa ser produzido. Dentistas 
têm o hábito de mandar informações em papéis, WhatsApp, e-mail, 
Dropbox, e tudo fica perdido. Isso aumenta a quantidade de erros nos 
trabalhos.  
A plataforma UDlab permite ao laboratório receber todas as infor-
mações em único lugar, possibilitando mais assertividade na execução 
dos trabalhos.

2 - EDUCAÇÃO SOBRE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS: Por anos os 
laboratórios foram treinados e capacitados para realizar o fluxo analógico 
na produção dos trabalhos.  
Estes artistas, muitas vezes, não entendem como iniciar o processo de 
digitalização do seu fluxo produtivo, investindo dinheiro em ferramentas 
que muitas vezes não surtem os efeitos desejados. A plataforma tem 
como objetivo guiar o laboratório sobre este processo e o ajuda a definir 
em que investir, quando investir, por que investir, para que o laboratório 
seja mais produtivo e entregue qualidade e velocidade aos clientes.

3 - INADIMPLÊNCIA:  A realidade da grande maioria dos laboratórios é: 
uma taxa de inadimplência de 15 a 20% ao mês. Isso os impede de ter 
dinheiro para investir em conhecimento, equipe e maquinários.
 
A plataforma UDlab ajuda a zerar a inadimplência, uma vez que o 
pagamento por parte do dentista é feito com antecedência e este 
dinheiro fica na nuvem da plataforma. Isso garante o pagamento ao 
laboratório assim que este entregar o produto ao dentista e ele dar o 
ok de recebimento e finalização do caso.

4 - FLUXO DE CAIXA: Os laboratórios, por muitas vezes, não percebem 
os motivos pelos quais estão sempre com problemas financeiros. 
A resposta é simples: eles estão subsidiando os dentistas, pois precisam 
comprar insumos, equipamentos, pagar colaboradores para realizar o 
trabalho do dentista e só recebem por isso após 40 dias.  Isso porque 
a forma de cobrança são boletos, enviados no final do mês. 
 



A plataforma UDlab garante ao laboratório o seu pagamento à vista assim que 
este entregar o trabalho e o dentistas sinalizar a conclusão do caso. Desta 
maneira é reduzido para 8 dias úteis o prazo de recebimento dos labo-
ratórios. Assim, eles podem contar com um fluxo de caixa positivo e investir 
no desenvolvimento de seu negócio.

5 - ACESSO A PRODUTOS E EQUIPAMENTOS: Os laboratórios hoje não 
conseguem negociar descontos e acesso a equipamentos mais baratos. 
A UDlab firmou parcerias com as principais empresas do mercado e 
oferece possibilidade de compra de produtos a preços, em média, 30% 
mais baixos. Permitindo que laboratórios assegurem sua margem de lucro 
e para que possam oferecer preços competitivos dentro da plataforma.

6 - MARKETING: A grande maioria dos laboratórios não possuem capaci-
dade de marketing, o que os torna desconhecidos para uma rede gigante 
de dentistas. A plataforma abre as portas de uma rede infinita de clientes 
para quem antes atuava “escondido” e desconhecido. 

#LET’S CHANGE
           DENTISTRY



COMO FUNCIONA?

A UDlab é uma plataforma que conecta dentistas a laboratórios 
de forma inteligente. O dentista que trabalha no fluxo digital - que 
possui um scanner ou usa um scan servisse - usa a plataforma, 
sem nenhum tipo de custo, e consegue receber recomendações 
dos melhores laboratórios para atendê-lo. 
O dentista escolhe o prazo de entrega e coloca o valor que 
está disposto a pagar pelo serviço/produto e a plataforma 
usa sua inteligência baseada em geolocalização, preço e prazo 
para indicar ao dentista os laboratórios disponíveis para 
realizar o trabalho.

A garantia de qualidade dos trabalhos é feita por meio de 
algumas formas:

1 - Todos os laboratórios presentes na plataforma passam por 
um rigoroso treinamento com uma equipe especialista em 
odontologia digital, garantindo desta forma que ele esteja ativo 
na plataforma sabendo executar a odontologia de ponta.

2 - A plataforma tem um sistema de avaliação cruzada entre 
dentistas e laboratórios, ou seja, toda vez que o dentista envia 
um trabalho ao laboratório ele é avaliado por este, dentro de 
critérios estabelecidos como qualidade das informações enviadas, 
dos preparos, do escaneamento, das fotografias e do planejamento.  

Da mesma forma, o dentista fará a avaliação deste laboratório 
quando receber o trabalho, também dentro de critérios pré-es-
tabelecidos: qualidade do atendimento, da forma, cor, adaptação 
marginal, pontos de contato proximal, pontos de contato oclusal. 
Todos estes dados criam um ranking dos laboratórios, ajudando 
os dentistas na sua decisão de compra já que ele pode ver as 
avaliações e comentários. É importante frisar que estas avaliações 
são utilizadas de maneira inteligente pela UDlab, para que a plataforma  



possa agir de forma efetiva e personalizada na educação de 
ambos os lados da cadeia. A plataforma sugere cursos online, 
webinars e cursos presenciais aos dentistas e laboratórios. Isso 
mesmo: a plataforma age como uma mentora destes profissionais, 
mantendo-os atualizados e capacitados para melhor desenvolverem 
seus trabalhos.

3 - Em caso de baixa performance, o laboratório passa por um 
processo de reciclagem até estar novamente apto a realizar os 
trabalhos com qualidade.

CLIQUE NOS LINKS E DESCUBRA COMO A PLATAFORMA 
É INTUITIVA E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO:

1. COMO FAZER UM PEDIDO?
https://www.udlab.com.br/como-usar-o-app

2 COMO ENVIAR AS INFORMAÇÕES PARA 
O LABORATÓRIO?
https://www.udlab.com.br/como-usar-o-app

3. COMO SELECIONAR O LABORATÓRIO?
https://www.udlab.com.br/como-usar-o-app

4. COMO GERENCIO MEUS TRABALHOS?
https://www.udlab.com.br/como-usar-o-app

5. COMO GERENCIO MINHAS AVALIAÇÕES?
https://www.udlab.com.br/como-usar-o-app

6. COMO FAÇO O PAGAMENTO.

https://www.udlab.com.br/como-usar-o-app

E ai pronto para ficar conectado 24 horas, 
7 dias da semana com uma rede de profissionais 

e empresas da odontologia?



Na grande maioria dos casos os erros nascem por falta de plane-
jamento adequado por parte do profissional responsável que 
está conduzindo o tratamento.  

Sabemos que uma visão global de nosso paciente se faz necessária 
para que possamos ter a capacidade de elaborar o melhor plano 
de tratamento para ele. A maneira mais precisa de garantir asser-
tividade é ter uma metodologia de trabalho que nos permita, de forma 
simples e rápida, ter o diagnóstico correto. Com ele definido, é mais 
fácil elaborar uma sequência clínica ideal para os pacientes e, o 
mais importante, saber que está sendo oferecido um tratamento 
completo, que atenda a todas as suas necessidades.
A metodologia consiste em uma análise de fora para dentro, onde 
inicia-se uma observação de toda a face do paciente, para depois 
fecharmos o campo de atuação para os lábios e, por último 
concentrarmos a atenção na parte interna da boca.
A seguir, veremos a sequência fotográfica necessária, os pontos de 
referência a serem analisados e o que ser analisado em cada pon-
to. Lembrando que seguimos o conceito da análise de fora para 
dentro em que primeiro analisaremos a face, depois os lábios e por 
último os dentes de nossos pacientes. 

A seguir, veremos a sequência fotográfica necessária, os pontos de 
referência a serem analisados e o que ser analisado em cada ponto. 
Lembrando que seguimos o conceito da análise de fora para dentro 
em que primeiro analisaremos a face, depois os lábios e por último 
os dentes de nossos pacientes. 

PLANEJAMENTO - FERRAMENTAS 
DIGITAIS PARA FACILITAR OS 

PLANEJAMENTOS E COMUNICAÇÃO





figura 1.19 -















ESCANEAMAMENTO INTRA-ORAL
Com o entendimento dos pontos mais importantes a serem analisados fica 
mais fácil para o dentista elaborar um plano de tratamento mais completo 
ao seu paciente, aumentando as chances de assertividade e resolução real 
dos problemas apresentados.
Um diagnóstico detalhado e preciso é o caminho para um bom resultado 
de tratamento, pois é por ele que temos a certeza de que os esforços 
serão colocados nos pontos de maior necessidade para beneficiar a saúde 
oral do paciente. Dentistas devem saber onde querem chegar antes de 
realizarem qualquer tipo de intervenção na boca do paciente.
Existem hoje no mercado algumas ferramentas que nos ajudam a mostrar 
aos nossos pacientes todos estes detalhes de linhas e possíveis resultados 
de tratamento de forma digital, que simulam de maneira muito realista o 
resultado do tratamento proposto pelos dentistas. A seguir o exemplo de 
ferramenta de simulação do sorriso:

1- foto da ferramenta DSD by Christian Coachman

Portanto, concluímos que hoje o profissional possui ferramentas 
digitais que, quando corretamente utilizadas e respeitando os conceitos  
básicos da odontologia, podem auxiliar a fazer melhores diagnósticos 
e facilitar sua tomada de decisão sobre o plano de tratamento.



O conceito de perfil de emergência deveria ser conhecido por 
qualquer profissional da área odontológica que trabalha restaurando 
a boca de seu paciente. Isto porque o perfil de emergência é um dos 
responsáveis pela manutenção da saúde gengival.  
Muitos profissionais negligenciam a construção correta do perfil de 
emergência em restaurações e, desta forma, estão colocando seus 
pacientes em um ciclo inflamatório do periodonto que pode levar à 
perda da estrutural dental

O QUE É O PERFIL DE EMERGÊNCIAL?
É a forma com que o dente ou a restauração emerge do tecido 
gengival.

Na imagem acima podemos observar um correto perfil de 
emergência. O periodonto saudável é um grande indicador do 
correto perfil de emergência.
Alguns estudos mostram que o biotipo gengival pode influenciar 
o perfil de emergência, um exemplo observado é em pacientes 
com biotipo gengival fino (gengiva muito fina) que geralmente 
apresenta um perfil de emergência mais volumoso para proteger 
o tecido gengival. Isso impede que o alimento cause impactos 
constantes no tecido.

O QUE É PERFIL DE EMERGÊNCIA 
E QUAL SUA IMPORTÂNCIA NO 
TRATAMENTO RESTAURADOR



Já os pacientes que apresentam biótipos mais espessos tendem a ter 
os dentes com perfil de emergência mais plano, uma vez que a gengiva 
espessa não sofre tanto com o impacto dos alimentos durante o processo 
mastigatório.
Com o objetivo de preservar o periodonto, as restaurações devem serem 
optimizadas em seu perfil de emergência e contorno gengival evitando 
sobre-contorno e desadaptação que podem promover o acúmulo de placa 
ou afetar a trajetória ideal do alimento (Maristela Lobo 2019).
Atualmente existe um apelo estético muito grande com relação ao 
sorriso, onde o estereótipo dos dentes brancos está ditando uma moda 
que, muitas vezes, é perigosa. As famosas lentes de contato dental, que não 
deixam de ser na verdade laminados cerâmicos, são o principal produto 
procurado pelos clientes quando estes chegam ao consultório.  
Tendo em vista a grande procura e muitos profissionais enxergando um 
mercado que poderia entregar bons resultados financeiros, começaram a 
se aventurar em executar tal tipo de procedimento, sem ao menos estarem 
aptos e capacitados para isso. O número de pacientes com problemas 
periodontais, estéticos e funcionais explodiu, na maioria das vezes porque 
as restaurações desenvolvidas por estes profissionais não respeitavam os 
conceitos básicos biológicos e funcionais, sendo o perfil de emergência o 
mais negligenciado.
A imagem abaixo ilustra uma restauração tipo lente de contato que 
NÃO respeita os conceitos de biologia e função e apresenta um perfil 
de emergência inapropriado e que permite o acúmulo de alimento em 
uma região que é extremamente crítica, que é a região cervical do dente.



Mas o que não podemos aceitar é a filosofia de criar restaurações que são 
feitas sem nenhum tipo de desgate ou preparo.  
Isto porque, na grande maioria das vezes, quando fazemos isso estamos 
criando um sobre-contorno na restauração que apresenta o perfil de 
emergência inapropriado e causa sérios prejuízos biológicos ao paciente, 
como visto na figura anterior.
Portanto, o conceito do minimamente invasivo pode ser definido como: 
procedimento que visa oferecer ao TPD (Técnico em Prótese Dental) 
espaço SUFICIENTE para a construção das restaurações, respeitando 
características de forma e cor, garantindo a integridade de dente e 
periodonto.

Na figura acima podemos observar um preparo dental realizado da 
maneira apropriada, preservando esmalte na grande parte da estrutura 
dental, e oferecendo ao TPD o espaço necessário para a construção da 
restauração..

Na figura abaixo podemos observar o resultado final de uma restauração 
que seguiu todos os conceitos biológicos e funcionais.

A IDEIA DE SE PRATICAR UMA ODONTOLOGIA 
MINIMAMENTE INVASIVA, EM QUE BUSCAMOS AO 

MÁXIMO PRESERVAR A ESTRUTURA DENTAL SADIA 
DOS PACIENTES, É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA.



Portanto, é de extrema importância para o dentista, 
além de compreender todos os conceitos acima 
citados, trabalhar com um laboratório que esteja apto 
e treinado para desenvolver as restaurações dentro 
dos parâmetros biológicos e funcionais adequado.



MOCK-UP DO SORRISO. COMO FACILITAR 
SEU CLIENTE ENXERGAR O QUE VOCÊ ESTÁ 

SUGERINDO COMO TRATAMENTO 

O MOCK-UP É UM ENSAIO RESTAURADOR PROVISÓRIO 
QUE É FEITO EM RESINA.

O procedimento visa alguns objetivos como:

1- Transferência do enceramento diagnóstico para a boca do paciente.
2- Permitir o paciente visualizar o planejamento elaborado.
3- Ajudar o profissional a definir estética, oclusão e fonética.
4- Servir de guia para a etapa do preparo dental, visando minimizar os 
desgastes em estrutura sadia.
5- Servir de guia para a confecção da cerâmica. 
6- Técnica facilitadora de venda.

Existem dois tipos de mock-up :

1- Mock-up MOTIVACIONAL: Usado para estimular o paciente a aceitar o 
planejamento elaborado. Muitas vezes, a posição tridimensional do dente 
não é a ideal, mas permite ao cliente a ter uma ideia do resultado final.
Neste tipo de abordagem o dentista pode trabalhar a venda do plane-
jamento induzindo seu cliente a uma tomada de decisão pela emoção. 
Sabemos que muitas vezes as decisões de compra de um produto estão 
relacionadas ao fator emocional e o cliente, quando deixa o fator racional 
de lado, cria coragem para decidir em comprar aquilo que possa lhe 
entregar uma satisfação. 

Portanto durante a fase do mock-up motivacional, gravar um vídeo do 
cliente falando antes do procedimento e um vídeo depois do proced-
imento, já com o sorriso transformado, e aí fazer uma montagem em 
que ele consiga visualizar de forma dinâmica o antes e depois faz toda a 
diferença. Para elevar ainda mais o fator emocional, colocar uma música 
que o cliente gosta e se identifica durante esta apresentação também 
colabora para ajudar no processo de venda. 
Mas é claro que tudo isso só faz sentido se um bom planejamento, seguido 
de um bom enceramento diagnóstico digital sejam realizados para que 
o serviço entregue tenha qualidade e encante o cliente.



2- Mock - up de trabalho: Posição final da futura restauração e desenho 
do sorriso, respeitando todos os critérios de forma função e biologia.
É sobre o mock-up de trabalho que definimos toda nossa estratégia de 
preparo dos dentes, pois uma vez que ele representa a posição final do 
dente, será sobre ele que usaremos as brocas de referência para criar o 
espaço necessário para a restauração futura.  

Desta forma minimizamos radicalmente o desgaste de estrutura dental sadia, 
aumentando a probabilidade de sucesso do processo adesivo a longo prazo. 
Muitas vezes desgastes seletivos na estrutura dental são necessários previa-
mente a realização do mock-up de trabalho, garantindo um assentamento passivo 
da muralha - que é confeccionada sobre o modelo impresso. Ter a certeza 
que o mock-up de trabalho está exatamente igual a posição tridimensional 
do dente e volume que foram projetados no enceramento diagnóstico 
digital é fundamental para que não ocorram erros durante a fase do preparo.
Na figura abaixo vemos o enceramento diagnóstico digital sendo elaborado 
dentro de um software de construção de sorrisos:

Após o enceramento digital é necessária a impressão de um modelo 3D e a 
confecção de uma muralha em silicone para permitir ao dentista executar o 
procedimento do mock-up. Abaixo vemos a figura de um modelo impresso 
e muralha de silicone confeccionados para a realização de um mock-up.                                                                                                    



Existem duas maneiras para a realização do mock - up : 

1 - sem adesão : o mock-up não vai ficar colado nos dentes do paciente. 
Ele é colocado de forma rápida e pode ser retirado com facilidade;
2 - com adesão: o mock-up vai ficar colado nos dentes do paciente. Para isso 
precisamos fazer todo o processo de adesão antes de levar a resina em boca.

Os mock-ups podem ser realizados com resina bisacrílica, que é injetada dentro da 
muralha de silicone feita sobre o modelo impresso como visto na figura abaixo:

Ou podem ser impressos, sem a necessidade de modelos e muralha. A figura 
abaixo ilustra um mock-up impresso que após passar pelo processo de 
acabamento e polimento pode ser instalado em boca.

Ou podem ser impressos, sem a necessidade de modelos e muralha. A figura 
abaixo ilustra um mock-up impresso que após passar pelo processo de 
acabamento e polimento pode ser instalado em boca.



Baixe >>


