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EXOCAD INSIGHTS 2022: UM EVENTO DE ODONTOLOGIA DIGITAL MUITO 

AGUARDADO  

Encontro global de dois dias sobre o futuro dos sistemas abertos na odontologia digital 

 
DARMSTADT, Alemanha – 4 de outubro de 2022– a exocad, uma empresa Align 

Technology, Inc. e fornecedora líder de software CAD/CAM odontológico, concluiu com 

sucesso a Insights 2022, a terceira edição do seu evento global de odontologia digital, com o 

lema “Learn. Connect. Enjoy.” O encontro bienal ocorreu nos dias 3 e 4 de outubro de 2022 

em Palma de Mallorca, Espanha. 

 

“O Insights 2022 realmente excedeu as nossas expectativas”, afirmou Tillmann Steinbrecher, 

CEO da exocad. “Os palestrantes e participantes de todo o mundo se juntaram a nós para, 

juntos, explorarmos o futuro da odontologia digital e compartilhar as melhores práticas.” 

 

Dentistas, protéticos e parceiros da indústria de mais de 45 países participaram no evento 

CAD/CAM educacional. O programa de dois dias incluiu apresentações informativas com 

especialistas do setor e sessões de formação aprofundadas, realizadas por especialistas em 

software da exocad, tanto da comunidade clínica como dos laboratórios. Os parceiros do setor 

Insights também realizaram sessões que completaram a programação diversificada de dicas, 

truques e grandes oportunidades de aprendizagem.  

 

“Este evento nos proporcionou uma oportunidade muito especial para nos encontrarmos 

pessoalmente”, afirmou Novica Savic, CCO na exocad. “Um local para dois dias de networking 

de alta qualidade, aprendizagem e demonstrações práticas: isto nos proporcionou uma 

enorme inspiração para a era da odontologia digital em que nos encontramos.” 

 

http://www.exocad.com/
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Novo lançamento Rijeka 3.1 e sessões de software exocad 
As soluções de software da exocad, o DentalCAD, ChairsideCAD e exoplan, bem como o 

novo lançamento Rijeka 3.1, estiveram no centro das atenções na Insights 2022. Michael 

Kohnen, MDT e Diretor do Suporte de Aplicativo Global da exocad, apresentou os 45 novos 

recursos e mais de 85 recursos melhorados do DentalCAD 3.1 Rijeka e apresentou também 

um primeiro olhar da versão Rijeka 3.1 do exoplan, o software aberto de planejamento de 

implantes da exocad. Em sessões de software dedicadas, as novas funções foram 

apresentadas aos usuários e foi demonstrado como tirar o máximo proveito dos fluxos de 

trabalho digitais com o uso do software exocad.  

 
Grandes palestrantes do segmento indústrial  
Alguns dos pioneiros na indústria odontológica realizaram apresentações sobre como usar as 

ferramentas digitais para alcançar melhores resultados nos tratamentos estéticos para os 

pacientes e trabalhar de forma ainda mais produtiva. 

 

O grupo de palestrantes abrangeu todo o espectro de tratamentos. A dupla de palestrantes, 

dentista e protético, Prof. Dr. Guilherme Saavedra do Brasil e Waldo Zarco Nosti, MDT, da 

Espanha abordaram a questão de como funciona a odontologia digital, desde o planejamento 

virtual às próteses dentárias finais de alta qualidade. A Dr.ª Lori Trost, dentista que vive nos 

EUA, inspirou os participantes na sua palestra sobre próteses e apresentou o seu conceito de 

tratamento digital. Steve Campbell, TPD, proprietário de um laboratório britânico, abordou a 

forma como os fluxos de trabalho podem ajudar a lidar com a iminente falta de pessoal em 

clínicas e laboratórios. Sascha Hein, TPD, da Alemanha apresentou dicas úteis sobre como 

determinar de forma confiável a tonalidade correta dos dentes para restaurações de alta 

qualidade estética na era digital. “Sinergia dentista-laboratório na era digital” era o foco do 

fundador do Smile Design, o Dr. Christian Coachman, do Brasil. A sua palestra inspirou os 

dentistas e técnicos protéticos, apresentando formas de produzir restaurações com uma alta 

qualidade estética previsível. O Dr. Gulshan Murgai do Reino Unido apresentou o seu fluxo 

de trabalho digital baseado em um caso de paciente com foco no planejamento de implantes 

com o exoplan. Ele falou sobre o planejamento de com implantes unitários, incluindo a 

restauração imediata, bem como a restauração de mandíbulas desdentadas. Na sua sessão 

clínica, a Dr.ª Diana Tadros dos EUA discutiu o tema da estética, explicando o seu conceito 

de tratamento digital e a forma como o Smile Creator da exocad pode ser usado no percurso 

do cliente rumo a restaurações altamente estéticas. 
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Apresentação de parceiros, sessões de parceiros e integrações de software 
Mais de 50 das principais empresas de materiais dentários, equipamentos e CAD/CAM 

apresentaram as suas inovações mais recentes como parte da apresentação de parceiros no 

Insights. Os parceiros Insights Diamond, Platinum e Gold realizaram um total de 14 sessões 

especiais para apresentar seus produtos aos participantes e compartilharam ideias valiosas 

sobre a aplicação das soluções de software exocad em combinação com hardware digital.  

 

Foram lançados três novos recursos e módulos DentalCAD Rijeka 3.1. A tecnologia iTero NIRI 

e as imagens de câmara intraoral são agora automaticamente importadas durante o desenho 

de restaurações, permitindo aos técnicos visualizar a estrutura interna e externa do dente, 

bem como otimizar o processo de definição da linha de margem. O novo módulo xSnap é um 

acessório para um sistema articulado 3D imprimível que inclui uma cabeça esférica, a qual 

permite uma execução precisa da protusão, laterotrusão e mediotrusão. E, agora, está 

disponível na exocad, o Ivotion Denture System da Ivoclar, um fluxo de trabalho completo para 

a produção digital de próteses removíveis de alta qualidade.  

 
Crescer para atender à demanda 
Para proporcionar espaço para a sua força de trabalho cada vez maior, a exocad anunciou 

que terá uma nova sede de alta tecnologia em Darmstadt, na Alemanha, em novembro desse 

ano. A exocad também abriu uma nova sede na Coreia do Sul em maio passado. Com a 

transferência da sede da exocad na Ásia, a empresa afirma pretender estar mais próxima dos 

seus revendedores e usuários da Coreia do Sul e oferecer serviços ainda mais abrangentes 

aos clientes na Ásia. 

 

Comunidade, grupo e conexão 
O Insights 2022 criou uma oportunidade excelente de interagir pessoalmente com 

especialistas exocad, parceiros estratégicos e revendedores. Após uma rigorosa 

programação educativa, os participantes tiveram a oportunidade de relaxar no final do primeiro 

dia com um jantar e música ao vivo. Mais uma vez, a exocad ofereceu aos participantes a 

oportunidade de participar em uma ação de caridade através da venda de camisetas. Os 

fundos arrecadados serão destinados a apoiar uma ONG do segmento odontológico sem fins 

lucrativos.  
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O futuro é digital 
Na conferência de imprensa, os palestrantes concordaram que a arquitetura de software 

aberta é a chave para criar um futuro abrangente na odontologia digital. Os parceiros Insights 

também refletiram sobre a direção geral da indústria odontológica, afirmando que todos os 

processos estão avançando rumo ao digital. Eles aconselharam os laboratórios e dentistas a 

abraçar esta transição digital e a descobrir que ferramentas estão disponíveis para ajudá-los 

a alcançar o objetivo principal: um melhor cuidado do paciente. 

 

### 

 
 
Sobre a exocad 
A exocad GmbH, uma empresa Align Technology, Inc., é um dos fornecedores líderes 
mundiais de softwares de CAD/CAM odontológico. A exocad desafia os limites da odontologia 
digital oferecendo softwares de CAD/CAM flexíveis, confiáveis e fáceis de usar para 
laboratórios e consultórios odontológicos. Mais de 50.000 clientes planejam implantes e criam 
restaurações funcionais e sofisticadas com os softwares DentalCAD, ChairsideCAD e exoplan 
da exocad. exocad e DentalCAD, entre outros, são marcas registradas da empresa exocad 
GmbH ou de uma das suas subsidiárias ou empresas afiliadas e estão registradas nos EUA 
e em outros países. Para mais informações e conhecer os dos parceiros de revenda exocad, 
visite exocad.com.  
 


