
REGULAMENTO CONCURSO 30 ANOS DE INJEÇÃO DA
TECNOLOGIA DE INJEÇÃO

● Inscrição

A participação no Concurso “30 anos da tecnologia de injeção da Ivoclar 
Vivadent”, se dará por meio do envio de trabalhos realizados de acordo com as 
normas a seguir.

Podem concorrer duplas de Técnicos em Prótese Dentária e Cirurgiões-
dentistas que atuam no Brasil. Cada dupla só poderá concorrer com um caso 
clínico. 

Os autores deverão apresentar um caso estético restaurador confeccionado com 
IPS e.max Press. Outros atributos necessários:

- Restauração na região anterior e ou posterior;

- Restauração deve ser feita com IPS e.max Press, conter micro ou macro 
estratificação com IPS e.max Ceram e maquiagem ou glaze com IPS Ivocolor;

- Utilização do sistema IPS e.max conforme recomendação do fabricante;

- Coordenação com produtos da Ivoclar Vivadent será um diferencial (forno de 
Injeção Ivoclar Vivadent, cimentos, linha optra, etc);

- O caso não pode ter sido publicado em nenhuma revista, livro etc.

● Preparação e envio do trabalho

Imagens: o trabalho concorrente é constituído de até 12 imagens:

- Elas devem estar enumeradas cobrindo as fases clínico-laboratoriais (antes e 
depois);

- Foto da situação inicial e final;

- Algumas fotos devem evidenciar os produtos utilizados no tratamento 
restaurador e fase laboratorial, principalmente ressaltando o uso da tecnologia 
prensada IPS e.max Press;

- Cada foto deve conter a sua legenda;

- As fotos devem ter resolução gráfica de mais de 1200px;

- As fotos não podem ser alteradas com photoshop.

 Textos: Título do trabalho e descritivo da sequência clínico-laboratorial:



- Título atraente que chame atenção para o caso clínico;

- A narrativa do trabalho deve conter as seguintes informações:

Informações do paciente: gênero e idade;

- Queixa do paciente;

- Problema a ser solucionado;

- Desafio do caso;

- Procedimentos utilizados;

Especificar detalhadamente o passo a passo da:

- Fase laboratorial;

- Fase clínica;

- Produtos que foram utilizados em cada etapa;

Especificar as características do produto. Ex. cor, translucidez...

- Conclusão sobre o caso e depoimento sobre os produtos da linha IPS e.max;

● Autorização

A Ivoclar Vivadent reserva todos os direitos autorais do trabalho, que poderão ser 
publicados e usados nos materiais promocionais da companhia.

O trabalho deverá ser enviado juntamente com: CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O 
MODELO

- Recomendamos que o autor obtenha do paciente o consentimento de uso de 
imagem. CLIQUE AQUI para baixar o formulário de Consentimento do Paciente 
(não é necessário o envio).

Todos os trabalhos com imagens de pacientes, lábios, dentes, faces etc., com 
identificação ou não, deverão conter cópia do Formulário de Consentimento do 
Paciente, assinados.

https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/2241343/IV%20Brazil/Acordo_de_uso_de_imagem_e_informa%C3%A7%C3%A3o.docx
https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/2241343/IV%20Brazil/Acordo_de_uso_de_imagem_e_informa%C3%A7%C3%A3o.docx
https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/2241343/IV%20Brazil/FORMUL%C3%81RIO_DE_CONSENTIMENTO_DO_PACIENTE.docx


● Envio do trabalho

E-mail: alexandra.goto@ivoclarvivadent.com

Enviar por file transfer, devido o tamanho das fotos.

Assunto da mensagem: Caso clínico e.max_nome do técnico e dentista

Todos os trabalhos poderão ser utilizados em nossa página Ivoclar Vivadent e 
outros materiais promocionais.

● Avaliação e Aprovação

Os trabalhos inscritos serão analisados pela Comissão Avaliadora, formada por 3 
Técnicos e Professional Services da Ivoclar Vivadent.

Critérios de avaliação:

- Resultado estético do tratamento;

- Completa descrição do caso, narrativa lógica e explicativa;

- Bons registros fotográficos;

- Complexidade do caso.

Os 5 melhores trabalhos avaliados pela Comissão Avaliadora, participarão do Blog
e receberão votação online da comunidade odontológica. O caso clínico mais 
votado será o grande vencedor.

 


