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Os nossos dentistas vão contar-lhe  
no nosso Canal de TV online

www.bqdentalcenters.pt

Clínicas BQDC

Opinião

Já não é verdade que a partir de uma determinada idade tem 
que se ter uma dentadura postiça ou manter dentes próprios, 
mas desgastados, escurecidos e pouco atrativos. Se temos 
tido a sorte de poder cuidar-nos os dentes desde novos, 
possivelmente, vamos conservá-los até que sejamos velhos. 
Se não gostarmos da sua aparência, dispomos de soluções 
estéticas muito agradecidas com a colocação de coroas ou 
facetas, que se podem realizar a qualquer idade e com um 
resultado magnífico.

Se perdermos dentes, estes podem ser substituídos por 
implantes ou outros tipos de próteses muito cómodas, 
estéticas e duradouras. Mas temos de assumir que a partir 
de certa idade, os dentes e gengivas sofrem uma maior e 
mais rápida deterioração. A diminuição de destreza manual 
para realizar uma correta higiene, a menor produção de saliva 
e o aumento da fragilidade dos dentes colaboram para que 
isso aconteça.

Se quisermos, como acontece a outras partes do nosso 
corpo, compensar essa deterioração fisiológica, a Odontologia 
moderna oferece-nos ótimas soluções para isso. Além dos 
tratamentos dentários em si mesmos, podemos dar solução 
aos problemas dos roncos, apneias leves e halitose, mais 
frequentes na terceira idade.

Para os tratamentos dentários em pessoas de idade 
avançada é mais seguro e cómodo para o paciente realizar 
aqueles tratamentos que precisam de anestesia local, com a 
vigilância e colaboração de um especialista anestesista que 
monitoriza o paciente e se assegura de que está cómodo 
e tranquilo. Como é normal, muitas destas pessoas tomam 
diferentes medicamentos e podem ter um estado de saúde 
delicado, portanto é recomendável tomar mais medidas de 
segurança.

Mesmo que vamos sendo mais velhos, podemos ter uma 
boca saudável, cómoda e bonita, que nos ajuda a sermos 
mais felizes e a termos mais qualidade de vida.

Não renuncie a isso! 

Dr. Jordi Cambra
Presidente da Associação de Clínicas Dentárias BQDC
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01 Durante a Terceira 
Idade, os hábitos higiénicos 
e recomendações sobre os 
cuidados dentários são tão 
importantes como no resto de 
etapas da vida. A prevenção de 
doenças é o maior êxito que 
podemos obter dispondo da 
informação adequada.

02 O facto de envelhecer  
não está associado à perda 
de dentes, o desejável é 
mantermos todas as nossas 
peças dentárias ao longo da 
nossa vida, e isso é possível 
aplicando certos cuidados 
dentários.

03 Ir ao dentista 
regularmente é especialmente 
importante. As pessoas idosas 
têm os nervos do interior do 
dente mais pequenos e têm 
os dentes menos sensíveis 
perante um problema de 
cárie ou de desgaste dentário 
extremo. Se esperarem a notar 
incómodos, pode ser tarde.

04 Nas visitas ao 
dentista tem que se facilitar 
ao profissional a informação 
relativa à medicação que 
toma, doenças que padece 
e até algum contacto de um 
familiar para o caso de ser 
necessário.   
É interessante levar as próteses 
ou dentaduras mesmo que não 
as use habitualmente.

05 A higiene bucal é 
muito similar em todos os grupos 
de idade. Devemos escovar os 
dentes duas-três vezes por dia e 
usar dentífrico com fluor. A escova 
deve ser renovada de três em três 
ou de quatro em quatro meses.

06 É recomendado o 
uso de escova elétrica e com 
mais motivo em idosos, onde 
é frequente encontrar afeções 
que limitam o movimento 
como seja a artrite. Também 
existem umas pequenas 
escovas interdentais de 
diferentes tamanhos para 
limpar entre os dentes.

07 Muitos pacientes 
maiores de 65 anos usam 
próteses dentárias removíveis. 
Devem mantê-las limpas, uma 
vez que as bactérias também  
se aderem a estas, igual que 
aos dentes. Os produtos a 
utilizar são os específicos para 
essa finalidade

08 As próteses dentárias 
devem ser extraídas da boca 
várias horas por dia para 
descanso do revestimento 
mucoso da boca. Ao longo da 
vida, a boca sofre alterações, e 
as próteses devem ser revistas, 
uma vez que podem perder a 
sua ancoragem original.

09 Um dos problemas 
frequentes nos idosos é a 
secura bucal. É um efeito 
secundário da ingestão 
dalguns medicamentos e/ou 
tratamentos. É recomendada a 
ingesta de líquidos, colutórios 
ou sprays específicos.

10 Outra afeção 
frequente é a doença 
periodontal, que comporta 
principalmente a retração 
de gengivas e aparição de 
espaços entre os dentes. É 
importante incidir no uso de 
escovas interdentais.
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Como perder  
o medo 
ao dentista
A sedação consciente 
inalatória é a técnica mais 
utilizada para descontrair  
o paciente que sofre  
de Odontofobia 

Sofre de sudores frios e tremem-lhe as pernas 

quando vai ao dentista? Tem vontade de sair a correr 

quando espera pela sua vez na consulta? Tenta adiar 

a visita ao odontologista o maior tempo possível até 

a dor ser insuportável? Então, pertence ao 15% da 

população espanhola que sofre Odontofobia, isto 

é, que atrasa no tempo as suas visitas ao dentista 

por medo à dor e a sofrer uma situação traumática. 

Deve saber, não obstante, que se continuar a adiar a 

sua visita ao dentista, corre o risco de sofrer alguma 

doença não só bucal, uma vez que existe uma relação 

muito estreita entre os problemas bucodentários 

e as doenças sistémicas, segundo demonstrou a 

evidência científica.

Na atualidade existem técnicas que conseguem 

atenuar esse profundo mal-estar que provoca a visita 

ao dentista nalguns pacientes. O Doutor Julio Galván, 

membro do BQDC, assegura que com a tecnologia 

atual se pode controlar a ansiedade de um paciente 

que vai a uma clínica dentária para receber um 

tratamento. É importante que os pacientes se sintam 

descontraídos e tranquilos durante o tratamento 

dentário, “um requisito fundamental para desenvolver 

os tratamentos de precisão com a excelência e 

resultados que hoje em dia todos procuramos”, 

acrescenta.

Objetivo: 
conseguir um  
clima de SPA 
dentário
Para conseguir este clima de relax que podemos definir 

como de SPA dentário, as clínicas dentárias dispõem 

de uma poderosa ferramenta: a sedação consciente 

inalatória, mediante a qual o paciente, através de uma 

cómoda máscara nasal, respira durante o tratamento 

uma mistura de oxigénio e óxido nitroso que o ajuda 

a estar tranquilo e descontraído durante a sessão de 

tratamento. O paciente, constantemente monitorizado 

nas suas funções cardiorrespiratórias, encontra-se num 

nível de sedação mínima, também chamado ansiólise, 

que consiste numa depressão mínima da consciência 

sem chegar a adormecer, podendo falar e entender o 

que lhe diz e perdendo a sensação de medo à dor.

Saúde bucodentária



sorrisos | BQDC 7

As crianças também podem sofrer de Odontofobia, uma vez que para algumas,  
a visita ao dentista gera desconhecimento. É importante que, desde pequeninas,  
se aproxime as crianças do mundo odontológico através de jogos, para que  
entendam da sua importância na altura de manter uma correta saúde bucodentária.

A vantagem da sedação consciente, é que também pode ser utilizada em crianças,  
conseguindo uma experiência mais positiva para os mais pequeninos.

Odontofobia nas crianças

A sedação consciente inalatória contribui também como valor acrescentado para 

o efeito de amnésia temporária apenas em relação ao momento em que se aplica, 

portanto o paciente “culmina o seu tratamento descontraído e com sensação de ter 

recebido um tratamento muito mais breve do que na realidade foi, até ao ponto de 

que alguns deles já não querem ser tratados sem ela”, sublinha o Doutor Julio Galván.

Esta técnica é utilizada com assiduidade nas clínicas dentárias de qualidade e está 

muito implantada nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália e Alemanha, entre outros 

países. Está indicada quer em pacientes infantis quer adultos, e com os últimos 

modelos de máscaras pode ser utilizada em qualquer tratamento dentário.

Com a colaboração do 
Doutor Julio Galván
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Adeus... 
aos roncos 
durante o sono

Os dispositivos de avanço 
mandibular, colocados na boca 
durante a noite, adiantam  
a mandíbula de forma natural  
e abrem a via aérea facilitando  
a passagem do ar.

É calculado que 60% dos homens de mais de 40 anos 

e 40% das mulheres sofre problemas de Roncopatia. 

Uma situação que vai mais além dos incómodos que 

possa ocasionar à pessoa com a qual se partilham as 

horas de sono. Nalgumas ocasiões, atrás dos roncos 

pode esconder-se uma síndroma de apneia do sono, uma 

afeção com repercussões diretas sobre a qualidade de 

vida do paciente.

Como demonstram diferentes estudos, e dado que o sono 

destes pacientes não é reparador, há maiores probabilidades 

de sofrer acidentes de trânsito e laborais. Os sintomas mais 

frequentes são o cansaço generalizado, hiper-sonolência, 

depressão, perda de memória, hipertensão, enfarte de 

miocárdio e acidentes cerebrovasculares.

Hoje, quer a Roncopatia Simples quer o SAHOS 
(Síndroma de Apneia e Hipopneia Obstrutiva do 
Sono) podem tratar-se com o Dispositivo de Avanço 
Mandibular (DAM), que colocado na boca durante a 
noite, adianta a mandíbula de forma natural e abre a 
via aérea facilitando a passagem do ar. Desta forma, 
eliminam-se os roncos e melhoram os episódios de 
apneia do sono. 

Com isso, consegue-se maior qualidade de vida 
a ter um sono realmente reparador, reduzir a 
sensação de cansaço durante o dia e diminuir 
drasticamente a mortalidade e a morbilidade. 
Diminuem as probabilidades de enfartes, lesões 
cerebrais e cancro, entre outras muitas doenças, 
muito prevalentes na nossa sociedade.

Saúde bucodentária
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Com a colaboração do 
Doutor Fernando Loscos

O diagnóstico deve ser realizado sempre pelos médicos 
especialistas em sono. Os especialistas indicados para 
diagnosticar o SAHOS são os neurofisiologistas, os 
pneumologistas e os otorrinolaringologistas, que derivam 
os pacientes que sofrem uma roncopatia simples ou um 
SAHOS ao odontologista, quando o tratamento prescrito 
for um DAM.

O odontologista vai ter um papel fulcral neste campo, 
porque com uma formação adequada pode reconhecer 
entre os seus pacientes todas estas pessoas, e trabalhar 
conjuntamente com uma unidade ou um especialista em 
sono da sua zona. O Doutor Fernando Loscos, sócio do

Com a colaboração do Doutor Fernando Loscos BQDC 
e encarregado desta linha de trabalho na associação, 
recorda que é muito importante frisar que este tratamento 
“deve ser realizado por um médico estomatologista ou um 
odontologista que saiba utilizar este sistema e que conheça 
a patologia do SAHOS”.

O uso destes dispositivos está muito estendido em outros 
países europeus, até é reembolsado pela Segurança Social 
em muitos deles, porque nestes países a cultura do sono 
existe. Em Espanha ainda se tem que criar a cultura da 
importância de dormir bem e sem roncar, e o odontologista 
poderia ser fundalmental nesta cruzada.
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Notícias BQDC

A elite mundial dos dentistas especializados nas  
gengivas celebrou a sua assembleia geral em Santiago
Especialistas europeus e mundiais em saúde das gengivas participaram 
em março em Santiago de Compostela na assembleia geral e nas reuniões 
científicas da Federação Europeia de Periodontia (European Federation of 
Periondology), considerada a referência internacional nesta especialidade da 
Odontologia em representação de aproximadamente 14.000 periodontistas 
e profissionais da saúde bucal de 30 sociedades científicas estatais da 
Europa, norte de África e Próximo Oriente. A reunião foi convocada pelo 
presidente da EFP, o compostelano Juan Blanco, quem demonstrou a 
posição de vanguarda internacional da periodontia galega.

Lisboa, ponto de encontro 
da Implantologia e da 
Reabilitação Oral
Lisboa acolheu a 6ª edição do 
Congresso de Implantologia e 
Reabilitação Oral, um encontro 
internacional que reuniu o setor 
dentário os dias 7 e 8 de abril 
na Faculdade de Odontologia da 
Universidade de Lisboa e ao qual 
assistiram mais de 750 pessoas. O 
Doutor João Caramês, membro da 
Junta Diretiva do BQDC, presidiu o 
Comité Científico, do qual também 
fez parte o Doutor Ricardo Faria 
Almeida, sócio do BQDC.

A Odontologia digital centrou boa 
parte do programa do Congresso. 
Ecrãs táteis que integram fotografias, 
radiografias e vídeos; scanners 
intraorais que permitem uma 
reconstrução real em 3D da boca 
do paciente; a cirurgia guiada ou a 
reabilitação imediata de implantes 
dentários, são alguns dos avanços 
que foram mostrados.

O Doutor Nart,membro do Conselho de 
Especialistas da Fundação de Osteologia
O Doutor José Nart, sócio do BQDC, foi nomeado 
membro do Conselho de Especialistas da Fundação 
de Osteologia, um organismo encarregado de avaliar 
os projetos científicos para a melhoria e evolução da 
regeneração óssea oral. Ainda, seleciona os protocolos 
de investigação merecedores de bolsas de investigação 
e projeta congressos e comunicações científicas para a 
melhoria da regeneração óssea e de tecidos moles na 
cavidade oral.

O Doutor Nart mostrou-se satisfeito pela sua designação 
como membro da equipa de especialistas desta 
fundação que foi criada pelo Doutor Peter Geistlich 
junto com investigadores internacionais para fomentar o 
desenvolvimento da regeneração óssea. Tem a sua sede 
em Lucerna, Suíça. Nestes momentos, o comité está 
formado por 36 especialistas internacionais de todos os 
continentes.
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Mais de 2.000 profissionais da Odontologia abordaram 
em Madrid os últimos avanços tecnológicos 
Mais de 2.000 profissionais participaram em Madrid nos dias 11 e 12 
de fevereiro no 3º Congresso Bienal da Ordem dos Odontologistas e 
Estomatologistas de Madrid (COEM). O programa científico incluiu doze 
conferências; um programa paralelo com quinze sessões e mais de 30 
stands. O Doutor Jaime Jiménez, sócio do BQDC, presidiu o Comité 
Organizador e destacou a importância da participação de conferencistas 
internacionais de primeira linha, como Maurice Salama, Christian 
Coachman, Willian Arnett, Federico Ferraris, Giovani Zucchelli, Ove Peters 
e Dr. Stéphane Simon.

O Centro de Cirurgia de Mínima Invasão 
Jesús Usón galardoa o Doutor Cabezas
O Centro de Cirurgia de Mínima Invasão Jesús Usón 
(CCMIJU) de Cáceres está de celebração. São já dez 
anos de trabalho de uma fundação orientada à excelência 
e à procura da melhor atenção aos pacientes e uma festa 
de aniversário que também teve como protagonista um 
dos nossos sócios, o Doutor Javier Cabezas Talavero, 
diretor da Clínica Dentária Cabezas.

Durante a celebração do X Aniversário CCMIJU, que 
teve lugar a 21 de abril, em Cáceres, o Doutor Cabezas 
Talavero recebeu uma menção especial por ser um dos 
colaboradores científicos que, nestes dez anos, tem tido 
um papel relevante na instituição. O Centro de Cirurgia 
de Mínima Invasão (CCMI) surge como uma spin-off 
universitária que se remonta ao ano 1986. Dez anos 
depois, e com apoio da Junta de Extremadura, foram 
inauguradas umas novas.



BQDC | sorrisos12

Notícias BQDC

Prémio à investigação a um jovem 
odontologista do BQDC
Fernando Noguerol Sicilia é um dos três estudantes que 
este ano conseguiu a Bolsa Proclinic para continuar 
a desenvolver a sua formação pós-grau e projeto 
investigador na Universidade Complutense de Madrid, 
onde está a realizar o Mestrado de Periodontia. Licenciado 
em Odontologia pela Universidade de Granada, este 
jovem odontologista está no segundo ano do máster e 
participa em diferentes linhas de investigação. A bolsa 
reconhece este trabalho e o seu expediente académico, 
e vai permitir-lhe desenvolver de maneira mais intensa o 
ensaio clínico sobre regeneração óssea em implantes em 
que participa.

As Bolsas Proclinic, que chegaram à sua 8ª edição, 
são outorgadas por um valor de 15.000 e 20.000 
euros. Os candidatos são jovens odontologistas que 
façam formação pós-grau em qualquer Universidade 
do mundo. “Conseguir uma destas bolsas significa um 
reconhecimento ao trabalho que se está a fazer”, afirma 
Fernando Noguerol.

A informação sobre saúde bucodentária, tema central de uma mesa  
redonda de jornalistas especializados em Sanidade, organizada pelo BQDC
A informação sobre saúde bucodentária e as relações com os meios de comunicação centraram 
a primeira mesa redonda da reunião que a nossa associação celebrou nos dias 3 e 4 de fevereiro 
em Madrid. O presidente da Associação Nacional de Informadores da Saúde (ANIS) e jornalista de 
El País, Emilio de Benito, explicou como se vê o setor da Odontologia nos meios de comunicação, 
consciente das dificuldades de difusão de centros privados, mas destacou a importância de “separar 
marketing e atenção sanitária” e de difundir informações relacionadas com investigações e estudos 
vinculados aos cuidados da saúde dentária.

Leonor García Álvarez, jornalista que durante 15 anos se encarregou da secção de Sanidade de 
TVE, e David Robles, jornalista de Onda Cero, quem durante 15 anos tem dado informação sobre 
saúde, explicaram como é que se trabalha no meio.
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O Porto acolhe o Congresso da Ordem de 
Médicos Dentistas
Aproximadamente 3.700 profissionais da Odontologia 

de Portugal, Brasil e Espanha, foram no passado mês 

de novembro ao XXV Congresso da Ordem dos Médicos 

Dentistas, celebrado no Porto. O Doutor Ricardo Faria 

Almeida, presidente desde 2009 do Comité Científico 

deste evento, destacou a importante presença de 

profissionais e a celebração de mais de 160 apresentações 

científicas e 95 workshops. Ainda, pelas instalações da 

Expo-Dentária, passaram mais de 12.400 pessoas.

O principal objetivo deste evento, organizado pela 

Associação Dentária Portuguesa, é proporcionar aos 

assistentes um evento de qualidade. “Tentamos melhorar 

face aos anos anteriores, não só em termos científicos e 

qualidade dos conferencistas, mas também das condições 

físicas do evento”. Trata-se de um congresso em que se 

abordam temas generalistas e onde se pretende cobrir 

todas as áreas da Medicina Dentária. 

Dentistas jovens e veteranos debatem sobre o momento atual e as 
perspetivas de futuro na Odontologia
Jovens dentistas do BQDC, junto aos mais veteranos da Associação, participaram numa mesa 
redonda em que foi abordado o momento atual do setor dentário e as perspetivas de futuro para 
esta profissão, com novos tratamentos e procuras dos cidadãos.
O Doutor Juan Carlos Llodrá, diretor executivo do Conselho Geral de Dentistas, revisou o estado de 
saúde bucodentária dos espanhóis, como tem melhorado a situação entre as crianças, na média 
europeia relativamente à cárie. No entanto, indicou, continua a haver uma disciplina pendente: a 
atenção das pessoas idosas.
A mesa redonda esteve moderada pelo Doutor Mariano Sanz e nela participaram o presidente do 
BQDC, Jordi Cambra, Javier Casas, membro da Junta da Associação e os jovens doutores Jaime 
Alcaraz Freijo, Luis Nart e Elena Ruiz-Capillas.
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“Rir é muito 
saudável”

“Los del Túnel” é o seu primeiro filme como 
produtor. Como foi a experiência?
Foi muito gratificante. A verdade é que nunca fui 

produtor, porque até agora não me tinha chegado 

nenhum guião como este. Dei-me conta de que 

o trabalho de produtor é muito bonito. E se fosse 

rentável, seria o máximo. Cada dia é como uma 

montanha russa.

E onde é que se sente mais cómodo, 
como produtor, ator, apresentador de TV, 
showman…?
Na verdade é que o estou a desfrutar muito de tudo. 

Como produtor, no início desfrutei muito, estava 

muito contente. Não olhávamos para as despesas 

e na segunda semana, começámos a travar porque 

caso contrário… (RISOS). Viver todo o processo de 

elaboração de um filme é realmente incrível.

Diria que riso é saúde?
Diria. Totalmente. Com tudo o que está a acontecer, 

rir é muito saudável. É muito necessário.Éinevitável 

recorrer aos tópicos. O riso é uma medicina ótima. 

Fazer rir o público é mais complicado?
É verdade que o público de comédia é muito exigente. 

Em Espanha, trabalha-se muito a comédia. Acontece 

qualquer desgraça, e dez minutos depois já existe 

um meme nas redes sociais muito engenhoso. 

Somos um país divertido. Por isso, fazer rir o público 

espanhol tem a sua dificuldade porque as pessoas 

são muito engenhosas e muito brincalhonas.

Receia que o classifiquem como humorista e 
que não possa representar papéis dramáticos?
Gosto muito de fazer rir e divirto-me muito fazendo 

rir, e se for à gargalhada muito melhor, mas não 

penso em fazer papéis dramáticos para demonstrar 

qualquer coisa. Como tenho trabalhado sempre 

desde a inconsciência, se alguém me propuser um 

drama, talvez o fizesse.

Até onde quer chegar neste mundo do 
espetáculo?
Realmente, não sei. Isso está por chegar. Nunca 

tive planos de futuro. Por enquanto, vou-me 

encontrando tudo.
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Obrigado! 
por confiarem em nós

EXCELENTE
MEDIDAS 

HIGIENICAS

EXCELENTE
ATENDIMENTO 
RECEBIDO

EXCELENTE
PONTUALIDADE

EXCELENTE
ESTADO DAS 

INSTALAÇÕES

EXCELENTE EXPLICAÇÃO
SOBRE O TRATAMENTO 
FASES E OBJETIVOS

EXCELENTE
NÍVEL DE TECNOLOGIA 

E EQUIPAMENTO

EXCELENTE
EXPLICAÇÃO ECONÓMICA 

DO TRATAMENTO

Assim nos veem
os nossos pacientes...

82%80%

64% 83%

77% 82%

70%

15.127 
PACIENTES INQUIRIDOS

RATENOW
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