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A assistência numa clínica dentária moderna e preparada vai
muito além de realizar exclusivamente o tratamento dentário. Nas
clínicas associadas ao BQDC tentamos ajudar os nossos pacientes
a melhorar a sua qualidade de vida e a alertá-los sobre possíveis
patologias de tipo geral.

Saúde bucodentária

Diabetes...
como a detetar

A Medicina e a Odontologia avançam de mão dada na investigação
de patologias e doenças associadas. Assim, por exemplo, a diabetes
está associada à periodontite, doença das gengivas, e potenciamse mutuamente.
A mesma periodontite e as doenças periodontais, em geral,
representam um fator de risco para padecer acidentes
cardiovasculares.
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A relação entre inflamação de gengivas e alterações hormonais na
mulher e especialmente durante a gravidez, é uma evidência. Até
pode potenciar um parto prematuro.
O stress e a tensão interna são associados o bruxismo, conhecido
como apertamento de dentes, com graves consequências para os
pacientes com mobilidade e perda de dentes, desgastes severos
com dificuldade mastigatória e dor na zona articular da mandíbula.
Os pacientes imunodeprimidos por alguma doença ou por
medicação, como a quimioterapia, também padecem problemas de
gengivas e deterioração dos dentes.
E as pessoas que sofrem de apneias, muitas vezes sem o saberem,
ou que ressonam, podem ser tratadas de forma eficaz e simples.
Nas clínicas associadas ao BQDC valorizamos a prevenção da
saúde geral e, por isso, tomamos a pressão arterial antes de iniciar
um tratamento, insistimos na importância de realizar uma boa
higiene oral diária, informamos sobre os inconvenientes do tabaco
e colaboramos no tratamento de apneias e rouquidos, que tanto
prejuízo ocasionam.
Os problemas de dentes ou de gengivas afetam a maioria da
população. Por isso, é necessária uma melhor informação que
ajude a prevenir os citados problemas, modificando a atitude da
população, que deveria ir no mínimo uma vez por ano para uma
revisão e limpeza, minimizando desta forma o risco de ter problemas
dentários ou de gengivas e a sua relação com outras patologias
como as anteriormente mencionadas.
Uma boca saudável, limpa, cómoda e bonita, ajuda a viver melhor
e de forma mais saudável. Está ao nosso alcance e, especialmente,
ao alcance dos nossos filhos, se em pequenos lhes ensinarmos e
incentivarmos para a prevenção.
Dr. Jordi Cambra
Presidente da Associação de Clínicas Dentárias BQDC

Imagens:
Shutterstock.com, C.Blásquiz, BQDC e J. Rioja
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Porqu
importan
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Sorrir aumenta
as endorfinas,
as hormonas do bom
humor. É bem-estar,
alegria e reforça
a autoestima

02

O sorriso ideal é uma
das melhores cartas de
apresentação nas nossas
relações sociais, familiares
e laborais

03

Um sorriso gera
sempre outro sorriso

04

Por detrás de um
sorriso há muitas
emoções, como
a tranquilidade ou
a placidez

4

BQDC

| sonrisas

e é tão
te sorrir?

08

O sorriso ideal
e perfeito é o
que a pessoa cria
de dentro e projeta
para fora,
para os outros

07
06
05

A alegria leva-nos
a uma parte muito
positiva de estímulo
anímico e de
equilíbrio

Quando a pessoa sente
que não tem um bom sorriso,
projeta negatividade sobre
si própria. E tende para se
encerrar cada vez mais
como resposta

Com o sorriso,
o corpo entende que
não há nenhuma
ameaça à nossa volta

Com a colaboração de Beatriz
Troyano, diretora da Escola
de Coaching e Inteligência
Emocional Remodela Tu Vida.
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Bruxismo
e stress
O STRESS FOI A CAUSA
DE QUE A ATRIZ DEMI MOORE
TENHA PERDIDO DUAS PEÇAS
DENTÁRIAS RECENTEMENTE
O bruxismo é um hábito pelo qual, de forma
inconsciente, uma pessoa aperta os dentes ou os
faz ranger, produzindo um desgaste que pode levar à
rotura ou perda de uma peça dentária.
De acordo com o Doutor Jaime Jiménez, sócio do BQDC,
o stress pode mostrar-se de diferentes formas, como
mudanças no pH da boca, que provocam alterações na
cor das peças dentárias, ou com o bruxismo, que afeta
17% dos pacientes com stress. Com esta tensão, “os
dentes sofrem erosão, desgastam a dentadura e até se
chegam a quebrar peças”, afirma.
Os odontologistas recomendam utilizar uma placa de
bruxismo, um molde que é colocado sobre os dentes
e que evita a erosão do esmalte dentário ao apertar os
dentes durante a noite.
O bruxismo pode afetar a Articulação Temporo
Mandibular (ATM), que une a mandíbula com o crânio,
ou a musculatura mastigatória, que se tiver uma tensão
prolongada provoca dor no pescoço ou na mandíbula.
Muitas cefaleias são devidas também a esta patologia.
“Por isso, é importante travar esta patologia, para evitar
males maiores”, explica outro dos sócios do BQDC,
Doutor Fernando Loscos.
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Com a colaboração dos
Doutores Jaime Jiménez
e Fernando Loscos.

Como posso saber se
tenho bruxismo?

Qual é o tratamento
que devo seguir?

Alguns dos sintomas que devem fazer pensar
que podemos ter bruxismo:
• Apertar ou ranger os dentes durante a noite
de forma inconsciente
• Acordar de manhã com dor na mandíbula ou
com dor de cabeça
• A mandíbula estala ao abrir a boca
• Sentir que a mandíbula se desencaixa
• Sentir dor ao abrir a boca, comer, bocejar
ou falar
• Dificuldade para abrir ou fechar a boca
• Padecer problemas em outras articulações
(artrite)
• Lesões cervicais ou na mandíbula
• Dor de cabeça ou no pescoço
com frequência
• Os dentes estão desgastados

O tratamento, coordenado pelo dentista, deve
começar com um exaustivo estudo do seu estado
dentário, mandibular, craniano e cervical, além de
um estudo geral da saúde do paciente.
O tratamento precisa em ocasiões da colaboração
de vários especialistas (dentistas, fisioterapeutas,
neurologistas, psicólogos e otorrinos) e consiste,
desde o uso de placas de bruxismo, fisioterapia
da articulação temporomandibular, infiltrações
com fatores de crescimento, controlo da tensão
mandibular, reabilitação da oclusão, uso de
fármacos e até cirurgia. Esta última apenas
será realizada no caso de não responder a
nenhum tratamento conservador dos expostos
anteriormente, o que não é o habitual. A mais
utilizada é a cirurgia artroscópica, que também tem
um papel diagnóstico.
sonrisas | BQDC
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Diabetes... como

Um simples teste
permitirá detetar
a diabetes nas
clínicas dentárias
O contributo da Odontologia para a saúde geral, dá mais um passo
com a implementação do estudo DiabetRisk. Um projeto pioneiro
a nível mundial que envolve 48 clínicas odontológicas espanholas
privadas, que fazem parte da Rede de Clínicas de Investigação da
Sociedade Espanhola de Periodontia (SEPA), entre elas figuram 10
centros da Associação de Clínicas Dentárias BQDC.
Com o estudo DiabetRisk, pretende-se experimentar a eficácia de
um simples protocolo para facilitar a deteção precoce da diabetes
ou da pré-diabetes entre pessoas que desconhecem ter esta
doença. Se este protocolo for validado, os coordenadores do estudo
asseguram que poderia ser aplicado em todas as clínicas dentárias
de Espanha e, possivelmente, estender-se para outros países
europeus. É calculado que
se poderia contribuir para diagnosticar de forma precoce a diabetes
em milhares de pessoas todos os anos em Espanha.
Fazem parte do estudo DiabetRisk o Instituto Maxilofacial
(Barcelona), a Clínica Dentária Noguerol (Granada), a Clínica
Sanzmar (Madrid), Clínica Galván Recoletos Cuatro (Valladolid),
Clínica Blanco Ramos (Santiago de Compostela), Clínica Alcaraz
(Alicante), Clínica Perios Lorca Salanova (Valencia), Clínica
Vallcorba (Barcelona), Albia Clínica Dental (Bilbau) e a Clínica
Carrasquer de Odontología Integrada (Valencia).
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a detetar

O dentista, fundamental na deteção
precoce da diabetes
Em Espanha há mais de um milhão de pessoas
que sofre diabetes e periodontite. O dentista
tem um papel relevante na deteção precoce de
doenças como a diabetes. Este é um aspeto
especialmente importante, dado que geralmente
se chega muito tarde a este diagnóstico. Estas
são algumas das ideias que estão presentes no
relatório “Associação entre diabetes e doenças
periodontais: implicações económicas para as
autoridades sanitárias”, dirigido pelos Doutores
David Herrera e Mariano Sanz, sócio do BQDC.

Diabetes e periodontite,
crónicas e relacionadas

doenças

A diabetes mellitus e as doenças periodontais
situam-se entre as doenças crónicas não
transmissíveis mais importantes. São patologias
muito relevantes pela sua elevada prevalência,
risco de complicações e custos sanitários
associados. A diabetes é um importante fator de
risco para sofrer periodontite, uma vez que as
pessoas com diabetes têm mais três vezes risco
de sofrer uma periodontite. Da mesma forma, as
doenças periodontais têm demonstrado um efeito
negativo sobre o controlo da glicemia: as pessoas
com periodontite avançada podem ter seis vezes
mais risco de ter uma diabetes mal controlada.
Ainda, as complicações da diabetes são mais
frequentes em pacientes com periodontite.

A clínica dentária e a diabetes não
diagnosticada
No Congresso da Sociedade Espanhola de
Periodontia (SEPA) de Málaga, os Doutores
Blas e Fernando Noguerol, sócios do BQDC,
apresentaram um trabalho de investigação
realizado na sua clínica dentária de Granada
sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da
diabetes. Até ao momento, têm participado no
estudo 196 pacientes que são submetidos a uma
exploração periodontal e um teste da hemoglobina
glicada. Os primeiros resultados indicam que
33% dos pacientes foram diagnosticados de prédiabetes ou diabetes.

Com a colaboração dos
Doutores Mariano Sanz,
Blas e Fernando Noguerol
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Nomes próprios
O Doutor Alberto Sicilia, reconhecido pelo seu
trabalho como promotor turístico de Madrid
O Doutor Alberto Sicilia, presidente da Associação Europeia
de Osteointegração e sócio do BQDC, foi reconhecido pelo
Gabinete de Turismo da Câmara Municipal de Madrid pelo seu
esforço e empenho para que a “Conference of the European
Asssociation for Osseointegration – EAO tivesse lugar na
capital espanhola no mês de outubro passado.
Este encontro, presidido pelo Doutor Sicilia, foi organizado
pela Associação Europeia de Osseointegração (EAO) e a
Sociedade Espanhola de Prótese Estomatológica e Estética
(SEPES) e reuniu mais de 6.000 profissionais da odontologia
com o objetivo de “levar a ciência à clínica para poder dar ao
paciente a melhor resposta para o seu caso concreto”, indica
o Doutor Alberto Sicilia.

O Doutor Nart, vice decano de Investigação da
Universidade Internacional da Catalunha
O Doutor José Nart, sócio do BQDC, foi nomeado vice decano
de Investigação da Universidade Internacional da Catalunha
(UIC), uma nova responsabilidade que enfrenta com “muita
vontade dentro de um projeto académico no qual acredito,
que é a faculdade de Odontologia da UIC-Barcelona”.
Na atualidade, o Doutor Nart é professor contratado doutor,
à espera da resolução de professor titular, chefe da área de
Periodontia e diretor do Master de Periodontia e Implantes,
acreditado pela EFP, e agora acrescenta a responsabilidade
como vice decano de Investigação. Nesta nova etapa,
assegura que gostaria de tornar a Faculdade de Odontologia
da UIC- Barcelona “num referente de investigação clínica e de
produção científica de qualidade”

O Doutor Vicente Jiménez, galardoado no
Brasil com a Medalha do Mérito Científico
O Doutor Vicente Jiménez, sócio do BQDC, recebeu
no Brasil a Medalha de Mérito Científico que entregou
à Federação Internacional de Ortopedia Funcional dos
Maxilares. Um reconhecimento à sua carreira profissional,
mas também ao fator de ter sido impulsor da implantologia
em Espanha e ser um especialista em oclusão e em
disfunção temporomandibular.
O Doutor Vicente Jiménez agradeceu a concessão do
galardão, que demonstra “o nível da odontologia neste
país, Espanha, que tem um reconhecimento Internacional
e que o trabalho de muitos anos foi reconhecido por uma
Fundação Internacional de grande prestígio”. Destacou os
avanços experimentados pela implantologia ao longo dos
últimos anos.
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O Doutor Loscos viajou aos Camarões para
oferecer assistência bucodentária à população
O Doutor Juan Loscos fez parte de um grupo de odontologistas
que, em agosto, de mão dada com a ONG Dentalcoop,
se deslocou até aos Camarões para oferecer assistência
bucodentária aos habitantes das cidades Yaundé e Makak.
O Doutor Loscos assegura que foi uma experiência
inesquecível, que “ajuda a valorizar o que temos no nosso dia a
dia, formámos um grupo muito bom em que nos esforçávamos
ao máximo para tentar atender todos os pacientes, não nas
melhores condições, e acho que o conseguimos, atendendo
por volta de 1.500 pessoas”. “O facto de ajudar tantas
pessoas faz com que nós nos sintamos muito satisfeitos,
acho que é muito importante e gratificante a colaboração de
voluntários em projetos de saúde buco-dentária”, assegura

Os Doutores Jaime Gil e Jaime Gil López- Areal,
reconhecidos pelo seu trabalho em Odontologia
Os Doutores Jaime Gil Lozano e o seu filho Jaime Gil López- Areal,
viram reconhecido o seu trabalho relacionado com a saúde e a
estética dentária, bem como os trabalhos relacionados com o
avanços em Odontologia. Ambos os dois foram galardoados no
congresso da Sociedade Espanhola de Prótese Estomatológica
(SEPES), celebrado em Madrid, de maneira conjunta com a
European Association of Osseointegration (EAO).
O Doutor Jaime Gil, fundador da Clínica Dentária Albia de Bilbau
e sócio do BQDC, recebeu a Medalha de Ouro da SEPES,
um galardão que reconhece a sua dedicação ao estudo e à
prática da prostodontia ao longo da sua trajetória profissional
e docente, além da sua implicação em difundir o nome e o
trabalho da SEPES.

Clínica Galván Recoletos Cuatro, solidária na
VI Corrida contra o Cancro
O verde da VI Corrida contra o Cancro reuniu mais de
45.000 pessoas em Valladolid, o verde daqueles que
quiseram mostrar o seu apoio a todos os que lutam contra
o cancro, e lá esteve a Clínica Galván Recoletos Cuatro. “É
um orgulho voltar a patrocinar e participar nesta corrida,
favorecendo a investigação e os hábitos saudáveis”,
explicou o doutor Julio Galván, que junto com a sua equipa,
aderiu a esta corrida solidária.
A VI Corrida contra o Cancro de Valladolid, conseguiu este
ano um recorde absoluto de participação, com mais de
45.000 participantes, ultrapassando de longe o objetivo
inicial de 35.000 inscritos. Parabéns a toda o equipa da
Clínica Galván Recoletos Cuatro por aderir mais um ano à
luta contra o cancro.
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Notícias

As clínicas BQDC comprometem-se com
a qualidade assistencial e a melhoria
A Associação de Clínicas Dentárias BQDC, implantou
este ano uma nova norma de qualidade adaptada
ao setor dentário nas clínicas da associação, quer
em Espanha quer em Portugal. O projeto responde
ao compromisso do BQDC com a procura da
excelência no âmbito assistencial e no da gestão.
A nova normativa, denominada BQDC Certified,
abrange quatro grandes áreas de trabalho: a
gestão, onde é incluída a direção, a estratégia e os
objetivos; o uso de recursos, com o suporte aos
recursos humanos, à equipa e às instalações; as
operações que se desenvolvem no planeamento,
atuações e controlo e, finalmente, a melhoria
contínua da clínica através da medição, do controlo
e das ações.

O BQDC subscreve um acordo de
colaboração sobre as doenças do sono
A Associação Espanhola do Sono (Asenarco) e a
Associação de Clínicas Dentárias BQDC, assinaram
um acordo de colaboração para trabalhar de maneira
conjunta sobre as doenças relacionadas com o sono,
como sejam a apneia e as roncopatias.
Ambas as entidades têm feito uma aposta por dar
visibilidade à Medicina Oral do Sono e dar a conhecer aos
cidadãos as patologias e os tratamentos que existem
com os quais se pode dar resposta a determinados
pacientes com SAOS (Síndroma de Apneia Obstrutiva
do Sono), na consulta do odontologista, mediante
os denominados Dispositivos Médicos de Avanço
Mandibular (DMAM). As clínicas do BQDC vão contar
com o “Guia didático do sono”, elaborado pela Asenarco.
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Madrid acolheu
em novembro
a sexta edição
do Simpósio BQDC

As clínicas dentárias que fazem parte da Associação
Best Quality Dental Centers (BQDC ), celebraram em
Madrid a sexta edição do seu Simpósio nos passados
dias 17 e 18 de novembro.
Foram duas jornadas de intenso e frutífero trabalho,
enquadradas no VI Simpósio e Jornada de Formação
Contínua, nas quais foram apresentadas as últimas
novidades no setor dentário e diferentes linhas de
investigação em andamento.
O presidente da Associação, o Doutor Jordi Cambra, foi
o encarregado de abrir o Simpósio em que participaram
mais de 280 sócios do BQDC, que puderam continuar a
formar-se e a compartilhar experiências e propostas com
os seus colegas. Obrigado a todos os assistentes a este
Simpósio, que foi um grande êxito!

Novo curso de direção e gestão de
clínicas dentárias, organizado pelo BQDC
A segunda edição do Curso Superior de Formação em
Direção e Gestão de Clínicas Dentárias da Associação
BQDC, deu início em setembro, com a assistência de
16 alunos de diferentes pontos de Espanha e Portugal.
Esta iniciativa aposta por disponibilizar para o setor, as
ferramentas adequadas para enfrentar os desafios de
gestão e atenção aos pacientes.
Até ao próximo mês de junho, pelas salas de aula
deste curso vão passar um total de quinze professores,
especialistas em todas as áreas do setor dentário. “O
objetivo é alcançar a excelência na gestão das clínicas
dentárias, uma vez que os pacientes estão a exigi-lo”,
explica o gerente da Associação BQDC, Xavier Romea,
quem recorda que existe uma elevada competitividade
no setor.
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Entrevista

JOSÉ
LUIS GIL
“Fazer rir
é dificílimo”

José Luis Gil, conhecido pelo grande público como Juan
Cuesta na série televisiva ‘Aquí no hay quien viva’ e Enrique
Pastor na continuação em ‘La que se avecina’, percorre
os teatros de Espanha a representar uma personagem
histórica, como seja Cyrano de Bergerac.
Como é Cyrano de Bergerac?
A personagem tem tudo. Seria injusto definir Cyrano de
Bergerac com uma única frase, porque é um clássico
maravilhoso. Acho que seriam necessárias várias frases
para o definir porque, antes de mais nada, é honesto,
tremendamente honesto na vida. Tem os seus princípios
claros, e também por aquilo que não vai passar e não se
vai vender. Era um grande autor a quem ofereceram estar
ao serviço do Cardeal Richelieu como escritor assalariado,
o que era muito frequente na época, como fez Moliere,
mas recusa-se porque a pena dele não está à venda. É um
homem íntegro até na sua incapacidade de mostrar os seus
sentimentos, porque considera que com isso, não só não vai
conseguir o seu propósito, mas também não quer perder o
carinho ou a amizade da sua prima, e por isso o vive através
de uma terceira personagem que não incomoda”.
É um Cyrano totalmente diferente da sua personagem
humorística que representa na televisão.
É verdade, mas não me preocupo com isso…
Apesar da sua dilatada carreira como ator, há
alguma personagem que gostaria de representar e
que ainda não fez?
Não tenho nenhuma personagem por fazer, falaram-me
do Quixote..., mas também não tinha por fazer Cyrano,
que fique claro. Numa certa altura pude escolher e se
oferecem essa oportunidade, escolhe-se sobre alguma
coisa segura, que se sabe que vai gostar e que se quer
fazer e se vai desfrutar.
Gosta de fazer comédia?
Adoro comédia. Acho dificílimo fazer rir. O género dramático
é muito agradecido e a comédia também porque se tem a
resposta imediata do riso.
Após ter estreado a obra no passado mês de abril,
onde se sente mais cómodo: no teatro ou na televisão?
Os códigos são muito diferentes. No cinema, teatro e
televisão não têm nada a ver os códigos. O teatro é o
que tenho vivido desde criança. Tem o momento mágico
do imediato, com público perto e todo o que se passa, é
recebido logo, e se achar que alguma coisa não correu
como deveria, tem-se a possibilidade de o fazer melhor
no dia a seguir.
Não há quem viva na Espanha atual?
Há, há quem viva. É possível e necessário. Há pessoas
que fizeram uma profissão de que não se possa viver em
Espanha, e a sua meta é quanto pior melhor. E os que não
opinamos o mesmo devemos estar alerta e combatê-lo.
Devemos ser comprometidos.
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Inquérito de saúde
bucodentária da Associação
das Clínicas Dentárias BQDC

3.782

PACIENTES
ENTREVISTADOS

16

CIDADES

PONTUALIDADE

O tratamento ao
paciente, o mais
valorizado

12%

26%

ORGANIZAÇÃO

O ELEMENTO MAIS
VALORIZADO
É O TRATAMENTO

17%

PRESTÍGIO

16%

15%

HIGIENE

14%
EXPLICAÇÕES

Frequência
de visita
ao dentista

1 E 2 VEZES
13% ENTRE
POR ANO
VAI AO DENTISTA
DE SEIS EM
SEIS MESES

32%
VEZ
25% UMA
POR ANO

30%
MAIS DE DUAS
VEZES POR ANO

UMA

Frequência diária
da escovagem
dos dentes
QUATRO

RATENOW

11%

35%

TRÊS VEZES
POR DIA

22%

32%
DUAS
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Clínicas BQDC
Juntos melhoramos para si
Oviedo
Santander
Santiago
de Compostela

Bilbao

San Sebastián

Burgos
Póvoa do Varzim

Tafalla

Braga

Olot
Valladolid

Oporto

Vila Real

Soria

Zaragoza

Terrassa
Lleida

Aveiro

Figueira
da Foz

Reus

Coimbra
Madrid

Fátima

Teruel

Caceres
Valencia

Lisboa
Albacete

Alicante
Murcia
Sevilla
Granada
Cádiz

Sta.Cruz
de Tenerife

Barcelona
Viladecans

San Fernando

Las Palmas
de Gran Canaria

www.bqdentalcenters.pt

Palma
de Mallorca

