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EDITORIAL · Junts per una professió digna

Junts per una professió digna
Juntos por una profesión digna

“La celebració de la diada de la nostra patrona santa 

Apol·lònia és el tema principal de la revista Som COEC 

que teniu a les mans. Any rere any ens reunim per 

compartir inquietuds, reflexions i consideracions que aglu-

tinen el nostre exercici professional. Sota aquesta premissa, 

diversos actes es van dur a terme a les quatre províncies 

catalanes. 

“Per una professió digna i honesta” van ser les paraules que 

va triar el president Toni Gómez per inaugurar el discurs 

institucional, unes paraules dirigides als dentistes en el dia 

de l’odontologia. I es que són temps durs, difícils i compli-

cats. Tots hauríem de reflexionar i intentar desenvolupar el 

nostre dia a dia amb professionalitat, dignitat i honestedat. 

El següent a intervenir a l’acte d’apertura de les jornades a 

Barcelona va ser el Dr. Ernest Mallat, president de SCOE. Per 

a ell la docència és fonamental per aconseguir progressar de 

forma contínua en el món de l’odontologia, i sobretot mantenir 

sempre la il·lusió. En el mateix sentit, el Dr. Lluís Giner, degà 

de la Facultat d’Odontologia de la UIC, manifestà que tots hem 

de ser còmplices per avançar i millorar en la situació actual 

de la professió. El camí per aconseguir una feina de qualitat 

és la formació. 

El Dr. Eduardo Vázquez va rebre el premi Santa Apol·lònia 2020 

per la seva trajectòria i dedicació a l’ATM. Pioner en el nostre 

país, hagué de cercar coneixements a Suïssa per determinar la 

relació entre l’oclusió i l’ATM. Després de rebre les felicitacions 

del assistents a l’acte, va fer una breu declaració on assegurà 

que és un enamorat dels dentistes que no es dediquen en 

exclusiva a un àrea de l’odontologia, i els qualificà de veritables 

herois de la professió que tant admira. 

A l’interior d’aquest número també podreu descobrir què cal 

fer davant una crisi asmàtica en la secció d’usos clínics; les 

particularitats de les persones pèl-roges en relació amb la 

pràctica odontològica, i la biomecànica i oclusió en la corona 

unitària de càrrega immediata en el cas pràctic.

Una notícia destacada és la posada en marxa del nou Canal 

COEC, iniciativa que des del Col·legi es vol impulsar per oferir 

als nostres pacients informació contrastada i de qualitat 

mentre es troben a la sala d’espera. Us expliquem com i de 

quina manera podeu sol·licitar-lo ara que ja és una realitat. 

I finalment, una nova edició del PIC, que ja està en marxa, i 

conceptes com el blockchain o la nova revolució informàtica 

tancaran la nostra revista. 
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Juntos por una profesión digna · EDITORIAL

DRA. DOLORS CEPERUELO
Directora

“  La celebración de la fiesta de nuestra patrona santa 

Apolonia es el tema principal de la revista Som COEC 

que tenéis en las manos. Año tras año nos reunimos 

para compartir inquietudes, reflexiones y consideraciones 

que aglutinan nuestro ejercicio profesional. Bajo esta pre-

misa, se llevaron a cabo varios actos en las cuatro provin-

cias catalanas.

“Por una profesión digna y honesta” fueron las palabras que 

eligió el presidente Toni Gómez para inaugurar el discurso 

institucional, unas palabras dirigidas a los dentistas en el 

día de la odontología. Y es que son tiempos duros, difíciles 

y complicados. Todos deberíamos reflexionar e intentar 

desarrollar nuestro día a día con profesionalidad, dignidad 

y honestidad. El siguiente en intervenir en el acto de aper-

tura de las jornadas en Barcelona fue el Dr. Ernest Mallat, 

presidente de SCOE. Para él la docencia es fundamental 

para lograr progresar de forma continua en el mundo de la 

odontología, y sobre todo mantener siempre la ilusión. En 

el mismo sentido, el Dr. Lluís Giner, decano de la Facultad 

de Odontología de la UIC, manifestó que todos debemos ser 

cómplices para avanzar y mejorar en la situación actual de 

la profesión. El camino para conseguir un trabajo de calidad 

es la formación.

El Dr. Eduardo Vázquez recibió el premio Santa Apolonia 

2020 para su trayectoria y dedicación a la ATM. Pionero 

en nuestro país, tuvo que buscar conocimientos en Suiza 

para determinar la relación entre la oclusión y la ATM. Tras 

recibir las felicitaciones de los asistentes al acto, hizo una 

breve declaración donde aseguró que es un enamorado de 

los dentistas que no se dedican en exclusiva a un área de 

la odontología, y los calificó de verdaderos héroes de la pro-

fesión que tanto admira.

En el interior de este número también podréis descubrir qué 

hacer ante una crisis asmática en la sección de usos clínicos; 

las particularidades de las personas pelirrojas en relación 

con la práctica odontológica, y la biomecánica y oclusión en 

la corona unitaria de carga inmediata en el caso práctico.

Una noticia destacada es la puesta en marcha del nuevo Canal 

COEC, iniciativa que desde el Colegio se quiere impulsar para 

ofrecer a nuestros pacientes información contrastada y de calidad 

mientras se encuentran en la sala de espera. Os explicamos cómo 

y de qué manera podéis solicitarlo ahora que ya es una realidad. 

Y finalmente, una nueva edición del PIC, que ya está en marcha, y 

conceptos como el blockchain o la nueva revolución informática 

cerrarán nuestra revista.



TRIBUNA · Per una professió digna i honesta

El dissabte 8 de febrer vam cele-

brar Santa Apol·lònia. Aquell dis-

sabte tocava fer un discurs típic 

institucional d’inauguració, però no em 

va venir de gust i entono el mea culpa, 

perquè entenc que estic molt sensibilit-

zat amb tots els problemes que afecten la 

professió, perquè els visc cada dia, cada 

tarda i cada nit, us ho puc assegurar. Era 

el dia dels dentistes, el dia de la professió, 

el dia de l’odontologia. I són temps difícils, 

complexos, complicats, com tots sabem. 

Aquell dissabte, un dia per viure entre 

col·legues, us vaig demanar que em per-

metéssiu compartir amb tots vosaltres la 

frustració, la impotència i la tristesa que 

en moltes ocasions sento. 

I és que, no n’hi havia prou amb la plètora 

professional, ja que continuem fabricant 

dentistes sense cap planificació a tot 

l’Estat, i això ja és per tothom conegut. 

No és suficient la inacció i ineptitud de 

la classe política, que aproven i aproven 

mocions parlamentàries, proposicions 

de llei al Senado, al Congreso, a tots els 

Parlaments autonòmics. Ho aproven per 

unanimitat, a més. Però no es culmina en 

res. Polítics que quan hi ha eleccions fan 

promeses electorals d’ampliar les pres-

tacions públiques i que mai compleixen. 

Aznar, Zapatero, Rajoy, Sánchez... tots ho 

han fet. És com “atrapats en el temps”. 

No és suficient no tenir una nova i neces-

sària regulació de la publicitat sanitària. 

No és suficient no tenir la modificació 

de llei de societats professionals que 

impedeixi d’una vegada que les clíniques 

dentals puguin ser propietat de qualsevol 

no dentista. 

No és suficient que seguim sense especi-

alitats en odontologia, a diferència de la 

resta de països d’Europa. 

No és suficient que s’estigui a punt de 

votar una llei de salut bucodental al Par-

lament amb estudis epidemiològics de 

l’any 97. Sense cap planificació ni rigor, 

i com sempre, sense tenir en compte els 

professionals i la professió.

No és suficient tenir mútues venent fal-

ses asseguradores. Tot un frau. 

No és suficient que hi hagi portes giratò-

ries de pacients de la pública a la privada 

en els CAPs de gestió privada. 

No és suficient el tancament de Corpora-

ció Dermoestética, OralDent, FunnyDent, 

Idental. 

No és suficient que els banquers facin 

negocis amb la salut bucodental resca-

tant clíniques en fallida, patrocinant la 

Lliga de futbol, i venent-les a fons voltors 

i fent caixa.

Per si això no fos prou, ara tenim un 

Ajuntament salvapàtries, un Ajuntament 

que fa dirigisme, que fa populisme, dema-

gògia electoral, invasió de competències 

i potser competència deslleial. Que es 

planteja un dentista municipal gestionat 

per qui gestiona pàrquings o el Bicing.

Visita gratis, ortopantomografia gra-

tis, neteja gratis, descomptes per a 

tothom, descomptes del 20%, si vostè 

té la targeta rosa. Ah no, no. És que ara 

seran fins i tot del 40%, he llegit, els 

descomptes. 

Per una professió digna i honesta
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Per una professió digna i honesta · TRIBUNA

DRA. ANTONI GÓMEZ
President del COEC

Els descomptes no tenen cabuda en un 

servei de salut.

Fer descomptes comporta automàtica-

ment quatre perills.

1.  Pujada de preus. Inflar el pressupost 

per després aplicar-li un descompte és 

el conegut mètode Idental. Que deien 

que feien descomptes d’entre el 80 i el 

90% sobre els preus mitjans dels trac-

taments odontològics, però no hi havia 

preus de referència. Tot això ha portat 

milers de damnificats a tot Espanya i 

actualment la causa es troba a l’Audi-

ència Nacional.

2.  Sobretractaments. És el mètode mútua 

que tots coneixem. Vostè no necessita 

una tartrectomia, vostè necessita qua-

tre curetatges. 

3.  Baixada de la qualitat dels materials 

i de les tècniques emprades. El com-

pòsit més barat o endodòncies en deu 

minuts. 

4.  Precarietat i explotació i/o abús laboral. 

Qui farà aquests tractaments regalats 

gratis o amb un descompte molt gran? 

Normalment, els més joves, àvids 

d’adquirir experiència a un preu molt 

alt. En molts casos el preu és l’ètica 

professional, la base d’una professió 

com la nostra. 

El resultat final és el de sempre. Acaba 

rebent i patint la part de la població més 

vulnerable i desfavorida. Les ONGs, fins 

i tot la nostra Clínica Solidària del COEC, 

les clíniques socials i els descomptes, 

tot plegat, són un tapavergonyes d’un 

sistema sanitari públic que, en qüestions 

de salut bucodental, fa aigües.

La dignificació de la professió, companys, 

comença per un mateix. A cadascun dels 

6.000 dentistes col·legiats a Catalunya, un 

cop més, des d’aquí us insto a treballar 

amb honestedat i amb ètica. 

El càncer de la professió són els mateixos 

professionals, col·laboradors necessaris 

d’acceptar treballar gratis, d’acceptar 

treballar amb incentius i objectius de 

facturació, d’acceptar esdentegar auto-

màticament la gent per col·locar més i 

més implants. 

Deia que som col·laboradors necessaris i 

en moltes ocasions còmplices. I fins que 

no en siguem conscients tots, continua-

rem celebrant cada any Santa Apol·lònia, 

patrona d’una professió que cada any es 

denigra i es desprestigia més. 

Un panorama molt negre i incert. Tot 

i així, mantinc les esperances. Des 

d’aquesta Junta de Govern no defallirem. 

I continuarem treballant i lluitant per 

aconseguir canvis. Però ens cal també 

que cadascun dels 6.000 col·legiats que 

som a Catalunya aporti el seu gra de 

sorra. Només fent pinya serà que, tots 

plegats, arribarem a aconseguir la pro-

fessió que ens mereixem, i potser d’aquí a 

uns anys discursos com aquest no seran 

mai més necessaris. Fins llavors, no em 

cansaré de denunciar totes aquelles qües-

tions que consideri que atempten contra 

la nostra dignitat com a professionals. 

Sigui per Santa Apol·lònia o on calgui. 
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hem buscat oferir una jornada científica 

interessant de la qual esperem que tots 

tragueu el màxim profit”. Tot seguit, el Dr. 

Arnabat va cedir la paraula al president 

del COEC, el Dr. Antoni Gómez.

Moments difícils per a l’odontologia

En el seu discurs, el Dr. Gómez va voler 

aprofitar per transmetre les seves preocu-

pacions per l’estat actual de la professió. 

“Encara que potser avui tocava fer el típic 

discurs institucional d’inauguració, em 

permetreu que comparteixi amb vosal-

tres la frustració, impotència i tristesa 

que en moltes ocasions sento pels temps 

difícils, complexos i complicats que tra-

vessa la nostra professió”, va començar 

explicant el president del COEC.

El Dr. Antoni Gómez va assenyalar quins 

eren, al seu entendre, alguns dels prin-

cipals problemes que avui en dia afec-

ten els dentistes. Va destacar la plètora 

professional i la manca de planificació 

en la formació de nous professionals, la 

inacció i ineptitud de la classe política 

amb promeses electorals d’ampliar les 

prestacions públiques que mai es com-

pleixen o la manca d’una regulació de 

la publicitat sanitària o la modificació 

necessària de la llei de societats profes-

sionals que impedeixi que les clíniques 

dentals siguin propietat de no dentistes.

També es va queixar, el president del 

COEC, que segueixin sense crear-se les 

especialitats en odontologia o que la llei 

de salut bucodental s’hagi preparat amb 

estudis epidemiològics de l’any 1997 

sense cap planificació ni rigor i sense 

tenir en compte la professió. “A tot això se 

suma el fet de tenir mútues venent falses 

assegurances, que hi hagi portes giratò-

ries de pacients de la pública a la privada 

La seu del COEC a Barcelona va tor-

nar a servir un any més per a la 

celebració de la jornada conjunta 

de Santa Apol·lònia. El mateix COEC, amb 

la Confraria de Santa Apol·lònia de Barce-

lona, l’Escola d’Odontologia de la Facultat 

de Medicina i Ciències de la Salut de la 

Universitat de Barcelona (UB), la Facultat 

d’Odontologia de la Universitat Interna-

cional de Catalunya (UIC), la Societat 

Catalana d’Odontologia i Estomatologia 

(SCOE) i Odontòlegs Universitaris-As-

sociació d’Estudiants d’Odontologia de 

Catalunya (OU-AEOC), va organitzar un 

acte on es va voler conjugar l’aspecte més 

lúdic d’aquesta celebració amb ponències 

científiques.

El Dr. Josep Arnabat, membre del comitè 

organitzador, va ser l’encarregat d’obrir 

l’acte. “Un any més hem preparat aquestes 

jornades conjuntes de Santa Apol·lònia on 

La dignificació de la professió,  
una reflexió per a Santa Apol·lònia 2020

TEMA DE PORTADA · La dignificació de la professió, una reflexió per a Santa Apol·lònia 2020

Acte inaugural de la Jornada Conjunta de Santa Apolonia
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pressupostos davant la inexistència de 

preus de referència. També el sobretrac-

tament i la baixada de la qualitat dels 

materials i les tècniques emprades. “I no 

menys important la precarietat i l’abús 

laboral. El resultat final és el de sempre. 

La població més vulnerable i desfavorida 

és la que acaba patint”.

Davant d’aquest panorama, el president 

del COEC va fer una crida a la feina 

honesta i ètica, recordant que en tot 

aquest entramat els mateixos professi-

onals són col·laboradors necessaris. “La 

dignificació de la professió comença per 

un mateix. Fins que no siguem consci-

ents d’això, continuarem celebrant cada 

any Santa Apol·lònia, la patrona d’una 

professió que es denigra i es desprestigia 

cada any més”.

Malgrat aquestes dures paraules, el Dr. 

Gómez va voler també llançar un mis-

satge d’optimisme. “Mantinc les esperan-

ces i des d’aquesta Junta de Govern no 

defallirem i continuarem treballant per 

aconseguir canvis. Gaudim ara d’aquesta 

jornada, però també reflexionem sobre 

quin és el panorama que plana sobre 

nosaltres”, va concloure.

La importància de la formació contínua

Després del discurs del president del 

COEC, l’acte d’inauguració va continuar 

amb les intervencions de la resta d’ins-

titucions participants. Així, Andrea del 

Canto Rodríguez, representant d’OU-AE-

COC, va expressar el seu desig que la 

jornada científica que es va iniciar l’any 

passat tingui continuïtat. “Espero que 

gaudiu de les ponències d’avui i que tots 

traguem molt profit d’aquest dissabte”.

A continuació, va ser el torn del Dr. Josep 

Maria Ustrell, confrare de Santa Apol·lò-

nia i vicedegà de la Facultat de Medicina 

i Ciències de la Salut i director d’Odon-

tologia de la UB, que va començar mos-

trant-se d’acord amb les paraules abans 

expressades pel president del COEC. 

“En altres professions sanitàries hi ha 

un corporativisme que a nosaltres ens 

falta. Estic molt d’acord que hem lluitar 

tots per millorar aquesta professió, i per 

fer-ho hem de començar per parlar d’una 

odontologia professional”.

Després d’aquest primer apunt, el Dr. 

Ustrell va recordar que fa 34 anys va 

començar a celebrar-se la festivitat de 

Santa Apol·lònia, i que posteriorment 

es va crear la confraria. “Des de llavors 

portem 29 anys sense interrupció cele-

brant-ho, i en aquest moment m’agrada-

ria aprofitar per fer també una crida a 

la gent més jove, ja que comença a ser 

necessari un canvi generacional”. El Dr. 

Ustrell també es va mostrar satisfet per 

l’èxit assolit per les diferents entitats 

relacionades amb l’odontologia a Catalu-

nya a l’hora de dur a terme una jornada 

conjunta, i va expressar el seu desig que 

es pugui mantenir en el futur.

Per la seva banda, el Dr. Ernest Mallat, 

president de SCOE, també molt satisfet 

de participar a la jornada, va recordar 

la importància i transcendència de la 

als CAPs de gestió privada i que s’hagin 

hagut de tancar cadenes com Corpora-

ción Dermoestética, OralDent, FunnyDent 

o Idental”, va continuar el president, quei-

xant-se de com els bancs aprofiten per fer 

negoci amb la salut bucodental.

“Per si tot això no fos suficient, ara tenim 

un Ajuntament que fa populisme, dema-

gògia electoral, invasió de competències 

i potser fins i tot competència deslleial”, 

va apuntar el Dr. Gómez, fent referència 

tant a la iniciativa del dentista munici-

pal com a l’acord per oferir descomptes 

de fins al 45% a la població vulnerable. 

“Els descomptes no tenen cabuda en els 

serveis de salut”, va apuntar el president 

del COEC.

 

Per al Dr. Gómez aquests acords compor-

ten perills immediats. El primer i més 

evident, una pujada de preus, inflant els 

La dignificació de la professió, una reflexió per a Santa Apol·lònia 2020 · TEMA DE PORTADA

Dr. Antoni Gómez, president del COEC
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L’acte es va tancar amb la participació 

del Dr. Antoni Trilla, degà de la Facultat 

de Medicina i Ciències de la Salut de la 

UB. El Dr. Trilla és el cap de Prevenció i 

Epidemiologia de l’Hospital Clínic de Bar-

celona, centre de referència en la crisi del 

coronavirus. “He de dir que fins ara no 

hi ha cap odontòleg infectat”, va voler fer 

broma en la seva intervenció.

Posteriorment, el Dr. Trilla es va lamentar 

que actualment la salut bucodental sem-

bla trobar-se fora del sistema sanitari a 

Espanya. “Això ens preocupa molt, a les 

facultats, que moltes vegades no sabem 

ben bé quin tipus de professionals estem 

preparant”, va explicar, alhora que va 

president del COEC. “He de dir-li que no 

està sol, que estem tots amb ell. És molt 

important que tots siguem còmplices 

per millorar la situació de la professió”. 

El Dr. Giner va ressaltar així mateix la 

importància de la formació per poder 

d’aquesta manera fer una feina de qua-

litat.

I en aquest sentit també va tenir unes 

paraules per referir-se al llançament 

de Canal COEC. “Es tracta d’una opor-

tunitat d’oferir als nostres pacients 

informació contrastada i de qualitat. No 

és una qüestió de publicitat. Per això 

considero que és una iniciativa inte-

ressant”, va explicar el Dr. Lluís Giner.

docència, la raó de ser de la societat 

que presideix. “La millora contínua en 

l’odontologia és el que ens permet gau-

dir d’aquesta professió. No perdeu mai la 

il·lusió”. També el Dr. Mallat va voler mos-

trar la satisfacció per part de SCOE que 

el premi Santa Apol·lònia d’aquest any 

hagi recaigut en la figura del Dr. Eduardo 

Vázquez, que va ser president de la SCOE 

entre 1990 i 1994.

El següent a intervenir a l’acte inau-

gural de la jornada conjunta de Santa 

Apol·lònia va ser el Dr. Lluís Giner, degà 

de la Facultat d’Odontologia de la UIC, 

que, com el Dr. Ustrell, va recalcar el 

seu acord amb el discurs pronunciat pel 

Dr. Ernest Mallat, president de SCOE i Andrea del Canto, representant d ’OU- AECOC

Dr. Antoni Gómez, president del COEC, Dr. Antoni Tril la, degà de la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut de la UB i Dr. Ernest Mallat, president de SCOE

Dr. Ernest Mallat, president de SCOE, Dr. Josep Arnabat, membre del comité organitzador, Dr. 
Antoni Tril la, degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, Dr. Antoni Gómez, 

president del COEC, Andrea del Canto, representant d ’OU_ AEOC i Dr. Lluís Giner, degà de la 
Facultat d ’Odontologia de la UIC

Dr. Josep Maria Ustrell, confrare de Santa Apol·lònia i vicedegà de la Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut i director d ’Odontologia de la UB
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Un moment del dinar còctel de gemanor Dr. Josep Arnabat, membre del comité organitzador

Dr. Antoni Gómez, president del COEC, Dr. Eduardo Vázquez Rodríguez, premi Santa Apol·lònia 
2020 i Dr. Eduado Vázquez Delgado

Dr. Eduardo Vázquez Rodríguez, premi Santa Apol·lònia 2020

assenyalar que no només des de la Uni-

versitat, sinó també des d’altres col·legis 

professionals, estan d’acord en la neces-

sitat de donar valor a l’odontologia dins 

el sistema sanitari.

Jornada científica i Premi Santa Apol·lònia

Després dels discursos dels represen-

tants de les diferents entitats que van 

participar a l’organització conjunta de 

Santa Apol·lònia, va començar la jornada 

científica. Els autotrasplantaments, la 

digitalització, les diferents opcions de 

ferulitzacions en traumatismes i la rela-

ció entre el bruxisme i algunes patolo-

gies de la son van ser els temes que en 

aquesta ocasió es van abordar.

Per concloure, es va fer lliurament del 

Premi Santa Apol·lònia 2020 al Dr. Edu-

ardo Vázquez Rodríguez en reconeixe-

ment de la seva trajectòria professional i 

els seus esforços com a pioner en l’estudi 

de la disfunció de l’articulació temporo-

mandibular. Després de la presentació i 

laudatio realitzada pel Dr. Toni Gómez, 

Montse Cana, auxiliar de clínica que 

treballa amb el Dr. Eduardo Vázquez, va 

tenir unes paraules en nom de tot el seu 

equip per felicitar-lo pel premi. Poste-

riorment va ser el torn del Dr. Eduardo 

Vázquez Delgado, fill de l’homenatjat, que 

va tenir també un moment per recordar 

el seu avi i pare del Dr. Eduardo Vázquez 

Rodríguez. “Amb ell va començar aquesta 

saga de dentistes, i també és just recor-

dar-lo, ja que estic convençut que avui 

estaria molt orgullós del reconeixement 

al meu pare”.

En el seu discurs, el Dr. Vázquez Rodríguez 

va voler agrair el treball de les persones 

que el van guiar en els seus inicis i el 

van ajudar a formar-se, i després, també 

a l’equip que l’ha anat acompanyant tots 

aquests anys. Així mateix, va tenir unes 

paraules per al seu fill, en què va reconèi-

xer que els últims anys en què han pogut 

compartir professió han estat molt espe-

cials per a ell, i també per a la seva família 

i en concret per a la seva dona, agraint el 

suport rebut des de sempre.
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Còctel de germanor i sorteig de regals
La jornada de dissabte va concloure amb un dinar 
còctel en què els participants van poder aprofitar 
per saludar i conversar amb altres col·legues de 
professió en aquesta jornada de Santa Apol·lònia. 
Per cloure l’acte, finalment es va procedir al sorteig 
dels diferents regals que van ser cedits per diverses 
empreses, entitats, societats científiques i la indús-
tria del sector.

AQUESTES VAN SER LES ENTITATS QUE  
HI VAN COL·LABORAR:

- AGS
- Banc Sabadell
- Caixa d’Enginyers
- Club COEC
- COEC
- Colgate Profesional
- DIR Esports
- Henry Schein
- Inibsa

- Lacer
- Medicorasse
- Normon
- Oral B
- Orbit
- Schmidt Dental
- SECIB
- SEPA
- SEPES
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Missa en honor de la patrona
El diumenge 9 de febrer, al monestir de Montsió 
d’Esplugues de Llobregat es va celebrar la missa 
en honor de la patrona i les activitats de la Con-
fraria de Santa Apol·lònia. Amb això es van donar 
per finalitzats tots els actes d’un esdeveniment que 
vol ser un pont d’unió entre la comunitat acadèmica 
i la professional, amb un format que combina les 
ponències científiques amb les activitats socials, en 
un ambient distès que permet reforçar els vincles 
entre tots els assistents.
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“La ATM es una de las especialidades más 
complejas, pero proporciona la gran satisfacción 
de saber que estamos intentando aliviar el dolor 
de nuestros pacientes”

¿Cómo empezó su relación con el cam-
po de la ATM?
Lo cierto es que empecé en este campo 
por auténtica casualidad. Cuando terminé 
la carrera, el Dr. Planas me ofreció partici-
par en su departamento de prostodoncia 
en la Universidad de Barcelona. Pero en 
aquellos momentos mi preocupación 
básica era montar mi propia consulta y 
rechacé esta posibilidad. Pero al cabo de 
unos meses me di cuenta de que me había 
equivocado y echaba en falta tener una 
relación profesional con otros colegas, 
porque la vida de dentista es muy solita-
ria. Así que acudí a mi padre, que también 
era dentista y mi primer referente, para 
saber si conocía a alguien que estuviese 
en algún departamento hospitalario o 
universitario. Mi padre me comentó que 
conocía al Dr. José Luis Echeverría, con 
el que trabajaba en un ambulatorio de 
la Seguridad Social, jefe del servicio de 
Estomatología del Hospital Sant Rafael. 

Licenciado en Medicina y Estomatología por la Universidad de Barcelona, el Dr. Eduardo 
Vázquez Rodríguez empezó su carrera en el mundo de la patología de la articulación 
temporomandibular (ATM) en el Hospital Sant Rafael en Barcelona, siendo uno de los 
pioneros en nuestro país de esta patología. Ha sido presidente de la Societat Catalana 
d’Odontologia i Estomatologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya 
i Balears, miembro fundador y presidente de la Sociedad Española de Disfunción 
Craneomandibular y Dolor Orofacial y también representante nacional y presidente de 
la European Academy of Craniomandibular Disorders. A esto hay que sumar su eminente 
trayectoria docente por toda España, que le ha llevado a ser codirector del Postgrado de 
Oclusión, Disfunción Temporomandibular, Dolor Orofacial y Medicina Oral del Sueño de 
la Sociedad Catalana de Odontología y Estomatología. Hoy en día es, además, codirector 
del Instituto Craneomandibular de Barcelona.

Por todos estos méritos, este año el COEC ha decidido rendirle homenaje con el Premio 
Santa Apolonia, con el que se reconoce la carrera de grandes figuras dentro del mundo 
de la odontología y la estomatología en Cataluña. Hemos querido hablar con él para 
conocer cómo fueron los orígenes de la ATM en nuestro país y cómo su abordaje ha ido 
cambiando en los últimos años.
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Recuerdo que le pregunté a qué se dedi-
caba y me contestó que a una cosa muy 
rara llamada ATM. En aquel momento 
nadie sabía muy bien qué era aquello, y 
los que se dedicaban a la patología de la 
ATM eran básicamente los prostodon-
cistas. Aunque el Dr. Echevarría estaba 
centrado básicamente en la periodoncia, 
era un hombre muy inquieto que incluso 
había enviado a su hijo a hacer un máster 
a la Universidad de Michigan. Nos formó 
y nos envió a mi y a otros compañeros 
allí a conocer al profesor Ramfjord, que 
había desarrollado un dispositivo intrao-
ral cuya finalidad era regular el equilibrio 
neuromuscular y oclusal. Este dispositivo 
se llamaba férula de Michigan. Aparen-
temente, con eso conseguía mejorar toda 
la patología de la ATM. Aprendimos cómo 
se confeccionaba y utilizaba esta férula y 
nos la “trajimos” a España. A partir de ese 
momento comencé en esta disciplina de 
la odontología, sin saber dónde me metía, 
descubriéndola poco a poco.

¿Cuesta mucho empezar con una disci-
plina nueva del todo?
Me acuerdo de que, sobre todo al principio, 
lo que hacíamos era divulgar nuestros 
conocimientos. Muchos viernes durante 
el año acudían a nuestra consulta pro-
fesionales de toda España a aprender de 
nosotros. Fuimos los primeros en todo en 
el estudio y tratamiento de esta patología. 
Gente que tenía un gran prestigio, como 
el Dr. Vicente Jiménez, vino a aprender 
de nosotros al Hospital Sant Rafael. Pero 
teníamos un problema, ya que nuestros 
conocimientos estaban limitados casi 
exclusivamente a la famosa férula de 
Michigan que había inventado el Dr. Ram-
fjord. No teníamos conocimientos adecu-

ados en el diagnóstico diferencial de la 
patología de la ATM y por eso colocába-
mos esta férula a todo el mundo. Algunos 
mejoraban y otros no, pero no sabíamos 
el porqué. Nuestros inicios fueron muy 
duros, pero estábamos muy motivados y 
nos preocupábamos por mejorar, acudi-
endo a cursos fuera de España, tanto en 
Europa como en Estados Unidos. Tam-
bién fuimos los primeros que invitamos 
a muchos profesionales extranjeros, 
sobre todo de Estados Unidos, a que nos 
enseñaran conceptos más avanzados en 
esta disciplina. De este modo un pequeño 
grupo de profesionales nos fuimos for-
mando lentamente en esta área.

¿En aquellos años era mucho más 
complicado que ahora el acceso a la 
información?
En primer lugar no había prácticamente 
libros sobre patología de la ATM. Nos 
dedicábamos a estudiar libros de oclu-
sión, que sólo hablaban de “dientes”. 
Era muy curioso, porque en estos libros 
casi no había ni imágenes de la ATM. 
Esto fue cambiando con el tiempo, pero 
al principio desconocíamos muchas 
cosas. De hecho, ni siquiera sabíamos la 
importancia que tenía el disco articular 
en muchas de las patologías de la ATM, 
tal era nuestra ignorancia en aquellos 
momentos. No obstante, con perseve-
rancia las cosas fueron mejorando poco 
a poco. Fue entonces cuando un pequeño 
grupo de profesionales decidimos consti-
tuir la Sociedad Española de Disfunción 
Craneomandibular (SEDC), lo que ayudó 
a divulgar enormemente esta área de la 
odontología por toda España. Por aquel 
entonces los pioneros éramos los que nos 
dedicábamos a dar todas las conferen-

cias y cursos que organizaba la SEDC. 
Así transcurrieron un montón de años 
de ardua labor pedagógica.

Suponemos también que el enfoque de 
esta patología ha ido cambiando con 
los años, y ahora cada vez se habla más 
de equipos multidisciplinares para su 
abordaje.
Las cosas han evolucionado en este sen-
tido sobre todo durante los últimos 10 o 15 
años, pero durante mucho tiempo trabajé 
completamente solo. En la actualidad, y 
sobre todo en gran parte por influencia 
de mi hijo, hemos revertido esta situa-
ción. Él llegó de Estados Unidos con una 
formación universitaria en disfunción 
craneomandibular y dolor orofacial, con 
una visión más global de esta disciplina 
de la odontología de la que yo podía tener. 
Su ilusión era formar un departamento 
multidisciplinario en patología de la ATM 
y dolor orofacial. Actualmente en nuestro 
equipo contamos con la presencia de una 
fisioterapeuta, una psicóloga, un neurólogo 
y dentistas dedicados al dolor orofacial. 
Somos un verdadero equipo multidiscipli-
nario con dedicación exclusiva al manejo 
de estas patologías. Hay que tener en 
cuenta, por ejemplo, que estas patologías 
presentan una sintomatología muy vari-
ada que requiere muchas veces de varios 
especialistas para su correcto diagnóstico. 
De hecho, el primer profesional que habló 
del síndrome de la ATM fue el Dr. Costen 
(que dio nombre al síndrome de Costen), 
quien no era dentista, sino otorrinolarin-
gólogo. Por lo tanto, cada vez tenemos más 
claro que el manejo de los cuadros com-
plejos de disfunción craneomandibular y 
dolor orofacial requieren de un abordaje 
multidisciplinario.
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Todo esto también en la búsqueda del 
tratamiento más personalizado posi-
ble, ¿no es así?
Cada paciente es un mundo y requiere de 
un tratamiento personalizado según sus 
necesidades. Hoy en día diseñamos las 
férulas de descarga de forma individu-
alizada según la patología del paciente. 
Así mismo, el protocolo de tratamiento 
muchas veces incluye la fisioterapia, la 
terapia conductual, el biofeedback, las 
infiltraciones y el uso de la farmacología, 
por poner sólo algunos ejemplos. Mi hijo, 
por ejemplo, introdujo ya hace muchos 
años en nuestra clínica el análisis far-
macogenético para individualizar el tra-
tamiento farmacológico de los pacientes 
con dolor orofacial.

¿Ha cambiado mucho el tratamiento 
desde sus orígenes?
No tiene nada que ver con el tratamiento 
que se aplicaba hace años, en absoluto. 
Al principio estábamos en medio de una 
gran oscuridad. Nos despertó la incom-
prensión de cómo un aparato como la 
férula de Michigan mejoraba el dolor oro-
facial de nuestros pacientes. Al principio 
prácticamente todo estaba relacionado 
con la oclusión, o mejor dicho, la malo-
clusión. Su corrección era el camino para 
resolver la patología de la ATM. Hoy en 
día, sabemos que la oclusión sólo es rele-
vante en casos concretos y que la etiolo-
gía de estas patologías es multifactorial.

mis conocimientos por toda España. 
En aquella época organizamos muc-
hos cursos en la SCOE y en el COEC, a 
los que acudían profesionales de toda 
España. Aquella época fue frenética, 
ya que me moví por todo el mundo 
intentando adquirir nuevos conoci-
mientos. A veces era frustrante, ya 
que a medida que tus conocimientos 
aumentaban tenías que ir desechando 
conceptos que dabas por válidos sobre 
todo aquellos que relacionaban la oclu-
sión con estas patologías. Actualmente 
nuestros conocimientos en este campo 
están a años luz de los que teníamos 
cuando comenzamos en el campo de 
la ATM.

¿Ser un pionero en este campo también 
supuso mucho esfuerzo por su parte 
buscando dónde formarse?
En España, en los inicios de esta área 
de la odontología, estábamos muy 
retrasados en comparación con otros 
países, como por ejemplo Suiza. Allí 
vivía el Dr. Gerber, en cuyos libros se 
mencionaba la ATM y cómo ésta se 
relacionaba con la oclusión de los paci-
entes. Por ese motivo me fui a Suiza a 
conocerle y a aprender de otro profesi-
onal de este campo, el Dr. Sandro Palla, 
con el que establecí una gran amistad. 
Allí aprendí de él muchas cosas, entre 
las cuales está el registro intraoral de 
Gerber, para posteriormente divulgar 

“Aprendimos cómo se confeccionaba y utilizaba la férula del profesor Ramfjord  
y nos la “trajimos” a España. A partir de ese momento comencé en esta disciplina,  
sin saber dónde me metía, descubriendo poco a poco esta especialidad”

Dr. Eduardo Vázquez y Dr. Antoni Gómez, presidente del COEC
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Ahora, además, recibe el Premio de 
Santa Apolonia 2020. ¿Qué supone para 
usted recibir este reconocimiento?
Estoy muy orgulloso de recibirlo, es 
un gran honor. Quiero agradecer a 
la Junta Directiva del COEC que me 
haya distinguido con este premio. 
No obstante, querría comentar que 
yo he sido desde siempre un “enamo-
rado” del dentista que no se dedica 
en exclusiva a un área concreta de la 
odontología. Parece que las personas 
que se llevan siempre los reconoci-
mientos son los grandes expertos en 
determinadas materias. Pienso que 
esto no es del todo justo. Ser un buen 
dentista que trata todas las áreas de 

la odontología es muy difícil. Un buen 
dentista que aborda todo el abanico de 
la odontoestomatología no es un 10 en 
nada, pero es un 7 en muchas cosas. 
Mientras que los que nos dedicamos 
a algún área en concreto seremos a 
veces un 10 en la materia de la que 
somos expertos; pero si nos pusiéra-
mos a trabajar en otras cosas sería-
mos muchas veces un 5, con suerte. 
Pienso que algún día sería bonito, y 
esto es una cosa que dejo ahí, rendir 
un tributo a estos dentistas que hacen 
una labor excepcional y que son sin 
duda los verdaderos héroes de esta 
profesión y a los que tengo una tre-
menda admiración. 

Premio Santa Apolonia · ACTUALITAT

“Las cosas han evolucionado en 
este sentido sobre todo durante 
los últimos 10 o 15 años, pero 
durante mucho tiempo trabajé 
completamente solo. En la 
actualidad, y sobre todo en gran 
parte por influencia de mi hijo, 
hemos cambiado esto”  

Dr. Antoni Gómez, presidente del COEC y Dr. Eduardo Vázquez
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Jornada científica de Santa Apol·lònia

Els autotrasplantaments dentals 

La primera de les ponències va anar 
a càrrec del Dr. Ernest Lucas i del Dr. 
Marc Llaquet, tots dos de la Universi-
tat Internacional de Catalunya (UIC), 
i s’hi va abordar el tema dels auto-
trasplantaments, una tècnica que en 
els últims anys està sent cada vegada 
més emprada gràcies a l’avenç en els 
coneixements odontològics. “Fins fa 
poc, les dents que eren dubtoses les 
canviàvem per implants, pensant que 
serien més existosos. Però un de cada 
tres implants tindrà problemes en tan 
sols cinc anys. Hem de pensar que 
estem col·locant implants a pacients 
amb edats d’entre 25 i 30 anys que 
estaran per un període prolongat a 
la boca. Hem de buscar alternatives 
que ens permetin retardar el màxim 
possible la col·locació d’implants”, va 
explicar el Dr. Ernest Lucas.

Una d’aquestes alternatives és l’auto-
trasplantament dental. En els pacients 
adults, a cinc anys hi ha una supervi-
vència del 85%, mentre que en els nens, 
per la seva gran capacitat de regene-

ració, arriba fins al 93%. Una vegada 
resposta aquesta qüestió, durant la 
ponència els dos especialistes es van 
dedicar a detallar quin és el protocol 
que segueixen en les seves intervenci-
ons en el sector de pacients joves per 
garantir el màxim èxit possible i faci-
litar la reproductibilitat de la tècnica.

“El primer que cal fer és preparar l’al-
vèol receptor. Per això, el més reco-
manable és fer servir una rèplica de 
la dent donant. Ens estalviarà temps 
de feina i la dent estarà fora el mínim 
temps possible, de manera que aconse-
guirem millorar els resultats”, va apun-
tar el Dr. Marc Llaquet durant la seva 
intervenció. Una vegada que l’alvèol 
està remodelat i preparat és quan es 
pot anar a buscar la dent donant. “Hem 
de vigilar sobretot que la papil·la apical 
no es faci malbé. A totes les dents que 
es trasplanten de nens, les dents són 
vitals, i no és necessari el tractament 
dels conductes”, va afegir el Dr. Llaquet.

Una vegada que la dent està a la seva 
nova ubicació, s’ha de ferulitzar i com-

provar que està estable. “A poc a poc 
anirà recuperant la seva posició i aca-
barà calcificant”, va afegir el Dr. Lla-
quet. “El problema que ens trobem és 
que el trasplantament funciona tan bé 
que de vegades el pacient no vol fer-se 
la corona o la incrustació, encara que 
això seria l’ideal”, va explicar.

Els dos doctors van insistir que és molt 
important planificar la posició de la 
dent que es trasplantarà al fons per 
intentar ser el mínim d’invasius amb el 
pacient, i que la cirurgia dental guiada 
hi ajuda molt. La planificació 3D dels 
casos abans de la cirurgia és important 
per veure quina posició serà la millor 
per a un primer implant, encara que 
després l’ortodoncista acabarà de rotar 
la dent, si fos necessari. “En els nens 
hi ha un 98% de supervivència. Fins i 
tot hi ha algun estudi amb més de 40 
anys de seguiment que demostra un 
90% de supervivència i un 79% d’èxit, 
en què els casos de fallada són per 
motius aliens a l’autotrasplantament”, 
va comentar el Dr. Ernest Lucas.

Un any més, es va aprofitar la 
jornada conjunta de Santa Apol·lònia 
per oferir una sèrie de ponències 
sobre odontologia, i d’aquesta 
manera combinar l’aspecte més 
lúdic de la celebració amb la 
formació. En l’edició d’aquest hi va 
haver quatre ponències que van 
tractar temes molt diversos.

Dr. Marc Llaquet i Dr. Ernest Lucas, de la UIC
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La transformació de la digitalització
Estem vivint un procés de canvi en tots 
els àmbits de la vida amb la digitalit-
zació. Això suposa en alguns sentits 
un repte: adaptar-se a aquesta trans-
formació per poder planificar el futur. 
El Dr. Sergi Pedemonte, de la Societat 
Catalana d’Odontologia i Estomatolo-
gia (SCOE), va explicar durant la seva 
ponència com els dentistes poden 
aprofitar-se dels canvis que comporta 
la digitalització per millorar els seus 
resultats i ser més eficients.

“Si no planifiquem acabarem fracas-
sant. De la mateixa manera que un 
arquitecte té uns plànols per aixecar 
un edifici, el dentista ha de tenir un pla 
de tractament per al seu pacient”, va 
començar explicant el Dr. Pedemonte. 
“Tradicionalment els dentistes hem 
dedicat molt més temps a l’execució 
que a la planificació. Ens passàvem 
un 20% del temps planificant i el 80% 
executant. Ara és a l’inrevés, i és pos-
sible reduir el temps de butaca gràcies 
a una planificació millor”.

A continuació, el Dr. Pedemonte va 
anar explicant els diferents passos que 
s’han anat fent per permetre millorar 
aquesta planificació i les eines digi-
tals i de software que s’han estat fent 
servir. “Hem passat de tenir motlles 
de guix a una pantalla i un ratolí . 
Els coneixements segueixen sent els 
mateixos, però ha canviat la manera 
com treballem”.

Així, es va anar explicant com cada 
vegada les eines permeten fer més i 
millors planificacions. Des dels pri-
mers softwares, que simplement feien 
una sobreimpressió en una fotografia 
del pacient de la planificació, f ins 
als últims, on gràcies als escàners 
3D intraorals és possible no només 
tenir una aproximació sobre el resul-
tat, sinó fins i tot fer dissenys. “Cada 
vegada tenim més control de la situa-
ció, podem planificar i reduir el temps 
de la cirurgia, fer-ho tot més precís. El 
següent serà dissenyar amb moviment, 
ja que ara a la fotografia hi ha detalls 
que se’ns escapen. I això serà un canvi 

de futur no gaire llunyà”, va explicar el 
Dr. Pedemonte.

En la seva xerrada va acabar asse-
nyalant que un dels temors de molts 
dentistes són els costos d’aquests 
softwares. “Això és només una excusa. 
Ara mateix hi ha també programes de 
codi obert. El que sí que necessites és 
temps per formar-te. Però has de pre-
guntar-te quin dentista t’agradaria ser i 
entendre que tota aquesta digitalització 
acaba redundant en un aprofitament 
millor del temps i en una experiència 
molt més satisfactòria per als paci-
ents”.

“Els autotrasplantaments són 
una tècnica que en els últims 
anys està sent cada vegada més 
emprada gràcies a l’avenç en els 
coneixements odontològics”
Dr. Ernest Lucas

Dr. Sergi Pedemonte, de la SCOE
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Ferulització en traumatologia dental
Moltes vegades, després d’un trau-
matisme cal recol·locar la dent en la 
posició original. Es busca, a més, que 
estigui estable i que hi hagi oclusió, 
per facilitar al màxim la recuperació. 
Encara que de vegades, sobretot en 
pacients més joves, això no és senzill. 
La Dra. Montse Mercadé, de la Uni-
versitat de Barcelona (UB), en la seva 
xerrada va explicar quines són les indi-
cacions més comunes de la ferulització 
en traumatologia dental, així com els 
materials i tècniques que es poden fer 
servir.

“En primer l loc intentarem que la 
ferulització sigui intraoral i no causi 
trauma addicional a les dents del 
costat, que ens permeti una mobilitat 
fisiològica de la dent, que no interfe-
reixi en l’oclusió i que sigui fàcil de 
netejar”, va explicar la Dra. Mercadé, 
que a continuació va explicar que hi 

ha molts tipus diferents de ferulització, 
però que s’agrupen principalment en 
tres grans categories: flexibles, semi-
flexibles i rígides.

“Els estudis han demostrat que el risc 
d’anquilosi és tres vegades més gran 
si fem servir una ferulització rígida”, 
va apuntar, i va assenyalar que hi 
ha també certa controvèrsia sobre el 
temps de durada d’aquesta ferulitza-
ció. “Ara mateix els temps recomanats 
oscil·len entre les dues i les quatre 
setmanes, excepte en la fractura de 
l’arrel cervical, que són quatre mesos”, 
va explicar la Dra. Montse Mercadé, i 
també va comentar que hi ha un altre 
punt de controvèrsia en el fet que en 
les avulsions amb més de 60 minuts 
amb la dent en sec, els estudis diuen 
que el risc d’anquilosi és més gran com 
més temps de ferulització s’apliqui, 
però les guies, tot i així, no ho acaben 
de tenir en compte.

Fèrules de descàrrega en roncadors 
bruxistes?
L’última de les ponències d’aquesta jor-
nada científica de Santa Apol·lònia va 
anar a càrrec del Dr. Lluís Nogués i de 
la Dra. Eva Willaert, ambdós de la Uni-
versitat de Barcelona. El Dr. Nogués va 
començar la xerrada plantejant el cas 
d’un pacient que arriba a consulta amb 
bruxisme i que s’opta per col·locar-li 
una fèrula de descàrrega, però que això 
provoca que comenci a roncar més que 
abans i a desenvolupar apnea del son.

“El ronc és una cosa freqüent que moltes 
vegades no va més enllà d’una molèstia 
social. No obstant això, cal pensar que el 
ronc pot ser un precursor d’un possible 
síndrome d’apnees-hipopnees de la son 
(SAHS). No tothom que ronca presenta 
SAHS, però sí que tots els pacients amb 
SAHS ronquen”, va explicar el Dr. Nogués.

Després d’aquesta introducció, la Dra. 
Eva Willaert es va encarregar de fer una 
posada al dia de tot el que actualment es 
coneix sobre el bruxisme. “Estem en un 

Dra. Montse Mercadé, de la UB

Dr. Lluís Nogués, de la UB
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moment en què aquesta patologia s’està 
redefinint, i és important que deixem de 
parlar d’hàbits quan ens referim al bru-
xisme”, va apuntar, i va assenyalar així 
mateix que és possible parlar de dos tipus 
diferents de bruxisme segons les mani-
festacions circadiàries. Així tindríem 
un bruxisme del son i un bruxisme de la 
vigília. “Són dues entitats diferents que 
poden compartir alguns factors de risc 
i conseqüències clíniques, però és una 
qüestió que encara s’està debatent”, va 
afegir la Dra. Willaert.

Durant la seva exposició també va asse-
nyalar que en el passat es va donar més 
importància als factors perifèrics, com 
poden ser l’anatomia o l’oclusió, però 
que ara mateix som en un moment de 
canvi de paradigma on factors centrals 
com la genètica, la personalitat, l’estrès 
o el consum de certes substàncies són el 
focus d’atenció.

La Dra. Eva Willaert va explicar també 
que molts pacients amb bruxisme pre-
senten SAHS, però no està clar si són 

dues patologies que estiguin relacionades 
o que fins i tot el bruxisme pugui actuar 
com a factor preventiu. “Necessitem més 
estudis per conèixer quins mecanismes 
hi ha entre aquestes dues patologies”, 
apuntant així també a la relació entre el 
bruxisme i la malaltia per reflux gastro-
esofàgic (MRGE).

Davant de tot això, quan un pacient amb 
bruxisme es presenta a la consulta, el 
Dr. Lluís Nogués recomana fer un simple 
qüestionari conegut com STOP BANG, i 
que ajuda a predir el risc que pugui patir 
apnea del son. Sumat això a la classifica-
ció de Mallampati, fa que sigui més fàcil 
valorar si és adequat l’ús d’una fèrula de 
descàrrega.

“Si sospitem de trastorns respiratoris 
de la son, abans de posar una fèrula 
de descàrrega és important referir 
a  u n especia l ista perquè faci  u n 
diagnòstic. El dentista pot ajudar a fer 
el cribratge, però no som els adequats 
per a un diagnòstic final”, va apuntar  
el Dr. Nogués.

També va explicar que en aquests casos 
pot ser més indicat l’ús d’un dispositiu 
d’avanç mandibular o DAM abans que 
una fèrula oclusal, i que en cas d’un 
diagnòstic d’algun trastorn del son, el 
tractament d’aquest s’ha de prioritzar 
a les queixes de bruxisme, ja que pot 
empitjorar el risc de patologia cardio-
vascular. “En definitiva, el missatge és 
que no podem col·locar fèrules de des-
càrrega indiscriminadament perquè no 
són innòcues”, va concloure el Dr. Nogués.

“Si sospitem de trastorns 
respiratoris de la son, abans 
de posar una fèrula de 
descàrrega és important referir 
a un especialista perquè faci 
un diagnòstic. No podem 
col·locar fèrules de descàrrega 
indiscriminadament perquè no 
són innòcues” 
Dr. Lluís Nogués

Dra. Eva Willaer t i Dr. Lluís Nogués, de la UB
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El COEC i el grup Ita sumen esforços  
en la lluita contra els trastorns alimentaris   

d’activitats de diversa índole orientades a 

la gestió dels trastorns alimentaris.

“El dentista és un professional capaci-

tat per identificar els problemes derivats 

d’un trastorn alimentari a la boca dels 

pacients, com ara una erosió dental que 

no està d’acord amb l’edat. No obstant 

això, ens falta formació a nivell psicolò-

gic sobre la manera adequada d’abordar 

aquests casos, i per això esperem, amb 

l’ajuda de Ita, poder desenvolupar tant ac-

tivitats formatives dels nostres dentistes 

com un protocol adequat per a la gestió 

d’aquestes situacions”, va explicar el Dr. 

Antoni Gómez, president del COEC.

“Una de les dificultats en aquests tras-

torns és que moltes vegades el pacient 

intenta ocultar i negar el problema. Es-

perem que aquesta col·laboració que hem 

iniciat amb el COEC ens ajudi i serveixi 

perquè els dentistes puguin ajudar a de-

tectar de manera precoç aquests tras-

torns”, va expressar el Sr. Jaume Raven-

tós, Conseller Delegat d’Ita.

Un estudi sobre la situació

Una de les primeres mesures que 

s’impulsarà a través de la signatura 

d’aquest conveni serà l’elaboració d’un 

estudi en què es buscarà saber de ma-

nera més exacta i precisa com afecten 

aquests trastorns a la salut bucodental. 

“Sabem que hi ha literatura que relaci-

ona l’erosió dental amb la bulímia pels 

vòmits freqüents, o que en alguns ca-

sos severs d’anorèxia poden arribar a 

donar-se dèficits nutricionals i vitamí-

nics que poden afectar genives i fins i 

tot ossos. Amb aquest estudi esperem 

tenir un panorama molt més precís de 

les necessitats de tractament”, va co-

mentar el Dr. Gómez.

Els trastorns de la conducta 

alimentària són alteracions i 

desordres mentals que afecten 

la ingesta i el pes de la persona que els 

pateix. El nombre de casos s’estima que 

ha evolucionat fins a situar-se entre el 4 

i el 6% de la població entre 10 i 25 anys, i 

en 9 de cada 10 casos afecta una dona. 

Aquests trastorns també tenen una inci-

dència en la salut bucodental, i els den-

tistes poden arribar a ser uns aliats molt 

valuosos en el seu diagnòstic precoç.

Per aquest motiu, i en el marc del Dia In-

ternacional de la Lluita contra els Tras-

torns de la Conducta Alimentària que va 

ser el passat 30 de novembre, el Col·legi 

Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 

Catalunya (COEC) i Ita especialistas en 

salud mental van signar un conveni de 

col·laboració entre les dues entitats amb 

l’objectiu d’establir vies per a la realització 

Dr. Antoni Gómez, president del COEC i Jaume Raventós, Conseller Delegat d ’Ita
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gàstrics de l’estómac quan es provoca el 

vòmit recurrent. Això pot arribar a ocasio-

nar que les dents es mostrin desgastades 

i fins i tot translúcides, i també pot provo-

car l’aparició d’hipersensibilitat dental, de 

manera que farà que sigui més fàcil que 

s’acabin produint càries, dos aspectes que 

també s’han de tenir en compte a l’hora 

de gestionar a els pacients amb aquest ti-

pus de trastorns alimentaris.

A més, les genives i mucoses de la boca 

pateixen i es veuen alterades. Així, és ha-

bitual que es produeixi un enrogiment 

de les genives, amb inflamació, i fins 

i tot l’aparició de nafres i úlceres. L’es-

cassa ingesta de nutrients essencials 

per a un bon manteniment dels teixits 

de suport pot augmentar les alteracions 

periodontals. Altres alteracions associa-

des a aquests trastorns alimentaris són 

la inflamació de les glàndules salivals, 

la inflamació de la comissura dels llavis 

(també coneguda com quilitis) i la se-

quedat bucal o xerostomia.

Així mateix, també s’espera poder desen-

volupar de forma conjunta un protocol 

d’actuació que ajudi els dentistes en la 

gestió d’aquests pacients. “Nosaltres ja sa-

bem, per exemple, que cal derivar aquests 

pacients a l’endocrí o al ginecòleg, en al-

guns casos. Ara és qüestió d’incloure al 

nostre protocol la visita al dentista, tam-

bé”, va comentar el Sr. Raventós. A més, a 

través d’aquest conveni, els pacients trac-

tats a Ita i que no disposin de recursos po-

dran ser atesos a la Clínica Solidària del 

COEC. “En aquest sentit, es faran servir 

els mateixos criteris que el Col·legi té es-

tablerts en la derivació dels pacients de la 

Creu Roja”, va afegir el Dr. Gómez.

Afectacions a la salut bucodental

Una de les principals repercussions bu-

codentals associades a aquest tipus de 

trastorns és l’erosió dental, especialment 

a la cara interna de les dents anteriors. 

Aquesta manifestació és una de les més 

característiques en les persones amb bu-

límia, i es deu a l’acció de l’àcid dels sucs 

“Una de les dificultats en 
aquests trastorns és que moltes 
vegades el pacient intenta 
ocultar i negar el problema. 
Esperem que aquesta 
col·laboració serveixi perquè 
els dentistes puguin ajudar 
a detectar de manera precoç 
aquests trastorns”  
Jaume Raventós, Conseller Delegat d’Ita
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El ‘blockchain’, la nova revolució informàtica
Per què el blockchain és una tendència guanyadora? 

Què és el ‘blockchain’?

Es tracta d’una gran cadena d’usuaris 

que connecten els seus nodes (ordina-

dors) per crear un sistema descentralit-

zat basat en una base de dades distribu-

ïda que mitjançant sistemes complexos 

d’encriptació (o xifrat) garanteix comple-

tament la seguretat tant de les dades que 

circulen en la nova xarxa (les transacci-

ons) com dels usuaris que hi participen i 

de les seves dades personals.

El ‘blockchain’ 

El blockchain (cadena de blocs, en 

català) és la nova tecnologia cri-

dada a revolucionar de nou tots 

els sistemes informàtics actuals. Diuen 

els experts que en els propers anys el 

seu impacte tecnològic i social serà tan 

important o més que el que ha tingut in-

ternet en les dues darreres dècades.

És realment un canvi de paradigma 

respecte dels principals sistemes infor-

màtics que utilitzem avui, que sempre 

depenen d’un sistema central que domi-

na amb total independència les utilitats 

que podem fer servir i també disposa de 

totes les nostres dades personals.

Es tracta doncs, d’un sistema que ja no 

es basa en la confiança en una entitat 

central, sinó en el funcionament del 

mateix sistema de cadenes de blocs, el 

qual es basa en tècniques de consens 

matemàtic.

Cadascun dels nodes que participen a la 

cadena està verificat de manera segura i 

connectat amb el node anterior i el node 

posterior de la cadena. Cada node guarda 

un còpia encriptada de totes les dades con-

firmades que entren a la cadena amb el seu 

“segell de temps”. D’aquesta manera, totes 

les dades queden registrades per la cadena 

de manera immutable, segura i transpa-

rent per sempre més, al mateix temps que 

es preserva la informació personal.

“És la creació d’una xarxa segura en 

la qual, de forma independent, es 

pot confirmar cada transacció com 

única i vàlida sense la intervenció d’un 

intermediari centralitzat (com un banc, 

el govern o una altra institució), que 

ens permet emmagatzemar informació 

que mai es podrà perdre, modificar o 

eliminar”

Miguel Ramudo 28-01-2020
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de consens que ha de ser validat i ac-

ceptat per una gran majoria, i a més ha 

d’aportar seguretat criptogràfica i ha de 

ser concebuda de manera que sigui resi-

lient a atacs. 

Tendència global

A l’informe El blockchain a Catalunya, 

ACCIÓ (Agència per la Competitivitat 

de l’Empresa, (adscrita al Departament 

d’Empresa i Coneixement de la Genera-

litat de Catalunya) explica que la inver-

sió econòmica mundial en solucions de 

blockchain ha estat d’uns 2.900 milions 

de dòlars l’any 2019, i ha acumulat una 

inversió de més de 12.400 milions de 

dòlars en el període 2018-2022, amb 

una taxa de creixement anual compos-

ta del 76%.

ACCIÓ concreta que les inversions en 

blockchain estan liderades pels Estats 

Units i el Canadà, amb el 72% del total 

mundial, i que de lluny, Europa ocupa la 

segona posició, amb 432 milions inver-

tits entre gener i novembre de 2019.

Els avantatges

A l’Estratègia Blockchain de Catalunya, 

publicada el mes de juny de 2019 per la 

Generalitat de Catalunya, se’ns diu que 

la cadena de blocs:

És una tecnologia que té el potencial per 

modificar a escala global la forma en 

què els serveis digitals tradicionals es 

proveeixen als sectors públics, a les in-

dustries i a la ciutadania. 

I en destaca les característiques següents:

• Transparència: Qualsevol usuari pot 

tenir accés a les dades fent servir 

interfícies públiques i programaris 

lliures. 

• Immutabilitat: Els registres dels dife-

rents successos o interaccions amb 

els sistemes romanen immutables un 

cop validats en el sistema i és compu-

tacionalment impossible modificar un 

registre després de la seva inserció. 

• Resiliència distribuïda: Els sistemes 

no depenen d’un node centralitzat pel 

que fa a emmagatzemament o capa-

citat computacional. El sistema es 

replica i es distribueix de manera re-

dundant en una gran xarxa de nodes, 

sovint mantinguts i gestionats d’acord 

amb algun incentiu. 

• Desintermediació: No és necessària 

la presència d’un agent mediador que 

validi les operacions entre els dife-

rents usuaris, que poden confiar de 

forma intrínseca en el mecanisme de 

consens distribuït. 

• Automatització: Els sistemes adme-

ten l’operació automàtica d’algoritmes 

complexos per executar accions con-

cretes en determinades condicions. 

• Ciberseguretat intrínseca: Els siste-

mes utilitzen tècniques criptogràfi-

ques que garanteixen l’autenticació 

i autorització dels usuaris per fer-los 

funcionar, així com la garantia d’esta-

bilitat i correcció de les transaccions.

La principal motivació de la tecnologia 

blockchain és aportar confiança intrín-

seca a una xarxa on es desplega un sis-

tema distribuït delegant-la a un sistema 

Distribució del 
llibre major de 
registres digitals i 
xarxa P2P
El llibre major compartit 
en una xarxa distribuïda 
de nodes punt-a-punt 
assegura resistència i 
transparència.

Signatures digitals 
i funcions hash o 
resum criptogràfic
Preservació de la 
manipulació de dades 
mitjançant xifrat i cadena 
de dades criptogra�ats.

Algorismes de 
consens
Algorismes per garantir la 
validesa de les 
transaccions a través del 
consens entre els 
participants de la xarxa.

Contractes 
intel·ligents
Els activadors validats 
donen com a resultat 
l'execució automatitzada 
de la lògica programàtica 
a la xarxa distribuïda.

Miguel Ramudo 28-01-2020

La tecnologia Blockchain està basada en quatre pilars fonamentals:
A mesura que el blockchain madura, apareixen aplicacions a totes les indústries
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Gartner, considerada la firma líder mun-

dial en investigació en tecnologies de la 

informació, confirma el fort creixement 

de la inversió econòmica en models 

d’èxit de blockchain fins a l’any 2026, i 

expecta una enorme generació de valor 

per part d’aquestes tecnologies entre els 

anys 2027 i 2030 a escala mundial.  

Gartner considera ja madures les tecno-

logies de blockchain, situades com a top 

strategic technology trend des de 2017, 

i en destaca que “ofereixen un conjunt 

de capacitats que permeten canviar els 

paradigmes econòmics, de models de 

negoci i social”, i adverteix que la seva 

explotació “exigirà que les empreses i 

organitzacions estiguin disposades a 

adoptar la descentralització i la toke-

nització estratègica en els seus models 

de negoci”. També confirma que un 60% 

dels CEOs americans s’estan preparant 

per adoptar aquestes tecnologies en els 

propers tres anys.

A Catalunya, ACCIÓ informa que el 

nombre d’empreses noves dedicades 

al blockchain ha crescut quasi un 120% 

ACTUALITAT · El ‘blockchain’, la nova revolució informàtica 

en un any el 2019, i que ja hi ha detec-

tades 76 empreses creades per utilitzar 

aquests sistemes. A més, el nombre d’ac-

tes dedicats al blockchain a Catalunya 

ha crescut enormement, amb un nivell 

d’èxit que confirma que també és top 

trend a casa nostra.

Hem vist xerrades específiques i molt 

exitoses al Congrés de les Administraci-

ons Digitals, a la Barcelona Blockchain 

Week, al Democracy for All, a l’ IOT Solu-

tions World Congress i, darrerament, a la 

European Blockchain Week, amb més de 

550 assistents.

Administracions i organitzacions

La blockchain es considera una tecnologia 

de tipus disruptiu que podria oferir oportu-

nitats d’innovació en el procediment ad-

ministratiu, incloent-hi el local. L’interès 

per l’ús d’aquestes tecnologies en el sector 

públic es palesa a la Declaration creating 

the European Blockchain Partnership (De-

claració sobre Cooperació en una Associ-

ació de Blockchain Europea), signada el 10 

d’abril de 2018 per vint-i-un estats mem-

bres de la Unió Europea (Localret).

A Catalunya, el govern de la Generalitat, 

a través del Departament de Polítiques 

Digitals i Administració Pública, lidera 

l’objectiu de potenciar el coneixement i 

la formació d’aquestes tecnologies i en 

promou l’ús a les administracions públi-

ques, en el desenvolupament d’una nova 

indústria i també entre la ciutadania.

Altres entitats, com algunes cambres 

de comerç, organitzacions empresari-

als o associacions, ja estan treballant 

en plans d’innovació que contemplen 

la utilització de les noves tecnologies 

blockchain per guanyar transparència, 

participació i seguretat, motiu pel qual 

alguna d’aquestes corporacions es posi-

cionarà molt aviat com a líder en inno-

vació tecnològica i en transparència real 

a nivell europeu.

Altres
2%

Asia
12%Europa

14%

USA i Canadà
72%

Distribuciò de la inversiò mundial en blockchain
per regions (2019)

#EUBlockchain

Distribució de la inversió mundial en blockchain per regions (2019)
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El ‘blockchain’, la nova revolució informàtica · ACTUALITAT

Tokenització

El blockchain s’associa generalment amb el bit-

coin i altres criptomonedes, però això n’és no-

més la punta de l’iceberg. Cert és que aquestes 

tecnologies es van fer notòries a patir del 2008 

amb l’arribada del bitcoin i que les aplicacions 

en el món financer són amplíssimes gràcies al 

fet que les transaccions basades en blockchain 

garanteixen uns intercanvis de valors totalment 

segurs entre les persones.

En el terreny econòmic, doncs, el valor de la 

utilització del blockchain es basa en els tokens 

(criptovalors, en català), que poden representar 

el valor de qualsevol actiu financer o monetitzat.

Al mateix temps, tant l’ús com l’intercanvi de 

tokens permet mantenir el control de les dades 

personals (sempre respectant les exigències le-

gals), que és un dels factors impulsors dels nego-

cis basats en blockchain, també segons Gartner.

La identitat 

La gestió de les identitats i de les da-

des personals és una de les revoluci-

ons més significatives de les noves 

tecnologies blockchain. El que en an-

glès denominem self sovereign iden-

tity (SSI) és el nou paradigma que ens 

permetrà identificar-nos digitalment 

davant qualsevol sistema informàtic 

de manera 100% segura, i gestionar 

al mateix temps l’ús de la informació 

personal que estem disposats a com-

partir. Així recuperarem la grandiosa 

informació que tenen els grans sis-

temes centralitzats sobre els nostres 

hàbits i costums personals.

Sens dubte, aquesta utilització facili-

tarà un nou gran canvi en el món dels 

sistemes informàtics actuals, però 

també a nivell social i de governança.

El sector de la salut (Healthcare) és per a tots els experts el que 

es veurà mes ràpidament impactat per les noves tecnologies i 

solucions blockchain, començant per garantir de manera trans-

parent i fiable la cadena farmacèutica i també per mantenir la 

privacitat 100% segura de l’historial mèdic personal dels pacients.

Des del Programa d’Innovació Tecnològica del COEC estarem 

molt atents perquè la Junta de Govern pugui impulsar les ini-

ciatives que ens permetin abordar amb plenes garanties el 

procés de transformació digital que vivim en el nostre entorn 

més proper.
  

Altres casos d’ús 

Consultores globals com Mackin-

sey o Boston Consulting Group 

(BCG) destaquen que les funcions 

de les cadenes de blocs en el món 

dels negocis són infinites, però 

coincideixen a destacar que, ara 

mateix, els sectors més madurs 

per a la seva adopció són:

• La certificació de la cadena com-

pleta dels productes alimentaris

• Els serveis financers

• La traçabilitat en els processos 

industrials

• Les aplicacions per als sectors 

públics 

• Els transports i la logística

• El sector de la salut

...com ara el blockchain-com-un-servei i finançament (ICOS)

INDÚSTRIA

A
PL

IC
A

CI
Ó

Finances
Béns de
consum

Béns
Industrials

Sector
Públic

Tecnologia, mitjans i
telecomunicacions Energia

Cura de
la salutAssegurança

Cadena de
subministrament

Serveis
financers

Mercats

Intercanvi
i comerç

Gestió
d’identitat

Altres

...al voltant de la prova de propietat i gestió de qualitat i traçabilitat d’actius

...en relació amb el préstec i l’assegurança de béns (per exemple, automatització)

...per interrompre els intermediaris que no afegeixen valor al producte/servei en si mateix

...per capturar identitat personal, registres de salut i vots populars

...com a llibre major (ledger) per a la liquidació i els intercanvis ràpids i automatitzats

Miguel Ramudo 28-01-2020

A mesura que el blockchain madura, apareixen aplicacions a totes les indústries
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Consultoría tecnológica para clínica dental 

www.bmggrup.com
Confi ar en productos y tecnología de calidad siempre le saldrá barato

La excelencia 
tecnológica 

...a su alcance

Radiología Equipos Aparatología Instrumental

VATECH
DURR
ACTEON

STERN WEBER
EURODENT
A· DEC
FEDESA

DENTAL HI TEC 
MELAG
NSK
DURR
ACTEON
EMS

NSK
BIENAIR

Pamplona 92-94, 3º 3ª A  08018 Barcelona
Tel. 933 569 569  info@bmggrup.com

*Le fi nanciamos sus compras sin intereses
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Consultoría tecnológica para clínica dental 

www.bmggrup.com
Confi ar en productos y tecnología de calidad siempre le saldrá barato

La excelencia 
tecnológica 

...a su alcance

Radiología Equipos Aparatología Instrumental

VATECH
DURR
ACTEON

STERN WEBER
EURODENT
A· DEC
FEDESA

DENTAL HI TEC 
MELAG
NSK
DURR
ACTEON
EMS

NSK
BIENAIR

Pamplona 92-94, 3º 3ª A  08018 Barcelona
Tel. 933 569 569  info@bmggrup.com

*Le fi nanciamos sus compras sin intereses

Consultoría tecnológica para clínica dental 

Pamplona 92-94, 3º 3ª A  08018 Barcelona
Tel. 933 569 569  info@bmggrup.com

El primer contacto clínico con su paciente es la anestesia...
Haga de este momento una experiencia agradable

Fiabilidad:
Inmediata y segura 
sin riesgo de 
necrosis y amplio 
campo de trabajo.

Utilice un protocolo de 
anestesia que le asegure:

Haga de su protocolo de anestesia 
el primer instrumento de marketing para su clínica

Satisfacción 
de sus pacientes:  
Sin dolor ni 
entumecimientos 
colaterales, 
presentación 
atraumática.

Sin estrés: 
Fácil de utilizar, 
sin esfuerzo 
muscular.
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USOS CLÍNICS · Crisis Asmática

Crisis Asmática

Definición

Episodio repentino o rápidamente pro-

gresivo de broncoespasmo, edema de 

mucosa y/o aumento de secreciones 

bronquiales. Usualmente reversible y 

de gravedad variable.

Causas

• Ansiedad o miedo al odontólogo

• Abandono o interrupción del trata-

miento de mantenimiento

• Condición atópica + exposición a po-

tenciales alérgenos o irritantes tales 

como: látex de los guantes y diques, 

solvente de acrílicos, hipoclorito, 

materiales adhesivos para rebase de 

prótesis y acondicionadores de teji-

dos, adhesivos para resinas fotocu-

rables, etc.

• Infecciones víricas respiratorias in-

tercurrentes

Diagnóstico / Síntomas y Signos

Clásicos: Tos, dificultad respiratoria (disnea) y sibilancias.

Variables: Uso de músculos accesorios (tiraje), sensación de opresión torácica, 

agitación o confusión. Cambios de coloración de piel (palidez o cianosis).
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Crisis Asmática · USOS CLÍNICS

DR. STEVENS SALVA SUTHERLAND 

Metge especialista en anestèsia i reanimació. 
Hospital Vall d’Hebron.
Coordinador d’OBA Sedaciones

Manejo de crisis asmática 
durante la consulta 
odontológica

Diagnostico Diferencial 

Se plantea cuando atendemos a un pa-

ciente con los síntomas descritos, sin 

historia previa de asma.

• Insuficiencia cardiaca congestiva

• EBPOC agudizada

• Obstrucción de la vía aérea superior

• Aspiración de cuerpo extraño

• Crisis de ansiedad

Avisos / Consejos

• Nunca esperar a ver si se pasa solo.

• Las actuaciones van dirigidas a 

mantener una adecuada oxigena-

ción tisular y a revertir la obstruc-

ción al flujo de aire.

Fármacos / Dosificación

Basado en la lista de fármacos imple-

mentados por el COEC para ser usados 

en las urgencias médicas en consulto-

rios odontológicos.

1. SALBUTAMOL

a. Aerosol inhalado: 2 puffs (1 puff 

= 100 mcg) a demanda. Pudien-

do repetir la dosis cada 15 min. 

Utilizar cámara espaciadora y 

mascarilla facial en niños y en 

adultos mayores o poco entre-

nados en el uso del aerosol.

b. Jarabe 2 mg / 5 ml o comprimi-

dos 4 mg: la vía oral está en de-

suso por la escasa eficacia en la 

crisis y la mayor incidencia de 

efectos adversos (taquicardia)

2. METILPREDNISOLONA

 Ampollas (polvo + solvente) de 20 

mg, 40 mg, 50 mg. Administrar de 

20-80 mg en adultos y 1 mg/kg en 

niños, IV o IM.

Otras alternativas terapéuticas efica-

ces y de fácil administración en con-

sultorios odontológicos.

3. BROMURO DE IPRATROPIO

 Aerosol inhalado: 2-4 puffs (1 puff = 

20 mcg).
 

Acciones / Tratamiento

• Comunicar al equipo / pedir ayuda / 

definir líder.

• Interrumpir el tratamiento odon-

tológico y retirar de la boca cual-

quier instrumento, dispositivo o 

substancia química no adherida o 

incrustada a dientes, en particular 

aquellas potencialmente alergéni-

cas, incluyendo guantes de látex del 

operador.

• Colocar paciente en posición sentada.

• Tranquilizar al paciente y animarlo 

a respirar lenta y profundamente.

• Aplicar el algoritmo de manejo de la 

crisis asmática en consultorio odon-

tológico.
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INSTITUCIONAL · Resultats de l’enquesta sobre la campanya de vacunació antigripal del COEC

Resultats de l’enquesta sobre la campanya  
de vacunació antigripal del COEC

(només el 15,38%), enguany ho van fer 

un 32,69%, motiu pel qual es va aconse-

guir doblar les xifres de vacunació. En 

aquest grup, a més, fins a un 60% han 

reconegut que la campanya del COEC 

va influir en la decisió de vacunar-se.

Per edats, el grup de col·legiats amb 

més de 61 anys és el que s’ha vacunat 

més. Fins a un 52,50% afirmen que ho 

fan habitualment, i un 60,87%, només 

aquest últim any. Per contra, els col-

legiats entre 31 i 45 anys són els que 

menys es vacunen, segons l’enquesta. 

Només el 23,30% ho fan de forma ha-

bitual, i el 28,67% ho han fet aquesta 

última campanya. L’únic grup en què 

s’aprecia un percentatge inferior a la 

vacunació d’aquest any pel que fa a la 

pràctica habitual és el dels col·legiats 

amb edats entre els 46 i 60 anys. Un 

35% reconeixen que es vacunen de for-

ma habitual, però només el 31% afirmen 

que ho han fet aquest any.

LLa vacunació antigripal té com 

a objectiu reduir la mortalitat 

i la morbiditat associades a la 

grip i l’impacte de la malaltia en la co-

munitat. Per aquest motiu es dirigeix 

fonamentalment a les persones que 

tenen un risc més elevat de presentar 

complicacions en cas de patir la grip, 

però també a les que puguin transme-

tre la malaltia a d’altres amb risc alt de 

complicacions. Aquest és, per exemple, 

el cas dels professionals sanitaris, en-

tre els quals, òbviament, s’inclouen els 

dentistes.

Primerament, cal destacar que l’en-

questa va tenir una gran resposta per 

part dels col·legiats. Hi van participar 

348 persones, un 67,82% de dones, i la 

franja d’edat més representativa, la que 

va de 31 a 45 anys, amb un 43% de res-

postes, seguida de la franja entre 46 i 

60, amb un 29% de participació.

En general, els dentistes no tenen per 

costum vacunar-se contra la grip. No-

més el 29,89% es vacunen de forma ha-

bitual, tot i que aquest any ho van fer 

un 34,20%. Pel que fa a la campanya del 

COEC, un 48,68% afirmen haver-ne tin-

gut coneixement, i fins a un 25% asse-

nyalen que aquesta iniciativa va influir 

en el fet que es vacunessin.

Si mirem les dades per franges d’edat, 

una dada positiva és que entre els col-

legiats de menys de 30 anys, encara que 

el percentatge dels que habitualment es 

vacunen és el més baix de tots els grups 

Lorem ipsum

El COEC promou 
la vacunació antigripal 
entre els dentistes i els 
seus equips de treball

Ets un 
professional 
de la salut.
Vacuna’t!

Per aquest motiu, des del COEC es va 

posar en marxa un any més una cam-

panya destinada a fomentar la vacu-

nació entre els dentistes, després de 

la qual, i per fer una valoració de com 

havia funcionat, es va dur a terme una 

enquesta entre els col·legiats. A conti-

nuació n’exposem les dades.
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Resultats de l’enquesta sobre la campanya de vacunació antigripal del COEC · INSTITUCIONAL

Q1: Indiqui la seva franja d’edat. 

Q3: Et vacunes habitualment 
contra la grip?

Q5: Has conegut la campanya del 
COEC per promoure la vacunació 
antigripal entre els dentistes?

Q2: Sexe
Q4: Enguany,  
t ’has vacunat contra la grip?

Q6: Has conegut la campanya del 
COEC per promoure la vacunació 
antigripal entre els dentistes?

Q7: La campanya per la vacunació 
antigripal del COEC ha influït en el 
fet de que aquest any et vacunéssis?

Enquesta vacunació antigripal dels  
professionals sanitaris (COEC)
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INSTITUCIONAL · Una nova edició del PIC ja està en marxa

Una nova edició del PIC ja està en marxa

tre les diferents opcions que el mercat 

ofereix”, afegeix el Dr. Caro, que incideix 

que el programa no és ni una cooperati-

va ni una central de compres. “La meva 

principal preocupació era que s’enten-

gués correctament l’esperit que hi ha 

darrere d’aquesta iniciativa, i n’estic sa-

tisfet, perquè crec que, tant per part dels 

col·legiats com de la mateixa indústria, 

s’ha aconseguit”.

Valoració positiva

La primera edició del programa, que es va 

tancar a finals de l’any passat amb una 

enquesta de valoració, ha estat una mica 

especial. “En aquest cas vam ser nosal-

tres els que vam decidir quin seria el pro-

ducte a votar, però això és una excepció, i 

a partir d’ara seran sempre els col·legiats 

registrats, els que prenguin les decisions 

Els avenços en odontologia són 

imparables. Constantment s’es-

tan desenvolupant nous conei-

xements que obliguen els dentistes a 

continuar de manera ininterrompuda 

la seva formació. Però els avenços no 

es produeixen només a nivell de conei-

xement. La tecnologia també està en 

evolució constant, dia sí dia també apa-

reixen nous aparells. Estar al dia supo-

sa formar-se, però també accedir a tota 

aquesta nova tecnologia amb celeritat.

Però això no sempre és fàcil. Moltes ve-

gades el dentista es pot veure desbordat 

per les ofertes que li arriben, ja que so-

vint exigeixen un gran esforç per com-

prendre què és el que realment necessi-

ta en el moment present. També implica 

un esforç el fet de comparar possibles 

opcions per triar la que sigui més ade-

quada a la seva clínica dental i fer pro-

jecció del que pot necessitar en un futur 

a curt termini. “Per això al COEC vam 

pensar que seria bo oferir als col·legiats 

una plataforma que els ajudés a incorpo-

rar aquesta tecnologia disruptiva en les 

seves consultes d’una manera molt més 

senzilla”, explica el Dr. Toni Caro, treso-

rer del COEC. 

Així va néixer el pla d’innovació del 

COEC o PIC, del qual ell mateix és res-

ponsable.

“Volem posar el col·legiat en contacte 

amb les últimes novetats de les noves 

tecnologies. Per al dentista és complicat  

fer ell mateix tota la recerca i el treball 

de camp que suposa triar i estudiar en-
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“Volem que aquest pla es defineixi sota 

dues premisses fonamentals:  la demo-

cràcia i la transparència”.

Un cop escollit la categoria de produc-

te, els col·legiats en una segona votació 

podran decidir quin serà el producte en 

el que se centrarà el PIC, es procedirà a 

fer una valoració de tota l’oferta que hi 

hagi al mercat. “Buscarem les millors 

opcions i les més innovadores, que esti-

guin millor adaptades a tots els requeri-

ments de la normativa i que siguin de 

marques de qualitat i fiables. Un cop fet 

això s’oferirà als col·legiats registrats un 

quadre resum que serveixi per fer una 

comparació entre els models seleccio-

nats”, explica el Dr. Toni Caro.

A continuació, en la següent etapa del 

PIC s’organitzarà una jornada en què els 

participants podran veure els produc-

tes seleccionats, així com facilitar als 

proveïdors l’oportunitat d’explicar els 

avantatges dels seus models. “buscarem 

que sigui una jornada de petit format per 

facilitar la interacció i l’exposició i la va-

loració dels diferents models”, afegeix el 

Dr. Caro.

des del primer moment”, explica el Dr. 

Caro, que comenta que en general els co-

mentaris rebuts han estat molt positius.

Aquesta primera edició ha servit també 

per valorar quins aspectes del programa 

han funcionat millor i quins necessiten 

revisar-se. “Sobretot estem valorant fer 

canvis en el cronograma, traslladar la 

fase de decisió al mes de setembre i la 

de compra, a l’octubre”, comenta el Dr. 

Caro. “Però sobretot volem que el progra-

ma sigui flexible. Per això, si veiem que 

algun aspecte no acaba de funcionar, 

buscarem modificar-lo perquè no sigui 

un obstacle”.

“Estem presenciant un moment de 

transformació de la nostra professió. En 

deu anys, per exemple, tota l’odontologia 

serà digital, canviarà la manera que te-

nim de fer les coses”, explica el Dr. Toni 

Caro. “Amb aquest PIC el que busquem 

sobretot és fer-ho molt fàcil al dentista, 

per tal que no quedi al marge de totes 

aquestes tecnologies tan disruptives. 

És un servei  que ha d’afegir valor a la 

col·legiació, i amb aquest esperit estem 

treballant”.

Encetada la segona edició

La segona edició d’aquest PIC ja està en 

marxa. El passat 10 de febrer es va obrir 

l’Etapa 0, en la qual tots els interessats 

en participar s’hauran d’inscriure a la 

pròpia web del PIC. Com a novetat aquest 

any ho podran fer al llarg de tot el pro-

cés. A partir del 9 de març comença la 

votació de categoria de producte, Etapa 1, 

“La idea es que l’Etapa 1, en la qual es fa 

la presentació de les categories de pro-

ductes i votació dinàmica, coincideixi 

amb l’Expo Dental de Madrid, una de les 

fires d’aparells més importants que se 

celebren a Espanya”, explica el Dr. Toni 

Caro. D’aquesta manera s’espera poder 

aprofitar el fet que les diferents cases 

comercials fan els nous llançaments i 

el lògic interès dels col·legiats davant de 

les novetats. 

Com a novetat, en aquesta segona edició 

el control del procés estarà completa-

ment en mans dels col·legiats que s’ha-

gin registrat. “Seran els mateixos col·le-

giats registrats els qui decidiran quina 

serà la innovació tecnològica que volen 

mitjançant una enquesta amb la que co-

mençarem el PIC”, comenta el Dr. Caro. https://pic.coec.cat/

https://pic.coec.cat/
https://pic.coec.cat/
https://pic.coec.cat/
https://pic.coec.cat/
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El COEC, compromès amb la igualtat  
entre homes i dones

Tots aquests canvis s’han traduït en una 

transformació de la professió i han fet 

que hagi canviat el seu paradigma tra-

dicional de ser una professió masculina 

a una de més femenina. Ara mateix a 

Catalunya les dones suposen el 58,46% de 

tots els col·legiats, i aquesta xifra creixerà 

encara més a mitjà i llarg termini.

I és que les col·legiades amb menys de 

44 anys suposen el 68,59%, i el col·lec-

tiu de col·legiades de menys de 30 anys 

arriba al 70,66%. Està clar que la pro-

fessió de dentista serà femenina en un 

futur proper o no serà. Aquests nombres 

contrasten amb les franges més altes 

d’edat. Així, entre els 55 i els 64 anys 

les dones només representen el 35,47% 

de la col·legiació, el 26,29% entre 65 i 69 

anys i el 16,28% tenen més de 70 anys.

Aquestes xifres mostren sens dubte com 

la professió s’ha anat transformant a 

mesura que la dona s’anava incorporant 

al mercat laboral, i no és una excepció, el 

camp dels dentistes. Si mirem les xifres a 

la província de Barcelona, on es concen-

tra el percentatge més alt de col·legiats de 

Catalunya, s’observa que el creixement del 

col·lectiu de dones ha anat augmentant de 

forma progressiva, ja que ha passat del 

53,14% l’any 2013 al 58,79% de 2019.

La feminització de les professions 

sanitàries és un fet inqüestio-

nable dels últims anys a tot el 

món. L’odontologia no és una excepció 

d’aquesta tendència, i el col·lectiu de 

dentistes és cada vegada més femení. 

Els canvis socials i universitaris que 

es van produir durant les dècades dels 

anys 70 i 80 de segle passat a nivell 

mundial van provocar un augment 

progressiu de les dones que tenien 

accés als estudis universitaris. Així, 

per exemple, s’ha passat d’un 2,5% de 

llicenciades als anys 50 a un 40% als 

anys 2000, i el nombre de graduades 

actualment continua augmentant de 

forma exponencial. Són dades d’una 

investigació feta per la Dra. Sandra 

Fernández, de la Universitat Interna-

cional de Catalunya.

“Ara mateix a Catalunya les 
dones suposen el 58,46% de 
tots els col·legiats, i aquesta 
xifra creixerà encara més a 
mitjà i llarg termini” 

DIA INTERNACIONAL

DONADE LA

8 MARÇ

Lorem ipsum
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Malgrat tot això, hi ha encara molt camí 

per recórrer per aconseguir una verita-

ble igualtat entre homes i dones dins el 

món de l’odontologia. Les desigualtats 

encara són molt presents al nostre 

col·lectiu, i moltes dentistes tenen més 

dificultats que els seus col·legues mas-

culins per desenvolupar la seva carrera 

professional i accedir a càrrecs de res-

ponsabilitat. La maternitat i la cura dels 

fills continua sent una penalització a la 

feina per a moltes dones dentistes quan 

volen ser mares.

Per això, i coincidint amb la celebració, 

el 8 de març, del Dia Internacional de les 

Dones, des del COEC volem reiterar el 

nostre compromís de continuar treba-

llant per aconseguir aquesta igualtat tan 

desitjada i adoptar les mesures necessà-

“Les desigualtats encara 
són molt presents al nostre 
col·lectiu, i moltes dentistes 
tenen més dificultats que els 
seus col·legues masculins per 
desenvolupar la seva carrera 
professional i accedir a càrrecs 
de responsabilitat”

ries per posar fi a les diferències entre 

els dentistes i les dentistes. Així mateix, 

volem fer una crida a tots els col·legiats 

i les col·legiades perquè prenguin cons-

ciència de la importància d’aquest repte 

i que entre tots i totes puguem aconse-

guir, tant en l’àmbit professional com en 

el domèstic, aquesta plena igualtat tan 

positiva per a tothom.
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…Jaume Raventós, del grup Ita

Quin paper poden tenir els dentistes en 

el marc dels trastorns alimentaris?

Dr. Antoni Gómez. És molt important 

el paper que pot desenvolupar el den-

tista. En moltes ocasions, aquesta ma-

laltia amagada no és visible i nosaltres 

podem contribuir a un diagnòstic pre-

coç d’aquest tipus de trastorn. Però és 

molt important que sapiguem com ho 

hem de fer, ja que a un pacient que no 

estigui diagnosticat no el pots abordar 

segons de quines maneres. Necessi-

tem formació i especialització. Primer, 

per detectar aquests problemes, però 

segon, i més importat, per saber com 

abordar-los, com dir-li al pacient o a 

l’entorn familiar que estem veient un 

possible problema, ja que el diagnòstic 

final no el farà un dentista. Nosaltres 

podem veure signes clínics, com l’ero-

sió dental important en un pacient 

Els trastorns de la conducta alimentària (TCA) afecten principalment la població 
més jove. A Espanya hi ha 400.000 casos diagnosticats, dels quals 300.000 
corresponen a persones entre els 12 i els 24 anys, i és, per tant, la tercera 
malaltia crònica entre els adolescents. A més, també afecta majoritàriament les 
dones. La bulímia i l’anorèxia nerviosa són les més comunes. Un dels principals 
reptes és el diagnòstic. La majoria dels pacients busquen amagar la malaltia 
i fins i tot la neguen. Els dentistes poden jugar un paper molt important en 
aquest diagnòstic precoç. El COEC i el grup Ita acaben de firmar un conveni 
de col·laboració entre les dues entitats i hem volgut que el Dr. Antoni Gómez, 
president del COEC, i el Sr. Jaume Raventós, conseller delegat del grup Ita parlin 
de com es desenvoluparà aquest conveni.

Jaume Raventós, Conseller Delegat d ’Ita i Antoni Gómez, president del COEC
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torn, molt abans podem actuar i, per 

tant, tenir pacients menys greus. Com 

més aviat detectes una malaltia, més 

pots actuar i impedir d’alguna manera 

que es faci més greu, i en aquest cas, 

és exactament el mateix algoritme.

Pregunta: Fins a quin punt els den-

tistes estan sensibilitzats, a l’hora de 

detectar els signes i símptomes dels 

trastorns alimentaris?

AG: Mai en tenim prou, amb això. La 

informació per reconèixer aquest ti-

pus d’alteracions ja la tenim. Però cal 

buscar, per trobar-ho, i aquí és impor-

tant la feina de sensibilització. Els 

col·lectius professionals, les societats 

científiques i la universitat hem de fer 

sempre aquesta feina de gota xinesa. 

Perquè si no, la mateixa rutina de la 

feina ens pot fer passar per alt aques-

tes qüestions. Com a Col·legi, és la 

nostra obligació facilitar la formació 

continuada.

Molts d’aquests pacients busquen 

amagar la malaltia, i hi ha un fort 

component psicològic en el seu 

abordatge. Hi haurà algun tipus de 

protocol que ajudi els dentistes a evi-

tar que els pacients fugin quan són 

detectats?

JR: Primerament hi ha una negació del 

problema. Aquesta negació és bastant 

característica. També cal tenir cura de 

l’entorn familiar, la qual cosa és com-

plexa, ja que no sempre reconeixen el 

trastorn. Són situacions que no són 

fàcils de gestionar ni des del punt de 

vista del pacient ni de l’entorn famili-

ar, i que poden generar complicacions 

als professionals.

AG: A nosaltres el tema clínic no ens 

preocupa, perquè ja estem formats 

per donar solucions a problemes bu-

codentals. L’erosió de les dents, can-

didiasis, fongs, malaltia periodontal... 

tots aquestes problemes que poden 

tenir sabem com abordar-los. El que 

més ens costarà, i per això té sentit fer 

aquesta col·laboració amb el grup Ita, 

és precisament com abordar al pacient 

des del punt de vista psicològic, com 

gestionar la situació amb la seva fa-

mília; en definitiva, com fer que aquest 

pacient no s’escapi del control mèdic.

També està previst a través d’aquest 

conveni fer possible que els pacients 

que són tractats al grup Ita puguin fer 

ús de la Clínica Solidària del COEC 

quan las condicions ho permetin. 

AG: A la Clínica Solidària atenem paci-

ents que venen derivats de Creu Roja, 

pacients sense recursos, amb risc 

jove i que no correspon a la seva edat, 

que ens haurien de posar en alerta. En 

aquest sentit, jo crec que la col·labo-

ració entre el grup Ita i nosaltres serà 

molt positiva.

Sr. Jaume Raventós: Mai n’hi ha prou, 

i tot el que sigui millorar la detecció 

precoç de la malaltia és sempre posi-

tiu. Sí que és veritat que hi ha una cer-

ta normalització d’aquests trastorns 

alimentaris i, per tant, totes les inici-

atives que tinguem per trobar col·lec-

tius que incrementen la sensibilitza-

ció per a la detecció precoç són bones. 

Cada vegada estem detectant casos en 

edat més precoç, i això és per tot un 

treball de sensibilització molt impor-

tant durant molts anys dels diferents 

col·lectius que formen part de la soci-

etat, tant de professionals del món de 

la salut com del món educatiu. Això 

fa que es detectin abans aquests ca-

sos de trastorns alimentaris. Encara 

que hi ha hagut certa normalització, 

la cura en els diferents col·lectius fa 

que els detectem abans. Per tant, ben-

vinguda sigui qualsevol iniciativa en 

el sentit que qualsevol col·lectiu, i en 

aquest cas és el de dentistes, que és 

important tant pel seu volum com pel 

fet que al final tothom acaba passant 

per les seves mans, pugui detectar de 

forma precoç la malaltia. Això ens aju-

da a nosaltres i sobretot ajuda les fa-

mílies dels pacients.

En què ajuda un diagnòstic precoç?

JR: En la mateixa evolució de la ma-

laltia. Com més aviat detectem el tras-

“La informació per 
reconèixer aquest tipus 
d’alteracions alimentaries 
ja la tenim. Però cal buscar, 
per trobar-ho, i aquí és 
important la feina de 
sensibilització”  
Antoni Gómez, president del COEC 
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d’exclusió social. Quan vam comen-

çar a parlar amb el grup Ita no sabíem 

si alguns dels seus pacients podri-

en accedir a aquest servei, també. És 

per això que està previst fer un estudi 

per poder determinar quines són les 

necessitats de tractament que tenim 

acumulades dins el grup de persones 

que el grup Ita té controlades, i a partir 

d’aquí, veure quines poden ser candi-

dates a ser tractades a la clínica soli-

dària del COEC. 

Hem parlat una mica ja d’aquest estudi 

que s’ha de fer, però què més es vol 

aconseguir amb aquesta iniciativa?

AG: Quan comences a fer una mica 

d’investigació, en epidemiologia de 

trastorns bucodentals en pacients 

amb trastorns alimentaris no hi ha 

gaire recerca feta, ja que és molt com-

plicat poder tenir accés a un grup de 

pacients amb aquestes caracterís-

tiques. No n’hi tantes, d’unitats que 

tracten aquests pacients, i per tant, no 

hi ha gaires dades de patologia acu-

mulades. De prevalença dels trastorns 

alimentaris sí que n’hi ha, però no tant 

de la patologia bucodental que po-

dem trobar en aquests pacients, amb 

la qual cosa és interessant fer aquest 

estudi per veure quines són les neces-

sitats i la realitat actual. 

JR: Per a nosaltres també és impor-

tant, perquè és veritat que ara mateix 

el nostre programa no està gens ori-

entat a la higiene o la cura de la salut 

bucodental en pacients amb trastorns 

alimentaris. També ens va passar que 

parlant amb el Institut del Son van sa-

ber que tots aquests pacients tenen pa-

tologies del son. Són dues àrees que no 

hem treballat prou i que ara busquem 

millorar. Són qüestions que tenen 

unes conseqüències importants per 

als pacients, i ara amb la col·labora-

ció del COEC esperem que ens puguin 

aportar educació en aquest sentit, i és 

una cosa que ens va perfecte.

Com ha d’actuar un dentista quan 

sospita que pot estar davant d’un pa-

cient amb un trastorn alimentari?

AG: Primer, detectar-ho; segon, abor-

dar-ho, i el tercer pas serà encami-

nar-ho. Hem de saber on podem re-

metre aquest pacient, i està clar que 

haurà de ser al grup Ita. Però haurem 

d’establir un protocol de com fer-ho, i 

en això estem treballant, ara mateix. 

També serà important la feina que 

ells poden fer ensenyant als dentistes 

com abordar aquestes situacions des 

d’un punt de vista psicològic. Cal un 

abordatge integral per solucionar el 

problema.

JR: Nosaltres també ens beneficiem 

d’aquesta col·laboració amb el COEC, 

ja que tot el que vingui d’ells ens aju-

darà a tractar d’una manera millor els 

nostres pacients. Per això estem tre-

ballant per acabar de definir aquest 

protocol. Ja tenim uns protocols es-

tablerts, però està clar que haurem de 

revisar-los. A més d’enviar els nostres 

pacients a un endocrí o a un ginecòleg 

o cardiòleg, ara també hem d’incorpo-

rar la visió del dentista.

Jaume Raventós, Conseller Delegat d ’Ita i Antoni Gómez, president del COEC
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Com es fa servir una xeringa? L’opera-
dor insereix la boca de xeringa, agafa 
el cilindre amb dos dits de la mateixa 
mà i deixa el braç rígid del mànec, que 
està en una posició allunyada del ci-
lindre, abans d’injectar el medicament. 
Aquest cilindre on es carrega la solu-
ció a administrar es troba marcat amb 
unes línies que n’indiquen la quantitat. 
Un pistó subjecte a un èmbol, i tot en 
una sola mà, de manera que l’altra que-
da lliure. 

Com ha succeït en altres moments de 
la història, quasi de forma coetània el 
metge francès Charles Gabriel Pravaz 
desenvolupà una xeringa que es pot 
considerar la precursora de l’actual, i 
amb l’ajut d’Alexander Wood, inventor 
de l’agulla hipodèrmica, deixaren de 
costat les aportacions de Letitia Mum-
ford Geer. Avui en dia la utilització 
d’aquest invent va més enllà del con-
sultori mèdic, hospitals o quiròfans. 
Així, la indústria alimentària l’adaptà 
per farcir o injectar xocolata, crema, 
nata o altres productes; impressores 
que necessiten cartutxos de tinta; ci-
ències experimentals com la química o 
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Malgrat que les dades poden 
sorprendre’ns, hem de ser 
conscients dels mèrits i les 

atribucions que s’han entregat a do-
nes com Marie Curie, Premi Nobel de 
Física el 1903 (primera dona a rebre un 
Premi Nobel) i Premi Nobel de Quími-
ca el 1911, entre altres fites, pel desco-
briment del radi i el poloni. La vida de 
Pierre i Marie Curie és ben coneguda, 
dedicats en exclusivitat a la ciència, 
igual que la seva filla gran, Irène Joliot 
Curie, també guardonada amb el Premi 
Nobel de Química un any després de la 
mort de la seva mare.

Però si em permeteu, avui, i ja que 
aviat celebrarem el Dia Internacional 
de les Dones, des d’aquesta secció de 
la revista anomenarem un seguit de 
dones que han estat malauradament 
oblidades amb el pas del temps. No 
pretenc reivindicar-ne cap tret espe-
cial, ni trencar una llança a favor de 
les dones, tan sols m’agradaria ser el 
mirall d’una societat que avança a la 
velocitat de la llum en algunes qües-
tions, però que en d’altres encara es 
troba al paleolític superior.

A l’informe titulat Equity in Innovation 
Women Inventors and Patents, desen-
volupat per The Institute for Women’s 
Policy Research l’any 2016, es relacio-
nen les patents de dones inventores als 
Estats Units i es determina que hi ha 
hagut un increment exponencial des 
de l’any 1977 fins a l’actualitat. Així, 
s’ha passat d’un 3,4% a un 18,8%, res-
pectivament, de patents femenines re-
gistrades, però no serà fins al 2092 que 
es calcula que hi haurà una igualtat de 
titularitat en les patents registrades 
per part d’ambdós gèneres.

La primera dona que destacarem és 
Letitia Mumford Geer. Va néixer a 
Nova York l’any 1852 i és l’autora d’un 
dels instruments que més utilitzem 
diàriament a les nostres consultes: 
la xeringa. Amb el numero de patent 
US622848A adjuntà una breu descrip-
ció sobre quina era l’aplicació i un 
croquis del seu invent (Imatge 1). Era 
l’abril del 1899. Encara que la seva apli-
cació inicial era d’ús rectal, l’objectiu 
principal era que una persona, sense la 
necessitat d’un ajudant, pogués utilit-
zar-la tan sols amb una mà.

Algunes dones inventores

Imatge 1. Xeringa patentada per Letitia Mumford GeerLetitia Mumford GeerMarie Curie
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la biologia requereixen pipetes per me-
surar i inserir productes en altres dis-
positius. La seva utilització s’ha tornat 
imprescindible en nombroses àrees i 
les ha millorat considerablement.

La científica britànica Rosalind Frank-
lin (1920-1958) va tenir un paper clau 
en el camp de la biologia molecular. 
Pràcticament és una desconeguda, 
encara que les seves contribucions so-
bre l’ADN van ser notòries. Fou la res-
ponsable de descobrir la compressió 
de l’estructura de l’ADN amb imatges 
per difracció de raigs X que mostraven 
la forma de doble hèlix de l’ARN, dels 
virus, del carbó i del grafit. Els seus 
treballs sobre els virus van ser reco-
neguts en vida seva, però les contribu-
cions i troballes de l’ADN no gaudiren 
del mateix impacte que els estudis ge-
netistes de James Dewey Watson, de 
Francis Crick i Maurice Wilkins.

Hedy Lamarr aportà i desenvolupà el 
wifi; Mary Anderson, el eixugaparabri-
ses; Ada Lovelace se la pot considerar 
la mare de la programació informàtica, 
i per citar alguna espanyola, Ángela 

Rosalind Franklin Letitia Mumford Geer

Ruiz Robles va ser precursora, l’any 
1954, del llibre electrònic. Mestra amb 
vocació inventora, va desenvolupar 
una enciclopèdia mecànica amb pol-
sadors i llums per tal de fer atractiu i 
interactiu l’aprenentatge de l’alumne. 
Ella, com molts altres inventors i in-
ventores, van caure en l’oblit. Espero 
i desitjo que aquest parèntesi a mane-
ra de curiositat us hagi agradat; en el 
pròxim número retornarem als nous 
avenços en pròtesis dentals.

www.myheritage.com
https://www.bananaip.com/ip-news-center/women's-day-series-woman-behind-syringe-patent/
https://www.bananaip.com/ip-news-center/women's-day-series-woman-behind-syringe-patent/
https://omnisurge.co.za/the-history-of-the-syringe/
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ESPAI 
PERSONAL 

COEC

QUÈ ÉS?
El COEC, a través de la seva pla-
taforma de gestió de dades, dona 
accés, mitjançant una intranet, a un 
espai personal on cada col·legiat 
pot dur a terme els tràmits de for-
ma virtual. Es treballa d’acord amb 
la llei òmnibus. Cada membre pot 
entrar al seu perfil per accedir als 
serveis i tràmits que el Col·legi posa 
a la seva disposició. L’objectiu és 
aconseguir més implicació i partici-
pació per part dels col·legiats

DES DE L’ESPAI 
PERSONAL JA PODEU:
• Consultar factures
• Descarregar certificats de quotes
• Sol·licitar certificats de col·legiació
• Seguir les jornades en streaming
• Accedir als continguts de la Web TV

COM ACCEDIR-HI?
Per poder accedir a l’espai personal 
només cal complimentar un formulari 
a través de coec.cat. Un cop enviat, 
es rebrà a la bústia de correu elec-
trònic el nom d’usuari i un enllaç per 
completar la validació del compte. 

Per a qualsevol 
dubte, adreceu-vos a 
coec@coec.cat 

o truqueu-nos al

93 310 15 55

44 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 187

en marxa el nou 

ESPAI 
PERSONAL 

COEC

QUÈ ÉS?
El COEC, a través de la seva pla-
taforma de gestió de dades, dona 
accés, mitjançant una intranet, a un 
espai personal on cada col·legiat 
pot dur a terme els tràmits de for-
ma virtual. Es treballa d’acord amb 
la llei òmnibus. Cada membre pot 
entrar al seu perfil per accedir als 
serveis i tràmits que el Col·legi posa 
a la seva disposició. L’objectiu és 
aconseguir més implicació i partici-
pació per part dels col·legiats

DES DE L’ESPAI 
PERSONAL JA PODEU:
• Consultar factures
• Descarregar certificats de quotes
• Sol·licitar certificats de col·legiació
• Seguir les jornades en streaming
• Accedir als continguts de la Web TV

COM ACCEDIR-HI?
Per poder accedir a l’espai personal 
només cal complimentar un formulari 
a través de coec.cat. Un cop enviat, 
es rebrà a la bústia de correu elec-
trònic el nom d’usuari i un enllaç per 
completar la validació del compte. 

Per a qualsevol 
dubte, adreceu-vos a 
coec@coec.cat 

o truqueu-nos al

93 310 15 55

ESPAI
PERSONAL

COEC

en marxa el nou 

ESPAI 
PERSONAL 

COEC

QUÈ ÉS?
El COEC, a través de la seva pla-
taforma de gestió de dades, dona 
accés, mitjançant una intranet, a un 
espai personal on cada col·legiat 
pot dur a terme els tràmits de for-
ma virtual. Es treballa d’acord amb 
la llei òmnibus. Cada membre pot 
entrar al seu perfil per accedir als 
serveis i tràmits que el Col·legi posa 
a la seva disposició. L’objectiu és 
aconseguir més implicació i partici-
pació per part dels col·legiats

DES DE L’ESPAI 
PERSONAL JA PODEU:
• Consultar factures
• Descarregar certificats de quotes
• Sol·licitar certificats de col·legiació
• Seguir les jornades en streaming
• Accedir als continguts de la Web TV

COM ACCEDIR-HI?
Per poder accedir a l’espai personal 
només cal complimentar un formulari 
a través de coec.cat. Un cop enviat, 
es rebrà a la bústia de correu elec-
trònic el nom d’usuari i un enllaç per 
completar la validació del compte. 

Per a qualsevol 
dubte, adreceu-vos a 
coec@coec.cat 

o truqueu-nos al

93 310 15 55



45187 / COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 

Guanyadors del Concurs  
de Dibuix Infantil de Nadal

Guanyadors del Concurs  
de Dibuix Infantil de Nadal

Guanyadors del Concurs de Dibuix Infantil de Nadal · CORPORATIU

D esprés de la bona acollida de l’any passat, el COEC va decidir repetir aquestes últimes festes de Nadal el seu 

Concurs de Dibuix Infantil. Hi van participar nens i nenes amb edats entre els 4 i els 10 anys, ambdós inclosos, 

que fossin fills, nebots o nets de col·legiats. En total hi va haver 18 participants, dividits en tres categories, se-

gons les edats.

Els guanyadors del concurs han estat els següents:

-  Categoria de 4 a 5 anys: Hugo Serrano Álva-
rez, de 5 anys i fill de la Dra. Judit Álvarez 
Guerrero (Col·legiada COEC n. 5.449)

-  Categoria de 6 a 8 anys: Laia Capelles Nosàs, 
de 7 anys i filla de la Dra. Marta Nosàs Gar-
cía (Col·legiada COEC n. 3.050)

-  Categoria de 9 a 10 anys: Laia Figuls Garriga, 
de 10 anys i neboda de la Dra. Eva Garriga 
Roca (Col·legiada COEC n. 3.052)

Les guanyadores i el guanyador de cada categoria rebran com a premi 1 entrada d’un dia a PortAventura World vàlida durant tota 

la temporada per anar-hi en companyia d’un adult.
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Una de les funcions del Col·legi 
és promoure i facilitar la for-
mació que permeti garantir la 

competència professional dels col·le-
giats. És un objectiu que al COEC està 
clar i es busca facilitar l’actualització 
en les diferents matèries que dotin 
als col·legiats d’instruments teòrics i 
pràctics que permetin la millora con-
tínua dels seus coneixements i habi-
litats.

Tots els cursos tenen un aforament 
limitat, que va des dels 12 assistents, 
fins a una capacitat màxim de 330 
persones en certs cursos teòrics. 
Molts dels cursos o seminaris teò-
ric-pràctics que oferim, per garantir 
una bona qualitat formativa i un òp-
tim aprofitament pel participant, es-
tan dissenyats per a grups d’un mà-
xim de 25 persones. 

Què he de saber abans d’apuntar-me  
a un curs del COEC?

Tenint en compte que comptem amb 
una col·legiació activa de més de 6.000 
professionals, procurem que aquesta 
oferta de cursos sigui el més comple-
ta possible, però tot i així en ocasions 
resulta limitada donat el gran interès 
que certes activitats formatives gene-
ren en els col·legiats.

Totes les accions formatives, encara 
que s’ofereixin de forma gratuïta al 
col·legiat, tenen un cost pel col·legi. 
Que la inscripció sigui gratuïta no sig-
nifica que el COEC no tingui despeses 
per la organització del curs, sinó que 
les assumeix dins del pressupost de 
l’entitat, i bonifica la inscripció del 
col·legiat. Per aquest motiu, quan un 
col·legiat no fa un bon ús d’aquesta 
avantatge (no presentant-se a un curs 
al qual s’ha inscrit, o només acudir-hi 
parcialment o no preavisant amb an-

tel·lació suficient de que ha de can-
cel·lar la seva inscripció, per exemple) 
està perjudicant a tot el col·lectiu. 

Per tal d’ordenar el procés d’inscripció 
als cursos i promoure’n el bon ús en 
benefici de la majoria de la col·legia-
ció existeix una normativa de cursos. 
Aquesta és d’accés públic a través de 
la pàgina web del COEC, a l’apartat de 
Formació (http://www.coec.cat/es/
formacio), i el col·legiat l’accepta en 
el moment de la inscripció. A tots els 
cursos l’usuari o col·legiat haurà de 
clicar acceptant les condicions i nor-
mativa per quedar vàlidament inscrit.

Volem aprofitar també la revista per 
recordar aquesta normativa de cursos 
a tots els col·legiats.

http://www.coec.cat/es/formacio
http://www.coec.cat/es/formacio
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Què he de saber abans d’apuntar-me a un curs del COEC? · CORPORATIU

NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ A CURSOS COEC:  
pagament, devolució, substitució, cancel·lació, abonament, bonificació i assistència 

1. Termes i condicions 

Mitjançant el present document, el 

COEC presenta les seves polítiques d’ús 

dels seus serveis, que han de ser llegi-

des i observades per tots i cadascun 

dels col·legiats, participants i visitants. 

2. Llegeixi atentament aquestes polí-

tiques d’ús abans d’usar aquest servei. 

En usar el lloc web del COEC, vostè ac-

cepta aquestes polítiques d’ús. Si no ac-

cepta aquests termes, no usi el lloc web 

del COEC. 

El COEC es reserva el dret, a la seva dis-

creció, de canviar, modificar, afegir o 

suprimir parts dels presents termes en 

qualsevol moment. El visitant ha de re-

visar periòdicament si aquests termes 

han canviat. L’ús continu del lloc web 

del COEC després de la incorporació de 

canvis als presents termes, implicarà 

l’acceptació tàcita per part del partici-

pant d’aquests canvis.

3. Política de pagament d’inscripcions

El participant haurà de realitzar la ins-

cripció al curs o esdeveniment pel qual 

estigui interessat a través de la pàgina 

web del COEC, mitjançant el correspo-

nent formulari d’inscripció. El paga-

ment es realitzarà exclusivament amb 

targeta bancària via TPV virtual. 

El participant no estarà formalment 

inscrit fins que no hagi realitzat la ins-

cripció i el pagament de la mateixa. Una 

vegada realitzat el pagament rebrà una 

confirmació d’inscripció. 

Tanmateix, el COEC sempre pot revocar 

aquesta inscripció si en qualsevol mo-

ment abans de la realització del curs el 

participant no compleix amb alguna de 

les condicions establertes per la orga-

nització (p. ex.: no estar al corrent de les 

seves obligacions col·legials; no presen-

tar en temps i forma la documentació 

addicional requerida per la participació 

al curs; etc.).

4. Política de devolució

El participant té dret a la devolució de 

l’import de la inscripció en els termes 

detallats a la web i en les condicions se-

güents: 

Les cancel·lacions sempre han d’infor-

mar-se per escrit, enviant un correu 

electrònic a coec@coec.cat.

No s’accepten cancel·lacions informa-

des per cap altra via. 

En aquest e-mail han de constar-hi to-

tes les dades de la inscripció, incloent el 

nom del curs o activitat, data de realit-

zació de l’activitat, nom i cognoms del 

participant, nº de col·legiat i/o DNI del 

participant, dades de contacte del par-

ticipant i número de compte en la qual 

s’haurà de realitzar la devolució de l’im-

port, si s’escau.

Les taxes de devolució són les següents: 

•  Per a les cancel·lacions rebudes abans 

dels 15 dies naturals previs al comen-

çament de curs es reemborsarà un 

75% de l’import total de la inscripció. El 

25% és no reemborsable en concepte de 

despeses administratives i de gestió. 

•  Les cancel·lacions comunicades en 

els 15 dies naturals anteriors a la data 

d’inici del curs no donaran dret a cap 

devolució.

Les devolucions es realitzaran per 

transferència bancària a nom de qui la 

va realitzar i al número de compte que 

s’hagi designat a aquest efecte.

5. Política de substitució

Si la persona inscrita no pot participar 

en el curs o activitat al qual s’ha inscrit, 

no es podrà substituir per una altra per-

sona per ell designada. 

Si la persona inscrita no pot participar 

en el curs o activitat, l’import abonat no 

se li guardarà per inscriure’s a cap nova 

edició del mateix curs ni per cap altra 

activitat que pugui organitzar el Col·le-

gi, sinó que se li farà la devolució que 

correspongui segons allò establert a la 

política de devolució.

6. Política de cancel·lació

El COEC es reserva el dret de posposar 

o cancel·lar un esdeveniment/curs si 

no hi ha suficients persones inscrites, 

o si els formadors, per causa major jus-

tificada, no hi poguessin assistir. En 

aquests casos, seran reintegrats total-

ment els pagaments rebuts per les ins-

cripcions. No es donarà cap altre tipus 

de compensació.
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7. Política de cancel·lació per a col·legi-

ats de menys de 2 anys de col·legiació, 

quan se’ls apliqui bonificació 100% en 

el preu de la inscripció a cursos de pa-

gament 

Els cursos gratuïts o bonificats 100% es-

taran valorats d’acord amb el seu cost 

real.

El COEC cobrarà el preu sense boni-

ficar de la inscripció al curs d’aquells 

col·legiats que, havent-se beneficiat de 

la bonificació del 100% en el moment 

de la seva inscripció, no cancel·lin amb 

més de 15 dies naturals d’anticipació a 

la data d’inici del curs

L’acumulació de tres absències injusti-

ficades (sense avís) significarà la pèr-

dua del dret de bonificació i per tant 

l’obligació de pagar tots els cursos als 

quals vulguin inscriure’s.

L’acumulació de deu absències (justi-

ficades) també significarà la pèrdua de 

la bonificació i per tant l’obligació de 

pagar aquells cursos als quals vulguin 

inscriure’s.

8. Política sancionadora per als cursos 

gratuïts

Els cursos gratuïts estaran valorats 

d’acord amb el seu cost real. 

Si l’usuari o col·legiat no acudeix a l’ac-

tivitat, o en el termini dels 15 dies natu-

rals anteriors a la data d’inici del curs 

no ha excusat la seva absència pel ca-

nal estipulat a tal efecte, queda obligat 

a pagar el cost valorat de l’activitat, com 

a sanció pel perjudici causat al no ha-

ver pogut oferir aquesta plaça a la resta 

d’interessats.

9. Política sancionadora per als cursos 

gratuïts 

Els cursos gratuïts estaran valorats 

d’acord amb el seu cost. 

Si l’usuari o col·legiat no acudeix a l’ac-

tivitat, o en el termini dels 15 dies natu-

rals anteriors a la data d’inici del curs 

no ha excusat la seva absència pel ca-

nal estipulat a tal efecte, queda obligat 

a pagar el cost valorat de l’activitat, com 

a sanció pel perjudici causat al no ha-

ver pogut oferir aquesta plaça a la resta 

d’interessats.

10. Quota mínima d’assistència 

Quan en cursos gratuïts i/o inscripci-

ons bonificades el participant acudeixi, 

però no romangui com a mínim el 50% 

de les hores lectives de l’activitat, haurà 

d’abonar l’import total valorat del curs. 

11. Identificació del participant 

Per accedir a l’activitat, serà imprescin-

dible que la persona inscrita s’identifi-

qui amb un document d’identitat vàlid 

i vigent (DNI, NIE, Passaport, Carnet de 

conduir, Carnet col·legial o carnet virtu-

al COEC). 

12. Política d’obtenció de diplomes i 

certificats d’assistència a cursos 

Per tenir dret a l’obtenció del diploma 

d’assistència, el participant s’haurà 

d’haver identificat al mostrador d’acre-

ditacions a l’inici del curs, i haurà de 

signar els fulls de firmes a l’entrada i/o 

a la sortida quan així s’estableixi, així 

com haver assistit al 90% de les hores 

lectives de l’activitat. 

El no compliment d’una d’aquestes con-

dicions comportarà la no emissió del 

certificat d’assistència al curs.

En tots els cursos l’usuari o col·legiat haurà de clicar acceptant les condicions i 
normativa per quedar vàlidament inscrit.



49185 / COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 

Un compte pensat per tal que els autònoms, els comerços,
els despatxos professionals i les petites empreses es facin
grans.

Compte Expansió
Negocis Plus PRO
Bonifiquem la seva quota de
col·legiat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10% 0 TPV Gratis+ + +
de la seva quota comissions d’administració amb condicions preferents. Servei Kelvin Retail, informació
de col·legiat i manteniment.1 sobre el comportament
màxim del seu negoci.2.
50 €/anuals.*

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Bonificació del 10% de la quota de col·legiat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La
bonificació es realitzarà un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del
compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers mesos.

1. Rendibilitat 0% TAE.
2. Disposarà d’un servei periòdic d’informació actualitzada sobre el comportament del seu comerç, els seus clients i el seu sector per ajudar-lo en la
presa de decisions.

Les excel·lents condicions esmentades del Compte Expansió Negocis Plus PRO es mantindran mentre es compleixi l’únic requisit d’ingressar un mínim
de 3.000 euros mensuals (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Si el segon
mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un Compte Professional. Oferta
vàlida des del 24/03/2019 fins al 24/02/2020.

sabadellprofessional.com
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Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc del

producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de 100.000

euros per dipositant.



Converteix-la en una oportunitat  
per comunicar-te amb els teus pacients

La consulta  
comença a la  
sala d’espera

CANAL
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Posada en marxa del Canal COEC
La consulta comença a la sala d’espera

El temps és or, diu la dita, i no hi 

ha res desesperi més que perdre’l 

sense sentit. Un dels espais que 

sens dubte ocasionen més recel als pa-

cients són les sales d’espera. No obstant 

això, aquest espai també es pot convertir 

en una oportunitat d’or per millorar la re-

lació entre dentista i pacient.

Així ho ha entès el COEC i ha posat en 

marxa un nou projecte amb el qual vol 

treure profit d’aquests temps morts a la 

sala d’espera: el Canal COEC.

A través d’un senzill dispositiu es po-

drà convertir un simple televisor en 

un punt d’informació dinàmic i entre-

tingut per als pacients. Una manera 

d’ajudar a transmetre’ls informació útil 

sobre la cura bucodental per mitjà de 

vídeos explicatius i continguts gràfics 

validats per la comissió de comuni-

cació del COEC. Així es garanteix una 

informació de qualitat i contrastada, i 

s’aconsegueix que la sala d’espera s’in-

tegri molt més dins la consulta.

En aquest projecte el Col·legi comptarà 

amb un partner tecnològic: DigimEvo. 

Es tracta d’una empresa especialitza-

da en comunicació mèdica que busca 

la transformació de la comunicació i 

l’educació mèdica fent servir les últi-

mes tecnologies.

Un procés fàcil i senzill

Canal COEC és un servei exclusiu per 

clíniques dentals propietat de Col·legi-

ats COEC, siguin persones físiques (col-

legiats en actiu i al corrent de les seves 

obligacions col·legials) o societats pro-

fessionals registrades al COEC.

Qui vulgui subscriure’s a aquest nou 

servei només haurà de fer front a un 

primer i únic pagament per adquirir 

el dispositiu, que serveix per transfor-

mar el televisor en un punt dinàmic 

d’informació. Posteriorment el COEC 

oferirà de forma gratuïta un paquet 

bàsic als qui se subscriguin al Canal 

COEC. Aquest paquet consisteix inici-

alment en 46 vídeos, així com diferents 

continguts gràfics de salut bucodental. 

Tant els vídeos com els diferents con-

tinguts gràfics s’aniran actualitzant i 

ampliant de forma periòdica

És possible també accedir a un canal 

Premium. Llavors es configura el canal 

amb les imatges, el logotip, els vídeos 

propis o seleccionats de la llibreria de 

DigimEvo, les xarxes socials del centre, 

etc. En funció de les opcions escollides, el 

paquet Premium tindrà diferents costos.
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Posada en marxa del Canal COEC · CORPORATIU

Com contracto el servei?

1.  Envia un correu electrònic a  

canalcoec@digimevo.com amb l’as-

sumpte “Alta Canal COEC” amb les te-

ves dades de contacte.

2.  L’equip de DigimEvo es posarà en con-

tacte amb el col·legiat per recopilar les 

dades necessàries per a la instal·lació, 

com el nombre de dispositius on es 

vol instal·lar el Canal COEC, les dades 

de contacte, les dades de connexió 

wifi (per poder configuració prèvia al 

dispositiu) i les dades d’enviament i 

de facturació.

3.  El COEC validarà l’adhesió del col·legi-

at. El servei s’ofereix tant a col·legiats 

del COEC com a societats professio-

nals registrades al COEC.

4.  DigimEvo enviarà una factura a nom 

del col·legiat o de la societat profes-

sional per l’import (70 euros + IVA + 

despeses d’enviament) amb un enllaç 

per efectuar el pagament via targeta 

o per transferència. En un únic paga-

ment el col·legiat tindrà el dispositiu 

en propietat.

5.  L’empresa enviarà el dispositiu ja 

preconfigurat perquè es pugui fer la 

instal·lació, que és tan senzilla com 

connectar-lo al port USB del televisor.

Suport tècnic

Encara que el sistema de Canal COEC és 

molt senzill, sempre és possible que sor-

geixi algun imprevist tant en el moment 

de la instal·lació com posteriorment. En 

cas que passés, el col·legiat ha d’enviar 

un correu electrònic a  soporte@digime-

vo.com amb les seves dades de contacte 

perquè l’empresa pugui posar-se en con-

tacte amb ell i resoldre la incidència al 

més aviat possible.

El suport serà en remot, i si calgués anar-

hi físicament se n’informaria el col·legi-

at i se li cobraria a part, informant sem-

pre abans al col·legiat del cost.

 

 

http://canalcoec@digimevo.com
http://soporte@digimevo.com
http://soporte@digimevo.com
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CONSELLS · Per a què serveixen les assegurances de protecció familiar?

Les assegurances de protecció 
familiar ajuden a protegir-te 
a tu i els teus éssers estimats 

davant l’impacte econòmic que supo-
sa qualsevol imprevist per a la per-
sona que sustenta la família. Dins 
d’aquests tipus d’assegurances, es 
troben:
 
Assegurances de vida
Són una eina de previsió i planificació 
financera: en cas de defunció, inca-
pacitat o invalidesa permanent, els 
ingressos familiars es veuen minvats. 
La contractació d’una assegurança de 
vida et protegeix econòmicament, ja 
que t’aporta uns ingressos per fer front 
a les despeses i cobreix la teva famí-
lia davant deutes pendents (hipoteca, 
cotxe, crèdits...).
A més de protegir-te en cas de mort, 
l’assegurança de vida també et pot pro-
tegir en cas que, per desgràcia, pateixis 
un accident o una malaltia que limiti 
permanentment les teves capacitats 
laborals o professionals, i algunes 
contemplen l’avançament del capital 
assegurat en cas de diagnòstic d’una 
malaltia greu.
 
Assegurança d’accidents personals
Segons l’article 100 de la llei 50/1980, 
de 8 d’octubre, de contracte d’assegu-
rança, s’entén per accident la lesió cor-
poral que deriva d’una causa violenta 
sobtada, externa i aliena a la intenci-
onalitat de l’assegurat, que produeixi 
invalidesa temporal o permanent o 
mort. Les assegurances d’accidents 
cobreixen els danys corporals que 
pateixi un assegurat com a conseqüèn-
cia d’un accident, ja sigui en la seva 
vida privada o desenvolupant la seva 
activitat professional, i per tant prote-

bre una indemnització econòmica en 
forma de renda mensual vitalícia en 
cas que la persona esdevingui depen-
dent en un futur.
 
Assegurances de baixa laboral
Quan es treballa per compte propi, una 
baixa laboral suposa una disminució 
d’ingressos i, en conseqüència, pot 
comportar un desequilibri econòmic. 
Una solució per completar els ingres-
sos són les cobertures asseguradores 
addicionals. L’assegurança de baixa 
laboral proporciona tranquil·l itat i 
estabilitat econòmica si s’ha d’inter-
rompre temporalment l’activitat laboral 
o professional a causa d’una malaltia 
o accident esdevingut durant el desen-
volupament de la professió o en la vida 
privada. L’objectiu és compensar en tot 
moment la disminució d’ingressos o 
l’increment de despeses derivades de 
no poder treballar.

Si vols sol·licitar més informació sense 
compromís sobre els diferents tipus 
d’assegurances de protecció familiar, 
truca’ns al 900 10 49 69 o escriu-nos a 
medicorasse@med.es.

geixen el futur benestar de la família 
i el de l’assegurat, si no pogués conti-
nuar ocupant-se’n. L’objectiu d’aquesta 
protecció és que la teva família no es 
vegi afectada per la pèrdua d’ingressos 
o per un possible augment de despeses 
en el cas que no poguessis continu-
ar-los cuidant després de patir una 
eventualitat o accident.
Aquestes assegurances també poden 
cobrir una invalidesa parcial segons 
un barem fixat al contracte.
 

Assegurances de dependència
La dependència és l’estat de falta o 
pèrdua d’autonomia física, psíquica, 
intel·lectual o sensorial per raons 
derivades de l’edat, la malaltia o la 
discapacitat, i que necessiten l’atenció 
d’altres persones o ajudes importants 
per fer les activitats bàsiques de la vida 
diària. La persona dependent necessita 
l’atenció d’un familiar o d’una persona 
externa contractada. Aquest darrer 
cas implica una despesa econòmica 
important, bé per la contractació d’una 
persona que se’n faci càrrec o pel cost 
de l’ingrés en una residència. L’assegu-
rança de dependència permet perce-

Per a què serveixen les assegurances  
de protecció familiar?

 

El COEC actua com a col·laborador extern de 

Medicorasse 
Corredoria d’Assegurances 

del CMB, SAU. 
NIF A-59-498220. DGS, clau J-928. 

Pòlissa de responsabilitat  
civil i capacitat financera d’acord 
amb la llei 26/2006, de 17 de juliol.
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Assegurança de ciberriscos: la seguretat cibernètica del teu negoci · CONSELLS

La millor inversió

L’assegurança de vida et protegeix a tu i els teus.  
Garanteix una estabilitat financera en cas d’incapacitat professional, 
invalidesa o defunció per qualsevol causa.

120.000 € de cobertura per 94,20 €/any*.

T’oferim una àmplia gamma d’assegurances de vida a la teva mida. 
Sol·licita’n més informació.

*Exemple calculat entre les diverses ofertes asseguradores del mercat per a un assegurat/ada de 35 anys amb 120.000€ de capital de 
defunció per qualsevol causa, i sotmès a les condicions de contractació de cada companyia. Primes anuals en funció de l’edat i de les 
cobertures contractades.

900 10 49 69

 EL COEC actua com a col·laborador extern de MEDICORASSE, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGSFP, clau J-928. Pòlissa de 
responsabilitat civil i capacitat financera d’acord amb la Llei 26/2006, de 17 de juliol.

Assegurança de vida

Professionals al servei de professionals

coec@coec.catmedicorasse@med.es
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CONSELLS · Les societats professionals

Exemple

Imaginem que tres professionals 
odontòlegs volen associar-se amb un 
quart soci no professional i constituir 
una societat limitada (SL). Imaginem 
que aquests socis professionals i no 
professionals volen explotar una clí-
nica dental en què els tres primers 
treballin com a odontòlegs i el quart, 
com a responsable administratiu. 
Imaginem, per últim, que els socis 
professionals tenen entre tots tres un 
75% de les participacions. Doncs bé, 
aquesta societat haurà de ser, segons 
la llei, una societat limitada profes-
sional (SLP), perquè l’objecte social 
serà professional i perquè la majoria 
de participacions estarà en mans de 
socis professionals.

Les societats professionals

E n aquest article parlarem de les societats professionals, ja que des que 
l’any 2007 es va publicar la llei 2/2007, de 15 de març, de societats pro-
fessionals, ha estat un tema que ha afectat de ben a prop la professió, i 

és per aquest motiu que quan un professional decideix associar-se i constituir 
una societat mercantil o civil, ha de saber en quins casos la nova societat 
haurà de ser estrictament una societat professional.

La llei defineix com a societat professional:

1.-  Les societats que tinguin per únic i exclusiu objecte social l’exercici d’una activitat 
professional, i aquesta, diu la llei, és aquella que requereixi d’una titulació univer-
sitària oficial i la inscripció al corresponent col·legi professional.

2.-  Quan es compleix el punt anterior, la llei obliga que la majoria del capital social i 
dels drets de vot pertanyin a socis professionals.

Per tant, quan dos o més socis de la professió vulguin constituir una societat mercantil 
o civil per al desenvolupament de la seva professió hauran de valorar, primer de 
tot, quina activitat desenvoluparà aquesta societat, i en segon lloc, tenir clar que si 
l’activitat a desenvolupar és professional, la composició dels socis d’aquesta societat 
haurà de complir els requisits legals que marca la llei.
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Com han de cotitzar els socis d’una 
societat professional?

Els socis professionals d’una societat pro-
fessional hauran de cotitzar a través del 
règim d’autònoms (RETA) o a la Mutualitat 
de Previsió Social, amb indiferència del 
percentatge de participació i del desen-
volupament o no de funcions directives. 
Recordeu que en el cas de les societats 
no professionals, l’enquadrament del soci 
dependrà del percentatge de participació 
en el capital de la societat i de si desenvo-
lupa o no funcions de direcció.

Com s’han de retribuir els socis d’una 
societat professional per no tenir 
problemes amb Hisenda?

Quan el percentatge de participació d’un 
soci professional sigui igual o superior al 
25%, les retribucions que obtingui de la 
societat per la prestació de serveis profes-
sionals hauran de valorar-se fiscalment 
a preu de mercat. És a dir, el soci profes-
sional haurà de pactar unes retribucions 
pels seus serveis similars a les que hau-
rien pactat parts independents.
Amb caràcter general, Hisenda estableix 
una sèrie de requisits que si es complei-
xen permetran presumir que les retri-
bucions del soci s’han realitzat a preu 
de mercat. Aquests requisits (que recull 
l’article 18 de la llei 27/2014 de l’impost 
sobre societats) són els següents:

1.  Més del 75% dels ingressos de la soci-
etat han de procedir de l’exercici d’ac-
tivitats professionals i han de comptar 
amb mitjans materials i humans ade-
quats per desenvolupar-se.

activitats professionals sempre que cap 
de les activitats no s’hagués declarat 
incompatible per norma de rang legal.

Quina responsabilitat arriba als socis i 
a la societat?

La responsabilitat patrimonial de la soci-
etat professional i dels seus socis serà la 
següent:
1.-  Dels deutes socials en respondrà la 

societat amb tot el seu patrimoni, i es 
determinarà la responsabilitat dels 
socis en funció de la forma legal adop-
tada. Segons quina sigui la forma legal 
adoptada, un creditor podrà reclamar 
el deute a la societat o al soci.

2.-  Dels deutes socials que es derivin d’ac-
tes professionals respondran solidà-
riament la societat i els professionals 
(socis o no) que hagin actuat.

3.- Les societats professionals hauran 
d’estipular una assegurança que 
cobreixi la responsabilitat en què 
pugui incórrer en l’exercici de la l’ac-
tivitat o activitats que constitueixin 
l’objecte social.

Per últim, cal també saber que les soci-
etats professionals hauran d’estar ins-
crites al Registre Mercantil i al Registre 
de Societats Professionals del col·legi 
professional corresponent.
És, per tant, important assessorar-se 
sobre quina opció pot ser més convenient 
en cada cas concret, tot i que com hem 
vist en aquest article, en l’àmbit de l’odon-
tologia, en la majoria dels casos l’associa-
ció haurà de ser professional i regir-se per 
la llei de societats professionals.

2.  El resultat previ a la deducció de les 
retribucions dels socis ha de ser posi-
tiu, i almenys el 75% de l’esmentat 
resultat previ positiu s’ha de destinar 
a aquestes retribucions.

3.  Si hi ha treballadors amb funcions anà-
logues als socis, la retribució individual 
d’aquests socis no ha de ser inferior a 
1,5 vegades el salari mitjà d’aquests 
treballadors.

4.  Si no hi ha empleats, aquesta retribu-
ció no pot ser inferior a cinc vegades 
l’IPREM.

Per tant, si es compleixen els requisits 
anteriorment esmentats, les retribucions 
dels socis es consideraran valorades a 
preu de mercat.

No obstant això, si no es compleixen 
els requisits anteriors cal recordar que 
el règim especial de valoració de les 
retribucions dels socis professionals és 
una presumpció a favor d’aquests, però 
que també és possible determinar altres 
preus de mercat per mitjà dels mètodes 
generals de valoració de les operacions 
vinculades.

Quina forma poden adoptar les 
societats professionals?

Una societat professional podrà cons-
tituir-se mitjançant qualsevol de les 
formes societàries previstes a la llei, és 
a dir, com a societat civil, societat limi-
tada, societat anònima, etc., i es regirà 
segons la llei de societats professionals, 
i supletòriament, per les normes corres-
ponents a la forma de societat adoptada. 
Podrà desenvolupar, si fos el cas, diverses 

L’equip de professionals d’AGS Servei COEC

Per consultes o aclariments singulars, contacteu amb AGS Servei COEC (l’assessoria laboral, fiscal i comptable per als   
col·legiats), situada a la 4a planta del Col·legi. Si voleu concertar una cita, truqueu al 93 304 19 20 o escriviu un e-mail a ags.
fiscall@coec.cat. Pàgina web: http://www.agscoec.com/

http://www.agscoec.com/


Vull estar ben 
assessorat
Amb solucions 
competitives 
i realistes

Travessera de Gràcia, 93-95 4a planta (08006 Barcelona)
Tels.: 93 310 15 55 (ext. 453 i 419) / 93 304 19 20
ags.fi scal@coec.cat i ags.laboral@coec.cat / www.agscoec.com

Truqui’ns, consulti la nostra 
web o enviï’ns un correu. 
O aprofi ti qualsevol ocasió en 
què visiti la seu del COEC

Cada dia tinc noves exigències en la 
meva professió. Noves responsabilitats 

per no quedar-me obsolet. Necessito 
escollir el que més em convé entre 

tota la informació que m’arriba.
Però he de prioritzar el temps a la 

meva activitat professional dominant: 
l’odontostomatologia

Travessera de Gràcia, 93-95 4a planta (08006 Barcelona)
Tels.: 93 310 15 55 (ext. 453 i 419) / 93 304 19 20
ags.fi scal@coec.cat i ags.laboral@coec.cat / www.agscoec.com

Truqui’ns, consulti la nostra 
web o enviï’ns un correu. 
O aprofi ti qualsevol ocasió en 
què visiti la seu del COEC

■ Som especialistes: treballem des 
de 1978 amb el col·lectiu de dentistes i 
coneixem les seves necessitats

■ Fa més de 20 anys que oferim 
els nostres serveis d’assessorament 
professional al col·lectiu dels col·legiats 
del COEC. Estem ubicats a la 4a planta 
de la seu col·legial

■ Donem assessorament bàsic de 
manera gratuïta, ajudem a reconduir 
situacions de confl icte i oferim abona-
ments competitius en les àrees de Fiscal, 
Laboral, Societats i Contractes

■ Tarifes especials per a col·legiats 
de titulació recent que volen estruc-
turar bé la seva evolució professional 
(relació laboral, professional, inversions 
per obrir clínica...)

AGS té els coneixements, l’experiència i la sensibilitat per poder 
escoltar i entendre les necessitats que demana el col·lectiu de 
professionals de l’odontostomatologia. Perquè...
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Preus exclusius en la teva quota
37% de descompte sobre la

quota d’accés a tots els clubs

Accés a tots els clubs
en horari complet

Pàdel inclòs

Centres de ioga inclosos*

Tovallola inclosa

Condicions especials
en la inscripció

És necessari acreditar-se aportant el carnet col·legial.

Per a més informació, consulta a: 

dircorporate@dir.cat o al tel. 931 932 130

Oferta vàlida fins al 31/08/20

COMENÇA AMB BON PEU
I MILLOR FORMA

 Ara, per ser del Col·legi d’Odontòlegs 

i Estomatòlegs de Catalunya et posem 

molt fàcil viure l’experiència DiR.

Suma’t a l’estil de vida saludable i gaudeix 

dels AVANTATGES EXCLUSIUS
QUE T’OFERIM ALS NOSTRES CLUBS

*Excepte centres de ioga no adherits a la modalitat.

DiR, la referència del fitness
a Barcelona des de 1979Ona Carbonell: 23 medalles als Mundials de natació



58 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 187

USOS CLÍNICS · Biomecánica y oclusión en la corona unitaria de carga inmediata. A propósito de un caso

Biomecánica y oclusión en la corona unitaria 
de carga inmediata. A propósito de un caso

Los años 70, desde el punto de vista odontológico, se 
caracterizaron, entre otras cosas, por primar la función 
en sus planteamientos. En los 90 surgió con fuerza el 
criterio de la estética dental, y finalmente en los últimos 
años del siglo XX y los primeros del XXI se introdujo un 
nuevo concepto: el tiempo. Hoy en día, los pacientes, 
además de solicitarnos función y estética, han añadido 
a sus exigencias la durabilidad y la rapidez, motivo por 
el cual, entre otras razones de ámbito más científico, 
en el caso de rehabilitaciones sobre implantes se está 
imponiendo la carga inmediata.

El éxito de la implantología depende de varios fac-
tores, y a modo de resumen los podríamos dividir 
en las 5 etapas siguientes: planificación, quirúrgica, 
prostodóntica, mantenimiento y control de las cargas, 
es decir, manejo adecuado de la biomecánica y de la 
oclusión. Para asegurar la durabilidad de este tipo de 
tratamientos, son esenciales las dos últimas etapas, 
especialmente en los casos de carga inmediata. Muc-
hos estudios afirman que la estabilidad del implante 
tras su colocación es la variable más importante para 
el éxito del mismo. El implante puede soportar un 
micromovimiento no superior a 150 micras sin per-
der la oseointegración.1, 2 Si tenemos en cuenta que 
dicha estabilidad depende de la cantidad y calidad del 
hueso disponible, de la geometría y del tratamiento de 
superficie del implante, de la ferulización rígida de los 
mismos y del control de las cargas,3, 4 parece evidente 
que, una vez más, será fundamental la biomecánica y 
la oclusión para evitar momentos de fuerza que pue-
dan provocar micromovimientos no deseados. 

Biomecánica y oclusión en la corona unitaria de 

carga inmediata

En estos casos, la cuestión más importante que 
debemos dilucidar es si hacemos una carga inmedi-
ata funcional o una carga inmediata no funcional,5 
es decir, si damos contactos oclusales a la corona o 
no. Para poder contestar correctamente es conve-
niente plantear dos situaciones: corona unitaria del 
sector anterior y del sector posterior.

CORONA UNITARIA DEL SECTOR ANTERIOR
Todos los autores revisados parecen estar de 
acuerdo en evitar los contactos oclusales en los 
movimientos excéntricos. Donde hay más discre-
pancia es en los contactos oclusales al cierre habi-
tual. Aproximadamente la mitad defiende liberar 
por completo la corona de cualquier contacto oclu-
sal,6, 7, 8 la otra mitad defiende contactos suaves en 
PIM.9, 10 En el caso de elegir la segunda opción, 
debemos tener en cuenta la diferente resilencia 
entre los dientes y los implantes. Cuando apreta-
mos los dientes, éstos se intruyen en mayor o menor 
medida, pero los implantes no. Si dejamos la misma 
intensidad de contacto en la corona implantosopor-
tada que en los dientes naturales al cierre normal, 
cuando el paciente apriete, éstos se intruirán y solo 
contactará la corona sobre implantes, situación de 
alto riesgo biomecánico. Por lo tanto, si optamos 
por mantener el contacto oclusal en PIM hay que 
realizar lo que se denomina oclusión dental no 
simultánea,11 que significa que al cierre suave se 
debe escapar el papel de articular de 12 micras en la 
corona sobre implantes y al máximo apretamiento 
lo debe coger. Mi opinión personal como prostodon-
cista es que es mejor liberar la corona de cualquier 
contacto oclusal en la fase de osteointegración, 
ya que el contacto oclusal en el sector anterior se 
realiza sobre un plano inclinado, donde es complejo 
evitar los momentos de fuerza.
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CASO CLÍNICO
CORONA UNITARIA DEL SECTOR POSTERIOR
En este sector nos enfrentamos a una situación dife-
rente. Por un lado, la mandíbula funciona como una 
palanca de tercer género, lo que implica que hagamos 
mucha más fuerza detrás que delante, y por otro, el 
área de soporte de un implante es menor que el área 
de soporte de un molar, por lo que se puede originar, 
con la restauración implantosoportada, un cantilever 
en sentido mesiodistal y vestibulolingual. Para mejorar 
estos dos factores de riesgo biomecánico los autores 
proponen: estrechar la tabla oclusal en sentido vesti-
bulolingual –en sentido mesiodistal no se puede porque 
necesitamos mantener puntos de contacto interproxi-
males adecuados–, disminución de la altura cuspídea, 
ausencia de contacto en los movimientos excéntricos y 
ausencia de contacto en PIM.12 Si decidimos establecer 
contactos en PIM, debe ser no simultáneo y principal-
mente la cúspide antagonista sobre la fosa de la corona 
del implante para asegurar la axialidad del momento 
resultante. Bakaeen LG y colaboradores13 recomiendan 
estrechar la tabla oclusal. T.R. Morneburg y colaborado-
res14 afirman que estrechar la tabla oclusal en sentido 
bucolingual un 30% implica una reducción significativa 
del componente lateral de las fuerzas, estando indicado 
en situaciones desfavorables. Evidentemente, estrechar 
la tabla oclusal no tiene ningún efecto en PIM, ya que 
en esa situación los contactos oclusales son puntos, no 
áreas, luego el tamaño de la tabla no influye, en cambio 
sí es importante durante la masticación, donde el bolo 
alimenticio contacta con áreas amplias de la superficie 
oclusal. También muchos autores15, 16 recomiendan dis-
minuir la altura cuspídea para minimizar los momentos 
de fuerza. Por último, como comentaba anteriormente, 
la mayoría recomienda evitar los contactos en movimi-
entos excéntricos y en PIM, y en caso de mantener éstos 
últimos recuerdan dos cosas fundamentales: que se rea-
licen bajo el esquema de la oclusión no simultánea y que 
cumplan el objetivo de la axialidad, lo que implica reali-
zar un contacto tripoideo o un contacto cúspide-fosa.17 
En nuestro centro, por protocolo, en todas las coronas 
de carga inmediata del sector posterior realizamos lo 
anteriormente expuesto, liberando totalmente la corona 
de cualquier tipo de contacto oclusal.

Caso clínico
Mujer, de 36 años de edad, que acude a nuestra consulta por frac-
tura del 15. Antecedentes médicos sin interés. En la exploración 
dental se observa resto radicular endodonciado del 15 con más 
de 2 mm de encía adherida (figura 1 y 2). Radiológicamente no 
presenta ningún tipo de lesión (figura 3). Guía anterior y canina 
correcta. Dado que consideramos que es un caso con muy buen 
pronóstico, ya que no tiene factores de riesgo ni biomecánicos 
ni periodontales, planificamos la exodoncia del resto radicular, 
colocación de un implante Klockner SK2 de 3,8 × 14 mm y corona 
con carga inmediata. 

• figura 1 Resto radicular del 15 • figura 2 Resto radicular del 15

• figura 3  RVG de la zona del resto radicular para medir la distancia aproximada al seno maxilar
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CASO CLÍNICO
FASE QUIRÚRGICA

Se realiza incisión intrasulcar a nivel del 14 y del 16 
con descarga lateral por distal de este último para 
elevar un colgajo de espesor total. Exodoncia del 
resto radicular intentando traumatizar el hueso lo 
menos posible (figura 4 y 5). Iniciamos la prepara-
ción del lecho quirúrgico con la fresa lanceolada, 
cambiando la dirección del alveolo para obtener 
una mayor estabilidad primaria del implante. 
Utilizamos una lima de endodoncia que vamos 
introduciendo poco a poco para poder comprobar 
radiológicamente la distancia hasta la cortical del 
seno y si la orientación obtenida es la adecuada 
(figura 6 y 7). Corroboramos que el implante a colo-
car será de 3,8 × 14 mm. Siguiendo el protocolo de 
fresado de la sistemática Klockner, pasamos las 
fresas de 2,8, 3,3 y 3,8 mm y colocamos el implante 
elegido (figura 8, 9 y 10).

Comprobamos la estabilidad primaria con el ostell, 
obteniendo los siguientes resultados: vestibular 75, 
palatino 75, mesial 76 y distal 77 (figura 11). Dada 
la excelente estabilidad conseguida decidimos 
realizar la carga inmediata. 

En la literatura encontramos estudios que para 
este tipo de tratamiento aconsejan la utilización de 
algún tipo de biomaterial para rellenar el espacio 
existente entre el implante y las paredes del alve-
olo, y artículos que consideran que los resultados 
son los mismos sin su utilización.18,19 En nuestro 
caso decidimos usar un biomaterial de relleno 
(Putty, de la casa Osteobiol®) que es una pasta de 
hueso con consistencia plástica compuesta por 
gel de colágeno cargado al 80% con una mezcla de 
hueso porcino esponjoso y cortical micronizado. 
Presenta una granulometría fina de ≥300µm y un 
tiempo de reabsorción aproximado de 3 meses 
(figura 12).Colocamos el transfer de impresión y 
suturamos con seda de 4/0 (figura 13).

• figura 4 Alveolo quirúrgico tras la exodoncia del resto radicular

• figura 5 Resto radicular del 15

•   figura 6 Lima de endodoncia introducida tras la preparación 
realizada con la fresa lanceolada, para poder comprobar la 
distancia al seno maxilar y la orientación conseguida

•  figura 7 RVG con la lima de endodoncia introducida, 
donde se puede observar que la orientación de la 
preparación es adecuada y la distancia a la cortical 
del seno también

• figura 8 Implante a medio colocar • figura 9 Implante colocado

• figura 10 RVG de comprobación con el implante colocado • figura 11 Medición de la estabilidad primaria del implante 
con el Ostell®

• figura 12 Relleno con la pasta Putty • figura 13 Transfer para cubeta abierta
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FASE PROTÉSICA

Colocado el transfer de impresión tomamos medi-
das con un poliéter, Impregum® Penta® Soft Quick 
y cubeta individual abierta para la técnica directa 
(figura 14 y 15). La revisión de la literatura nos acon-
seja la utilización de cubetas individuales.20 Burns 
y colaboradores,21 en su estudio obtienen que para 
unos análogos con una separación entre ellos de 20 
mm había una diferencia de 10 micrones entre las 
impresiones realizadas con cubetas de stock y las 
realizadas con cubeta individual, y Orozco y colabo-
radores,22 en su estudio concluyen que, de acuerdo 
con los resultados de su estudio piloto y con las limi-
taciones consecuentes, las cubetas mejor valoradas 
subjetivamente para la obtención de impresiones 
posicionadoras en prótesis sobre implantes son 
las cubetas individuales diseñadas por el clínico y 
confeccionadas en acrílico auto o fotopolimeriza-
ble. Respecto al material de impresión, la mayoría 
de autores no encuentran diferencias clínicamente 
significativas entre las siliconas de adición y los 
poliéteres.23,24,25 El motivo por el cual tomamos la 
medida con un poliéter es que éstos presentan un 
comportamiento algo mejor frente a la humedad 
y hay que tener en cuenta que es muy difícil secar 
totalmente la zona del implante en estos casos. 
Tomada la medida, nuestro laboratorio procede a 
elaborar una corona atornillada de resina sobre 
un calcinable (figura 16) cumpliendo los siguientes 
requisitos biomecánicos y oclusales: ausencia de 
contactos oclusales tanto en el cierre habitual como 
en cualquier movimiento excéntrico y disminución 
de la anchura de la tabla oclusal en sentido vestí-
bulo-palatino (figura 17). Aproximadamente a las 4 
horas de la intervención retiramos los puntos de la 
zona del implante, manteniendo los de la descarga 
lateral, y colocamos la corona, comprobando con 
papel de articular la ausencia de contactos céntricos 
y excéntricos (figura 17 y 18). Tapamos la zona de 
la chimenea con Fermit® fotopolimerizable y que-
damos con la paciente para dentro de 8 días para 
retirar los puntos restantes y controlar la evolución 
del tratamiento.

CONCLUSIONES

La carga inmediata con una 
corona unitaria sobre un 
implante postextracción 
es un procedimiento bien 
documentado en la literatura 
actual y con un porcentaje 
de éxito elevado. Todos los 
autores coinciden en desta-
car que para conseguirlo, uno 
de los factores esenciales es 
el control adecuado de las 
cargas, es decir, el manejo 
adecuado de la biomecánica 
y de la oclusión.

Dr. Armando Badet.  
Director del titulo propio en Oclusión y 
Prótesis sobre Implantes de la UCAM,  
sede ESIRO Barcelona

Dra. Maite Galera. 
profesora colaboradora en el t tulo propio 
en Oclusión y Prótesis sobre Implantes  
de la UCAM, sede ESIRO Barcelona 

• figura 14 Cubeta individual abierta

• figura 15 Medida realizada con poliéter

• figura 16 Corona realizada por nuestro laboratorio

• fi gura 17 Corona colocada en boca donde se observa la 
tabla oclusal más estrecha en sentido vestíbulo palatino

•  figura 18 Corona colocada en boca a las 4 horas de la 
intervención
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PÈL-ROJOS
Qué sabem de les persones pèl-roges?  
Revisió de l’estat de la qüestió 

INTRODUCCIÓN

Us ha passat mai que quan teniu un pacient pèl-roig a la cadira 

dental noteu que sou davant d’una persona amb més por i amb 

molta més ansietat del que és habitual?

I que de vegades necessitarem més quantitat d’anestèsia local 

que la usual per poder efectuar els mateixos tractaments que 

amb la majoria de pacients? Vaja... amb paraules més planeres: 

que quan ve un pèl-roig a la consulta acostumem a tenir més 

problemes.

Atès que moltes vegades ens han fet preguntes sobre aquest 

tema, hem decidit investigar –ajudats pel Dr. Leonardo Berini– 

què hi ha de cert en totes aquestes anècdotes i creences que en-

volten el tractament dental dels pacients pèl-rojos.

Si bé és cert que a la nostra població la prevalença d’individus 

pèl-rojos sembla bastant baixa, no deixa de ser important saber 

quins problemes haurem d’afrontar davant un cas d’aquestes ca-

racterístiques i, consegüentment, com els podem prevenir.

Aquest escrit, que no deixa de ser un article que reflecteix la nos-

tra opinió, s’ha fet a partir d’una extensa revisió de moltes altres 

publicacions científiques que tractaven específicament aquest 

tema i que ens han permès extreure algunes conclusions que 

segurament ens podran ser útils quan haguem de tractar aquest 

tipus de pacients.

Per qüestions òbvies d’extensió, en aquest número de Som COEC 

només tindreu a l’abast les conclusions d’aquest treball. Si voleu 

conèixer més a fons aquesta temàtica, us proposem un enllaç 

amb el qual us podreu descarregar tot l’estudi.

versió cat: versió cast:

http://webmail.coec.cat/docs/revisio-estat-questio-pelrojos.pdf
http://webmail.coec.cat/docs/revision-estado-cuestion-pelirrojos.pdf
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PÈL-ROJOS
Conclusions d’aquesta revisió: 

Ja hem comentat l’evolució del concep-

te del fenotip pèl-roig, però cal remarcar 

l’impacte que ha suposat la investigació 

d’aquesta problemàtica dins el camp de 

la genètica. La recerca a l’entorn del feno-

tip pèl-roig estava dificultada per la seva 

baixa prevalença (i per una clara manca 

de “dades oficials”) i se centrava bàsica-

ment en el fet de trobar associacions a 

diversos tipus de patologies. En canvi, 

la investigació del genotip, si bé debuta 

també a cercar associacions especial-

ment en l’etapa inicial (abans de l’any 

2000), després s’enfoca a reconèixer la 

causalitat (l’etiopatogènia) amb l’incon-

venient que en els darrers anys ha sofert 

una dispersió tan detallista que arriba a 

ser una dificultat per al lector que no és 

un especialista en la matèria.

Ens hem basat en la informació que 

ens pot proporcionar una base de dades 

solvent com és Medline PubMed, tot i 

que això, de vegades, no implica que hi 

pugui haver deficiències (en especial si 

només ens limitéssim a considerar els 

abstracts). Reconeixem que no és fàcil 

disposar d’un disseny incontestable en 

aquest àmbit, però cal comentar la poca 

fiabilitat que suposen els estudis fets a 

partir de cohorts multitudinàries reapro-

fitades o de qüestionaris que es compli-

menten a distància. També comprenem 

que el volum de la mostra massa vega-

des peca d’insuficient, i això s’entén si 

la prevalença ja és baixa d’entrada, però 

també perquè es cau en la temptació de 

fer subclassificacions innecessàries de 

les variables d’estudi (que generalment 

no porten a res). Igualment hem de ma-

nifestar que, en la gran majoria dels es-

tudis experimentals, els participants 

són voluntaris sans, i tot i entenent les 

dificultats ètiques i de reclutament, els 

resultats obtinguts no són els mateixos 

que quan es fan sobre pacients (que és 

realment el que voldria saber el clínic). 

I tanmateix, ens agradaria comentar el 

nostre estil de redacció a l’hora de co-

mentar els resultats dels diferents es-

tudis aportats. Admetem que potser ens 

“passem” a l’hora de quantificar les p de 

significança, però no és el mateix una 

p=0,001 que una p=0,049, tot i que això, 

que quedi ben clar, no té res a veure amb 

la rellevància clínica, que és el que veri-

tablement ens hauria d’importar. 

Hauríem de comentar que cal saber di-

ferenciar si les associacions estudiades 

fan referència al genotip (generalment a 

l’MC 1R i les seves variants), ja que ens 

ampliaran el coneixement sobre aques-

ta qüestió o sobre el fenotip. En aquest 

darrer cas, obtindrem només una infor-

mació sobre una coincidència, però això 

últim és possiblement el que pugui in-

teressar més al clínic (l’odontòleg) i als 

seus pacients.
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Finalment, i com a resum dels resultats 

obtinguts remarcarem: 

1. L’associació a altres patologies (me-

lanoma maligne i altres carcinomes 

cutanis, així com amb la malaltia de 

Parkinson). 

2. Respecte a la sensibilitat als anestè-

sics locals hi ha una primera informa-

ció (el detonant científic de tot plegat) 

on es descriu que la lidocaïna a l’1%, 

sola i injectada subcutàniament, es 

mostraria menys eficaç quan s’apli-

quen estímuls de tipus elèctric. Cal 

matisar que aquest tipus de solució 

anestèsica mai es podria utilitzar (ja 

que és totalment ineficaç) a la pràctica 

odontològica, no solament per la con-

centració de la lidocaïna sinó també 

per la carència d’un vasoconstrictor.

3. Quant a la anestèsia local odontològi-

ca només hi ha un article on es con-

clou que no hi hauria diferències, en 

referència a l’eficàcia, en un bloqueig 

troncal del nervi alveolar inferior. 

 Val a dir que aquest estudi va fer-se en 

voluntaris sans (i amb vitalitat pulpar 

conservada) i fent servir dos cartut-

xos de lidocaïna al 2% amb epinefrina 

a l’1:100.000, quantitat que no estaria 

(per a la majoria) justificada d’entrada 

ni en casos que fossin simptomàtics 

(pulpitis irreversibles). Voldríem ma-

tisar dues coses: la primera, que ens 

agradaria veure què hauria passat si 

s’hagués aplicat la dosi anestèsica ge-

neralment recomanada, és a dir, un sol 

cartutx; la segona, que el dentista, en 

la seva pràctica habitual, disposa d’al-

tres recursos que, inicialment, no són 

els volums més alts d’anestèsia, sinó 

que pot efectuar una (o diverses) rea-

nestèsia on, si fa falta, suplementarà la 

dosi inicial d’anestèsic local, però que 

també pot recórrer a practicar altres 

tècniques (infiltrativa, intralligamen-

tosa, intraòssia, intrapulpar), utilitzar 

un anestèsic local més potent que la 

lidocaïna al 2% com seria l’articaïna 

al 4%, entre altres possibles estratègi-

es aplicables a la situació. I que ja sap 

que és una situació no sempre fàcil de 

resoldre i que es pot presentar quotidi-

anament en qualsevol dels seus paci-

ents (i no cal que siguin pèl-rojos). 

4. Els pèl-rojos (i els que presentaven al-

lels mutants de l’MC 1R), especialment 

del sexe femení, tindrien un nivell 

més alt de por i ansietat dentals, com 

també una tendència més elevada a 

evitar les visites odontològiques. 

5. El comportament dels pèl-rojos durant 

una anestèsia general “estàndard” no 

presenta cap diferència amb la resta; 

de totes maneres hi ha estudis, fets no 

en pacients sinó en voluntaris, on s’ha 

Els pèl-rojos (i els que presentaven  
al· lels mutants de l’MC 1R),  
especialment del sexe femení, tindrien 
un nivell més alt de por i ansietat dentals, 
com també una tendència més elevada a 
evitar les visites odontològiques
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Dr. Leonardo Berini
Profesor titular de la Facultad de Odontología de 
la UB (1991)
Profesor encargado de la asignatura Anestesia 
Odontológica de la UB (1991-2008)
Vicedecano i decano de la Facultad de Odontología 
de la UB (1999-2001 i 2002-2008, respectivamente)
Miembro fundador de la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal (SECIB) y secretario de esta entidad 
(2000-2003)
Coautor de los libros Anestesia odontológica 
(Ediciones Avances Médico-Dentales) y  Cirugía 
Bucal (Ediciones Ergon) y de 112 ar tículos en 
revistas científ icas indexados a Medline/PubMed

Dra. Esther Delgado
Doctora en Odontologia
Professora del Màster de Cirurgia i Implantologia 
Bucofacial de la Facultat d´Odontologia de la UB
Professora Associada de Cirurgia Bucal de la 
Facultat d´Odontologia de la UB.

Dr. Josep Arnabat
Profesor del Máster de Cirugía Bucal e 
Implantología Bucofacial de la Facultad de 
Odontología de la UB
Miembro del grupo de investigación biomédica 
IDIBELL (desde el 2008)
Profesor asociado de Anestesia Odontológica y de 
Cirugía Bucal de la Facultad de Odontología de la UB
Director del Máster de Láser en Odontología
Presidente de la Sociedad Española de Láser 
Odontoestamotológico

reportat la necessitat de dosis més 

elevades tant de midazolam com de 

desflurà, però no es va demostrar cap 

diferència amb el propofol. 

6. També, amb l’ajut de voluntaris i res-

pecte a l’efecte analgèsic, es va de-

mostrar un efecte superior de la mor-

fina per als que tenien dos al·lels RCH 

de l’MC 1R; el mateix resultat per a la 

pentazocina, i en aquest cas, tam-

bé per a les dones pèl-roges, que van 

mostrar-se menys sensibles a l’acció 

de la capsaïcina. 

7. Quant a l’hemostàsia, les analí-

tiques practicades no han pogut 

demostrar cap anomalia, tot i que 

es creu que hi podria haver una al-

teració de la funció plaquetària.
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Fundació Odontologia Solidària

La nostra història i essència

• La Fundació Odontologia Solidària 

neix el 1994 gràcies a la inquietud 

d’una sèrie de professionals de la salut 

oral que van evidenciar la necessitat 

de lluitar pel dret a la salut bucodental 

d’aquelles persones que es troben en 

situació de vulnerabilitat social.

• Inscrita al Protectorat de Fundacions 

d’àmbit estatal, núm. 509SND.

• Ens trobem declarada benèfic as-

sistencial per ordre ministerial del 

19/11/1998 i contemplada a la llei 

49/2002, de 23 de desembre, de règim 

fiscal de les entitats sense finalitats 

lucratives i dels incentius fiscals al 

mecenatge.

• Delegacions a Andalusia (Màlaga), 

Aragó (Saragossa), Castella-la Man-

xa (Albacete), Castella i Lleó (Burgos), 

Catalunya (Granollers), Comunitat de 

Madrid (Madrid), Comunitat Valencia-

na (València), Extremadura (Badajoz) i 

Galícia (Corunya).

• La nostra feina se centra en la promo-

ció de la salut oral i en l’atenció odon-

tològica a persones en situació de vul-

nerabilitat social, tant al nostre país 

com en l’àmbit internacional.

• No pretenem ser “clíniques barates”. 

La nostra feina constitueix un recurs 

sociosanitari que dona suport a pro-

cessos més amplis d’incorporació (o 

reincorporació) sociolaboral. Per això, 

les persones que volen ser ateses han 

de ser valorades prèviament i deriva-

des als nostres recursos pels equips 

de treball social de base, ja siguin pri-

maris o especialitzats.

• Basem els nostres protocols d’actuació 

en l’odontologia social i comunitària, 

amb l’objectiu d’arribar al màxim nom-

bre possible de persones amb els recur-

sos limitats disponibles. Per això, els 

tractaments se centren a restaurar la 

salut i la funcionalitat, però descartem 

tractaments que es facin des del sis-

tema públic de salut, que siguin mera-

ment estètics o que puguin ser suplerts 

per altres de més econòmics.

Les nostres persones

Els diversos professionals de les Clíni-

ques Odontologia Solidària destinen la 

seva acció a:

• Persones sense recursos econòmics 

suficients per fer front a un tractament 

odontològic privat i que demanin el trac-

tament per iniciativa pròpia. Es prendrà 

com a referència l’indicador públic de 

renda d’efectes múltiples (IPREM)

• Persones que es trobin en seguiment i 

suport social per part dels serveis so-

cials municipals corresponents, centre 

de salut i/o entitat del Tercer Sector.

• Persones capaces d’assumir la res-

ponsabilitat del tractament (adqui-

sició d’hàbits d’higiene, assistència i 

puntualitat a les cites). 

• Persones drogodependents que es-

tiguin en procés de deshabituació 

i s’hagin mantingut abstinents al-

menys durant els últims 9 mesos. 

Quan el professional de treball social 

considera que el perfil de la persona 

que demana els serveis s’ajusta als 

requeriments de les Clíniques, proce-

deix a l’enviament de la seva valoració 

a través de la pàgina web de l’entitat: 

(http://odsolidaria.org/derivaciones/

forms/condiciones.php?f=alb).

• Persones ateses a les Clíniques Odon-

tologia Solidària.

Voluntàries de Clínica Granollers
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Persones beneficiàries de les actuacions 

de Promoció de la Salut Oral, són:

• Persones que es troben en seguiment 

en entitats d’acció social, on la Funda-

ció es desplaça

Formes de col·laboració

El voluntariat: És la nostra pedra angu-

lar. El Patronat és voluntari i les i els pro-

fessionals que exerceixen la seva labor 

voluntària són els únics professionals 

que atenen les persones beneficiàries. 

Sempre són necessaris professionals 

que vulguin viure els beneficis perso-

nals i professionals que aporta l’experi-

ència del voluntariat. El voluntari deci-

deix el temps que pot col·laborar. 

(1 vegada al mes, cada 15 dies, setmanal, etc.)

Associant-se: La Fundació neix d’una 

Associació i encara roman unida. Com a 

tal, comptem amb socis, les aportacions 

dels quals van des de 12 € anuals, amb el 

benefici d’estar acollida a la llei de me-

cenatge.

Suport en la difusió: Amb l’objectiu de 

donar-nos a conèixer, comptem amb 

web i xarxes socials. El mínim gest de 

compartir una publicació ens ajuda a 

donar a conèixer cada vegada a més per-

sones la nostra labor.

Organització d’esdeveniments: Per ser 

solidari amb la nostra Fundació no fan 

falta grans projectes ni posar en marxa 

grans plans. Moltes vegades, és als esde-

veniments més senzills i reduïts on es 

concentra més afecte i solidaritat.

Col·laboració puntual: Qualsevol col·la-

boració és ben rebuda, des de la donació 

de material i equipament en bon estat 

fins al suport en la impressió de mate-

rials didàctics o l’oferiment de serveis 

professionals gratuïts (informàtics, pe-

riodístics…).

Clínica col·laboradora: Per a aquesta 

campanya, i des de 20 € a l’any, les clí-

niques particulars poden participar en 

la consecució de les finalitats socials 

de l’entitat i reben un cartell de Clínica 

Col·laboradora que poden exposar a la 

seva consulta, com a mostra pública de 

la seva solidaritat.
 

Pel dret a la salut oral
Atenció a persones en risc d’exclu-

sió social

¿Tens 4 hores?

Necessitam Voluntaris per les nos-
tres ClíniquesDentals

!Fes que el Món sigui Millor!

!Contacta amb nosaltres!
www.odsolidaria.org

odgranollers@odsolidaria.org
Telèfon: 93 879 42 60 / 93 879 24 79

http://www.odsolidaria.org
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Exercici Professional i Salut

Entre les tretze prioritats ur-

gents per a aquesta dècada que 

identifica l’Organització Mun-

dial de la Salut, es troba la cura dels 

professionals de la salut. 

Ja fa anys que quan parlem de l’època 

en què vivim fem referencia al canvi 

ràpid i constant. Potser més que par-

lar d’una època de canvis, seria més 

adequat parlar d’un canvi d’època, 

d’un nou paradigma en el qual la ca-

racterística primordial és, justament, 

el canvi constant. 

Aquesta nova realitat, ambigua i can-

viant, juntament amb l’escassedat de 

recursos i l’increment de necessitats 

de salut emergents, planteja un esce-

nari d’exigències d’adaptació impor-

tants que sovint comporten un alt pa-

timent per als professionals. És en el 

seu exercici quotidià i en els diferents 

escenaris en què es desenvolupa on, 

minut a minut, detall a detall, anem, 

a poc a poc, configurant els espais de 

relació i de treball que determinen el 

benestar de les persones.

Passem moltes hores a la feina i, en 

el cas dels professionals de la salut, 

aquestes hores estan marcades per 

un forta exigència emocional. Estem 

sempre “en directe”, constantment 

hem de reaccionar a situacions per a 

les quals no existeix un manual d’ins-

truccions, ni una guia de solucions. I 

la matèria primera amb què treballem 

són les persones. Pacients, companys, 

famílies, institucions, societat… que 

sempre esperen alguna cosa de nosal-

tres, que tenen uns expectatives altes, 

no sempre ajustades i realistes.

D’acord amb els resultats dels estudis 

sobre la salut dels professionals 1,  des de 

la Fundació Galatea orientem la nostra 

estratègia preventiva cap al desenvo-

lupament de les competències relaci-

onades amb l’afrontament eficaç dels 

nous reptes relacionals, tant des de la 

perspectiva dels mateixos professionals 

com dels equips i les organitzacions.

El coneixement del pes que tenen els 

factors psicosocials sobre la salut dels 

professionals fa que l’actuació, indi-

vidual i col·lectiva, en la construcció 

d’un marc de treball saludable es con-

verteixi en una responsabilitat ètica 

ineludible.

La prevalença del patiment en el col-

lectiu dels professionals de la salut fa 

palesa la necessitat d’incrementar els 

esforços d’anticipació creativa i de pla-

nificació estratègica a través de l’arti-

culació, coordinada i consistent, de les 

diferents sensibilitats i interessos, tot 

«Aquests són els deures d’un metge: primer, sanar la seva ment i 
ajudar-se a si mateix abans d’ajudar els altres»
Epitafi de un metge d’Atenes. Segle II aC

«Els professionals assistencials no només aporten coneixements i 
habilitats en la relació assistencial, sinó que són ells mateixos els 
instruments de la cura»
Cassell EJ. The nature of suffering and the goals of medicine.
2a ed. Nova York: Oxford University Press; 2004
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desenvolupant les nostres competèn-

cies per ajudar-nos, tots i totes, a poder 

assumir responsabilitats en el control 

i la millora de les realitats personals, 

laborals i socials.

El benestar mental dels professionals 

augmenta quan poden assolir els seus 

objectius personals, professionals i 

socials i obtenir un sentit de la seva 

tasca en societat.  2

Sabem que hi ha maneres de fer que 

ajuden que l’exercici professional i els 

1. https://www.fgalatea.org/ca/

publicacions.php

2. National Institute for health 

and clinical excelence. NHS.

 Public health guidance 22: Pro-

moting mental health and well-

being at work: guidenace for 

employers.

3. Bandura, A. Pensamiento y Ac-

ción. Barcelona: Martínez Roca. 

1987.

4. Lawrance, L. & Mcleroy, K. 1986. 

Self-efficacy and health educa-

tion. Journal of School Health. 

56(8):317-21.

escenaris de treball esdevinguin situ-

acions de canvi cap a una realitat per-

sonal i social molt més satisfactòria, 

més enriquidora. En definitiva, més 

saludable. I fa molts anys que sabem 

que, quan les persones, els grups, les 

organitzacions, aprenen i se senten 

capaces d’actuar per millorar els fac-

tors que determinen la seva salut, la 

salut millora. 3, 4 

És d’acord amb totes aquestes raons 

que la nostra mirada preventiva in-

tegra l’objectiu de la salut en tres ni-

vells inseparables: l’individual, el dels 

equips de professionals i l’organitza-

cional. L’orientació de les nostres in-

tervencions preventives, formatives o 

de suport es concreta actualment en 

l’oferta següent: (Oferta formativa i 

d’intervenció preventiva).

El benestar dels professionals és 
essencial per a la salut de tothom.

Pots trobar més informació sobre els 

recursos assistencials, preventius i 

de promoció de la salut de la Funda-

ció Galatea a la pàgina web de Salut i 

Protecció Social del COEC o a la pàgina 

web de la Fundació Galatea.
  

Maria Pau González Gómez de Olmedo
Coordinadora de formació i d’intervenció en 
equips de la Fundació Galatea
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1er premi

El divendres 20 de desembre es van lliu-
rar, un any més, els premis del Concurs 
de Dibuix de Nadal, que enguany s’ha 
celebrat a l’Escola FEDAC Salt de Girona. 
La Dra. Sussi Casellas i la Sra. Dolors 
Forest van entregar a cadascun dels gua-
nyadors un exemplar de la segona edició 
del llibre La veritable història de la fada 
de les dents i un kit d’higiene dental, així 
com un premi col·lectiu que es destinarà 
a la compra d’un lot de llibres escollits 
per l’escola.

A més a més, el dibuix que va obtenir el 
primer premi es va fer servir per disse-
nyar la felicitació de Nadal de la seu de 
Girona del COEC.

Volem donar l’enhorabona a tots els par-
ticipants per les obres d’art que ens van 
fer arribar. Estem molt orgullosos d’haver 
pogut enriquir una mica més la vostra 
biblioteca.

Concurs de Nadal de Girona

SEDES
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El divendres 13 de desembre de 2019 es van lliu-
rar, un any més, els premis als guanyadors del 
Concurs de Dibuix per dissenyar la felicitació de 
Nadal del nostre Col·legi. Les Dres. Lorena Montes, 
Ana Fuertes i Nataliya Ostapchuck, membres de la 
Junta de Govern del COEC J.P. de Tarragona, van 
lliurar els premis als nens i nenes guanyadors.

Enguany s’ha celebrat a l’Escola Els Àngels, de 
Torreforta (Tarragona), i els premis van consistir 
en una bicicleta, un patinet i uns patins.

També es va lliurar, a tots els nens i nenes par-
ticipants, un exemplar de la segona edició de La 
veritable història de la fada de les dents, juntament 
amb un kit de raspall i dentífric de mostra.
Una gran experiència que tornem a repetir, any 
rere any.

La seu provincial de Tarragona entrega els premis 
als guanyadors del Concurs de Dibuix de Nadal

SEDES

1r premi: Núria P.C. (6è).  
Regal d’una bicicleta + casc

2n premi: Emma P.M. (5è).  
Regal d’un patinet + casc

3r premi: Noa R.C. (6è).  
Regal d’uns patins + equipació

Foto grup (al fons Dra. Fuertes)

Foto grup 2 (entrega llibres de “La fada de les dents”, als nens del col·legi)

Foto 3a guanyadora (d’esquerra a dreta Dra. Montes, Noa R. C. 
(6è Prim.), Dra. Ostapchuck)

Foto 2a guanyadora (d’esquerra a dreta Dra. Montes, 
Emma P. M. (5è Prim), Dra. Ostapchuck)

Foto 1r premi (d’esquerra a dreta Dra. Montes, Núria P. C. (6è Prim), 
Dra. Ostapchuck.
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Quin és l’objectiu que s’han marcat 

des de la seu de Tarragona?

En aquests últims anys la professió 

està sent qüestionada, sembla que ser 

dentista és pràcticament una ganga i 

aquest concepte dista moltíssim de la 

realitat. Potser hauríem de plantejar 

quina imatge arriba al públic gene-

ral, quin és el concepte que en tenen 

i per què. Estan sent bombardejats 

per publicitat, imatges impactants, 

tractaments únics a un cost increïble. 

Aquest tipus de publicitat enganyosa 

ens està fent un mal inquantificable, 

i combatre-la serà un dels nostres ob-

jectius. Però també volem unificar el 

envolten la nostra tasca sense oblidar 

la responsabilitat que assumim en la 

nostra pràctica diària.

Llavors va quedar vacant la presidèn-

cia de la seu de Tarragona. Membres 

de la Junta anterior i nous companys 

ens unim amb l’únic propòsit de for-

mar una candidatura nova i lluitar per 

la nostra professió, per defensar els 

nostres drets i apostar per la forma-

ció continuada sense deixar d’oferir 

la millor atenció possible als nostres 

pacients.

Quin motiu la va dur a presentar-se 

com a presidenta de la seu territorial 

de Tarragona del COEC? 

Des de fa moltíssims anys estic tre-

ballant en aquesta professió que tant 

m’agrada i estimo. Fa uns quants anys 

vaig començar a col·laborar amb la re-

vista del COEC a través d’articles sobre 

història de l’odontologia, ja que és la 

meva altra gran passió. I gairebé sense 

adonar-me’n vaig acabar com a direc-

tora de la revista. Això m’ha permès 

obrir una finestra cap a la realitat de 

la nostra comesa. Congressos, entre-

vistes, normatives, casos pràctics, es 

troben entre les múltiples facetes que 

Nova presidenta de la Junta Provincial  
de Tarragona

El 21 d’octubre passat, la Junta Electoral de les eleccions 
a la Junta Provincial de Tarragona del COEC proclamava 
la candidatura encapçalada per la Dra. Dolors Ceperuelo 
com a única presentada, motiu pel qual va ser proclamada 
vencedora directament sense necessitat d’eleccions. 
D’aquesta manera, la Dra. Ceperuelo passava a ocupar el 
càrrec de presidenta de la Junta Provincial de Tarragona.

Llicenciada en odontologia i història i diplomada en 
logopèdia, la Dra. Ceperuelo compta també amb un 
postgrau en Odontologia Legal i Forense i un altre en 
Periodòncia i Implantologia. És directora de la revista 
Som COEC, membre col·laboradora de l’Institut Català 
de Paleoecologia Humana i Evolució Social, i docent a la 
Universitat Internacional de Catalunya

SEDES · Tarragona
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nostre col·lectiu en aquesta profes-

sió tan solitària, buscant solucions a 

les inquietuds que ens afecten a tots. 

Sabem que no és una cosa fàcil, que 

cadascú té les seves particularitats, 

però és una cosa que hem d’intentar 

amb tota honestedat. Des de la Junta 

Provincial de Tarragona ens agradaria 

poder donar estabilitat i seguretat tant 

al col·lectiu com a la població.

Com espereu aconseguir aquests 

objectius?

Des de la seu de Tarragona volem apor-

tar el nostre gra de sorra buscant so-

lucions comunes a la nostra pràctica 

diària i a l’exercici de la nostra profes-

sió. En un sector tan dinàmic com el 

nostre, en què la tecnologia, el desen-

volupament i el perfeccionament dels 

materials dentals estan en constant 

canvi, la formació acadèmica conti-

nuada és un dels pilars fonamentals. 

Al capdavall, apostar per una odonto-

logia de qualitat, ja que treballem amb 

persones i la seva salut bucodental ha 

de ser el nostre objectiu principal.

Són moments molt complicats per als 

dentistes?

Hem de fer examen de consciència no-

saltres mateixos, els dentistes. Avui, la 

vocació, a més d’un concepte una mica 

obsolet, sembla que ha quedat al ca-

laix dels records. Per citar un exemple, 

permeteu-me que posi l’accent en els 

pacients d’algunes entitats mercanti-

listes el propòsit les quals és arribar 

a uns objectius econòmics a final de 

mes. En determinades ocasions poc 

sembla preocupar l’atenció individua-

litzada quan es tracta d’atendre el mà-

xim nombre de clients que incremen-

tin la facturació. Potser és el moment 

de tocar de peus a terra i agafar la 

brúixola per recordar on hi ha el nord 

i quin és el nostre veritable propòsit.

Les dones tenen un pes cada vegada més 

important dins el món de l’odontologia, 

però potser falta encara que arribin a més 

llocs de direcció. Considera que podria 

ser un exemple per millorar això?

La gran majoria de professions univer-

sitàries han estat vinculades al sexe 

masculí des de temps remots, i l’odon-

tologia no n’és una excepció. Amb la 

incorporació de la dona al món laboral, 

de mica en mica s’ha anat introduint 

en camps fa uns anys impensables 

com a tasques femenines. L’evidència 

és que actualment a les universitats 

del nostre país el nombre de dones 

s’està equiparant al d’homes, i fins i 

tot arriba a ser una majoria en deter-

minades disciplines. Per descomptat, 

la distribució de les responsabilitats i 

càrrecs és cada vegada més repartida, 

i és que tots dos sexes haurien d’anar 

de bracet per gaudir de les mateixes 

oportunitats tant en el món familiar 

com en el laboral.

“Des de la seu de Tarragona 
volem aportar el nostre gra 
de sorra buscant solucions 
comunes a la nostra 
pràctica diària i a l’exercici 
de la nostra professió” 
Dra. Dolors Ceperuelo

Tarragona  · SEDES
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AGENDA

Davant la situació en relació al COVID-19, 
declarat per l’OMS com una emergència 
de salut pública d’importància interna-
cional, i d’acord amb les instruccions 
del Departament de Salut que insta a la 
suspensió de congressos, seminaris, sim-
pòsis, jornades, cursos o qualsevol altra 
activitat formativa per a professionals 
sanitaris que siguin de caràcter presen-
cial a Catalunya, i alhora també s’insta als 
professionals a què no assisteixin a les 
jornades que es fan fora del país, el Col-
legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs 

de Catalunya (COEC) suspèn de forma 
temporal totes les sessions de formació 
presencial i activitats grupals programa-
des a les seves seus.

L’objectiu és evitar situacions que puguin 
comportar risc de contagi als professionals 
de l’odontoestomatologia i evitar que puguin 
actuar com a transmissors de la malaltia. 

Aquesta suspensió afecta tant a cursos 
propis (Curs Acadèmic i Cursos COEC), com 
a cursos i esdeveniments externs que s’ha-

vien de celebrar en instal·lacions del COEC 
en les pròximes setmanes, des d’avui dia 5 
de març de 2020 i fins a nou avís.
 
La suspensió d’activitats s’anirà gestionant 
gradualment, a mesura que avancin les 
setmanes, i els mantindrem informats de 
qualsevol canvi o novetat que s’esdevingui. 
Per més información poden consultar la 
pàgina web del COEC.
 

COVID-19
 (malaltia per coronavirus)

El COEC contactarà amb les persones 
inscrites als seus cursos propis en els 
propers dies i de forma gradual per infor-
mar-los personalment de les gestions al 
respecte de les seves inscripcions.

 Pel què fa als cursos externs, seran els 
organitzadors d’aquestes activitats els 
responsables d’informar als seus inscrits 
de l’operativa a seguir.
 

Els preguem que per tal d’alliberar les 
línies d’atenció al Col·legiat, ja siguin 
telefòniques o de correu electrònic, es 
mantinguin en espera de que el COEC 
contacti amb vostès.

Informació important per les persones inscrites a cursos:
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ODONTOPEDIATRÍA. BEBÉS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

Odontopediatría. Bebés, niños y adoles-
centes se presenta como una obra de 
referencia para adquirir los conocimi-
entos teórico-prácticos actuales en el 
ámbito de la odontopediatría, y surge 
ante la necesidad de replantear co-
nocimientos en base a la evidencia 

científica, y además reflejar los nuevos mé-
todos diagnósticos y terapéuticos. Está concebido como libro 

de referencia para los estudiantes de las facultades de odontología y 
aquellos profesionales interesados en la odontopediatría.

Bajo la coordinación del profesor Juan R. Boj, los editores del libro par-
ticipan con el resto de los autores en 59 capítulos, con temas actuali-
zados y nuevas aportaciones donde se resalta la atención temprana 
en odontopediatría, la hipomineralización incisivo molar y la hipo-
mineralización de segundos molares temporales y la acupuntura. En 
el primer capítulo se centra el tema de la obra, con el concepto y ám-
bito actual de la odontopediatría y su importancia en el desarrollo del 
niño. A continuación, en los sucesivos capítulos se tratan, además de 
las nuevas aportaciones, los temas clásicos en odontopediatría, como 
son las guías de conducta del paciente y los padres, la caries dental, 
los tratamientos restauradores, la patología pulpar y sus tratamien-
tos, la traumatología dental, los tratamientos tempranos de la malo-
clusión, la odontología para pacientes con necesidades especiales, la 
sedación y la cirugía, entre otros. Los capítulos se estructuran según 
un esquema fácil de seguir, con las modificaciones actuales bien re-
ferenciadas y abundancia de imágenes en color que hacen amena la 
lectura. El punto en común en todos los capítulos radica en la descrip-
ción de los conocimientos y el desarrollo de los mejores medios pre-
ventivos, diagnósticos y terapéuticos con el fin de favorecer la salud 
en el niño en toda su evolución. Con esta obra se cumple el objetivo 
de cubrir todas las facetas relacionadas con la salud oral del bebé, del 
niño y del adolescente.

ODONTOPEDIATRÍA. DUDAS Y 
ACLARACIONES

Se trata de una obra novedosa y de 
amplia utilidad para aquellos profesi-
onales relacionados con la salud de 
los niños; odontólogos, pediatras, mé-
dicos en general, enfermeros…, y tam-
bién para aquellos padres interesados 
en el tema. El título, Odontopediatría. 
Dudas y aclaraciones, nos aclara su in-
tención, preguntas que habitualmente 
surgen en el ámbito de la odontopedia-
tría y que se resuelven con respuestas 
bien argumentadas acompañadas de 
imágenes aclaratorias. Su estructura 
abarca los aspectos de salud bucal en 
el niño, desde las primeras etapas, la 
erupción, prevención, los tratamientos 
pulpares y restauradores, los trauma-
tismos, la maloclusión, la patología 
oral y el láser. En esta obra el lector 
podrá encontrar información que le 
facilitará resolver sus dudas y poder 
contestar y guiar a sus pacientes. 
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PARLEN DE NOSALTRES

Parlen de nosaltres

Gaceta DentalMaxillaris

Maxillaris

Gaceta Dental
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El dentista moderno

Gaceta Dental
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Vienes por  
Proclinic,  

pero te quedas  
por mucho más...

¡Te esperamos  
en el pabellón 6  

del 2 al 4 de julio!


