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Editorial

S
om COEC, la publicació que teniu a les 
mans o esteu llegint a la pantalla en for-
mat digital, és, essencialment, una revista 
d’actualitat. Per això, el nostre objectiu 
principal és confeccionar continguts que 
s’ocupin prioritàriament del present, sen-
se, òbviament, deixar de banda el passat 

i el futur de l’odontologia. Però, sobretot, ser sensibles als 
interessos, les necessitats i les preocupacions dels pro-
fessionals d’avui. En aquest número, trobareu en portada 
una qüestió tan fonamental per a la pràctica de l’odonto-
logia com l’asèpsia en les clíniques dentals. 

Tots coneixem la teoria i la duem a terme diàriament, 
però la Dra. Clara González i Rubén Aznar ens recorden 
—en pàgines interiors— els aspectes a tenir en compte 
per esterilitzar correctament els materials odontològics 
i els equipaments que s’utilitzen a la consulta. Què ens 
diu la normativa vigent i si calen o no tests biològics, per 
citar alguns exemples, són algunes de les respostes que 
trobareu en l’article sobre el tema en qüestió. Els doctors 
Joaquín Porta Jorba i Cristina Porta Ferrer han partici-
pat d’una forma molt activa en la revisió i confecció dels 
protocols a seguir en el camp de l’esterilització. Des del 

COEC, volem portar a terme una tasca formativa. Jus-
tament aquesta voluntat pedagògica, ens ha impulsat a 
adjuntar amb la revista un pòster sobre l’asèpsia que, es-
perem, us sigui de gran utilitat.

Pel que fa als temes del passat, al Col·legi cada cop 
més abordem algun episodi històric relacionat amb la 
nostra professió a l’espai En clau d’història. O records 
presents en la memòria dels grans professionals que ens 
han precedit o la presentació de manuals com “Testimo-
nio de los dientes” del Dr. Josep Ignasi Oms Llohis. 

Les noves apps per a dispositius mòbils i tauletes rela-
cionades amb el sector semblaven una qüestió molt llun-
yana, però el cert és que, actualment, ja ens poden ser 
molt útils. Per això us presentem un recull de les més des-
tacades. Volem encetar l’any parlant de futur i fer-ho amb 
optimisme. Us recomano la lectura de la tribuna firmada 
per una estudiant de quart curs d’Odontologia. Les seves 
paraules estan carregades de força i il·lusió: “El futur és 
a les nostres mans i de nosaltres dependrà cap on diri-
gir-nos i saber fins on volem arribar, quins són els nostres 
reptes, la nostra ètica, etc. I amb esforç, i una mica de 
sort, segur que podem arribar a ser els professionals que 
vam decidir què volien ser!”. u

DRA. DOLORS CEPERUELO
Directora de la revista Som COEC

Passat, present i futur de la professió
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S
om COEC, la publicación que 
tienes en las manos o estás le-
yendo en pantalla en formato 
digital, es esencialmente una re-
vista de actualidad. Nuestro ob-
jetivo principal, pues, es confec-
cionar contenidos que se ocupen 

prioritariamente del presente, pero sin dejar de 
lado el pasado y el futuro de la odontología. So-
bre todo, queremos ser sensibles a los intereses, 
las necesidades y las preocupaciones de los pro-
fesionales de hoy. En este número, encontrarás 
en portada una cuestión tan fundamental para la 
práctica de la odontología como la asepsia en las 
clínicas dentales. 

Todos conocemos la teoría y ponemos en 
práctica diariamente, pero la Dra. Clara Gonzá-
lez y Rubén Aznar nos recuerdan —en páginas 
interiores— los aspectos a tener en cuenta para 
esterilizar correctamente los materiales odonto-
lógicos y los equipamientos que se utilizan en la 
consulta. Qué nos dice la norma vigente y si son 
necesarios o no test biológicos, por citar algunos 
ejemplos, son algunas de las respuestas que en-
contraréis en el artículo sobre el tema en cues-
tión. Los doctores Joaquín Porta Jorba y Cristina 
Porta Ferrer han participado de forma muy activa 
en la revisión y confección de los protocolos a 
seguir en el campo de la esterilización. Desde el 

COEC, queremos llevar a cabo una tarea formati-
va. Justamente esta voluntad pedagógica, nos ha 
impulsado a adjuntar en la revista un poster sobre 
asepsia que, esperemos, os sea de gran utilidad.

Respecto a los temas del pasado, en el Colegio 
cada vez más abordamos algún episodio histó-
rico relacionado con nuestra profesión en el es-
pacio En clau d’història. O recuerdos presentes 
en la memoria de los grandes profesionales que 
nos han precedido o la presentación de manuales 
como “Testimonio de los dientes” del Dr. Josep 
Ignasi Oms Llohis.

Las nuevas apps para dispositivos móviles y 
tabletas relacionadas con el sector parecen una 
cuestión muy lejana, pero la realidad es que, ac-
tualmente ya pueden sernos muy útiles. En esta 
edición, presentamos una selección de las más 
destacadas. Queremos empezar el año hablan-
do de futuro y hacerlo con optimismo. Os reco-
miendo la lectura de la tribuna firmada por una 
estudiante de cuarto curso de Odontología. Sus 
palabras están cargadas de fuerza e ilusión: “El 
futuro está en nuestras manos y todos debemos 
poner de nuestra parte para dirigir y saber has-
ta dónde queremos llegar, cuáles son nuestros 
retos, nuestra ética, etc. Y con esfuerzo, y un 
poco de suerte, seguro que ¡podemos llegar a 
ser los profesionales que decidimos que quería-
mos ser!”. u

Pasado, presente y futuro de la profesión



Tribuna

L’
odontologia és la ciència de la salut en-
carregada del diagnòstic, tractament i 
prevenció de tota patologia de l’aparell 
estomatognàtic i és la carrera que he 
decidit estudiar per dedicar-m’hi pro-
fessionalment.

“Per què Odontologia?”, em pregun-
ta molta gent. “Et passaràs tota la vida veient dents”, co-
menten. Però els que diuen això probablement no saben 
que l’odontologia va més enllà de les dents. És medicina, 
art, psicologia, arquitectura... i abasta tot un conjunt de 
coneixements que fan que aquesta professió sigui molt 
completa a nivell de matèria d’estudi. Tot això no ho tenim 
gaire clar a principis de curs quan hem d’estudiar física, 
química, anatomia... Ens preguntem, per què ho he de 
saber això? Però, a poc a poc, anem comprenent tot el 
que l’odontologia implica. 

Quan comences a estudiar, no veus més enllà dels exà-
mens que tindràs al cap de dues setmanes i les preocu-
pacions es basen en si has entès això o allò. No és fins 
que arribes a quart curs, quan realment t’adones que ets 
a un pas d’acabar els estudis i d’endinsar-te en el món 
laboral. És aquí on comencen a sorgir els grans dubtes i 
les crisis existencials: Un cop acabi la carrera, què faig? 
Busco feina d’odontòleg? Faig un màster? Faig un post-
grau? I si no trobo feina? Marxo a l’estranger?

Actualment, l’odontologia ja no s’ajusta al tòpic de pro-
fessió amb la qual faràs molts diners i viuràs com un rei 
(tot i que sempre hi ha excepcions, però això, com en 

tot). Segons comenten els professors i els mitjans de co-
municació, la situació actual de l’odontologia no és gaire 
favorable, sobretot per als nous graduats que surten cada 
any de la facultat en busca de feina. La causa d’aquesta 
realitat és, precisament, aquest excés de professionals 
que anualment es graduen sense que cap entitat reguli 
quants odontòlegs fan falta en funció de les necessitats 
de la població.  A conseqüència d’això, hi ha gent que en 
surt beneficiada imposant condicions laborals poc justes 
que molts accepten perquè no troben res millor. Aquest 
fet genera por i inquietud entre els estudiants i fa que ens 
plantegem marxar a l’estranger a la recerca de països on 
valorin més els coneixements de l’odontòleg.

Per altra banda, hi ha la preocupació pels màsters: Quin 
faig? Me’l puc permetre? I si no m’accepten?

Com a estudiant de quart curs, tot i que encara em que-
da un any per acabar i pensar cap on vull dirigir la vida 
professional, accepto que jo, com la majoria dels meus 
companys, a dia d’avui sóc un mar de dubtes. La veritat 
és que estem totalment desinformats sobre el que ens 
espera un cop acabat el grau.

Però el futur és a les nostres mans i de nosaltres depen-
drà cap on dirigir-nos i saber fins on volem arribar, quins 
són els nostres reptes, la nostra ètica, etc. I amb esforç, i 
una mica de sort, segur que podem arribar a ser els pro-
fessionals que vam decidir què volíem ser! Entre tots hau-
ríem d’intentar fer tot el possible per millorar la situació de 
l’odontologia. Si ens ajudem els uns als altres, segur que 
arribarem més lluny.u

ERICA PRADOS DELGADO-AGUILERA
4t d’Odontologia a la Universitat de Barcelona.

L’odontologia des del punt 
de vista d’una estudiant
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E
l responsable sanitari 
d’una clínica dental ha 
de tenir en compte que 
l’esterilització és una 
part essencial i, per 
tant, cal supervisar-ne 
el procés complint fil 

per randa els protocols establerts. 
Els processos d’esterilització que es 

duguin a terme en un consultori den-
tal són examinats per l’inspector del 
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Esto-
matòlegs de Catalunya durant les au-
ditories prèvies a l’autorització. El pro-
cés es porta a terme quan les clíniques 
sol·liciten altes o trasllats al Registre 
de Clíniques i Consultoris Dentals de 
la Generalitat de Catalunya. Els proce-
diments que s’utilitzin també podran 
ser verificats tant en una inspecció 
preventiva de la Subdirecció General 
d’Avaluació i Inspecció d’Assistència 
Sanitària i Farmacèutica com en una 

inspecció del COEC prèvia a un canvi 
de titularitat.

L’article 5.3 de l’Ordre de 21 de juliol 
de 1994, “per la qual es crea el Re-
gistre de Clíniques Dentals i es regula 
el procediment i els requisits que han 
de complir les clíniques dentals per a 
la seva inscripció” indica que, a tota 
clínica dental, “es garantirà l’esteri-
lització dels materials i equipaments 
utilitzats a la consulta i es disposarà 
de protocols escrits i actualitzats que 
especifiquin el procés d’esterilització”. 

El terme “es garantirà” és un con-
cepte jurídic indeterminat. Aquests 
termes de vagades s’utilitzen en una 
llei i no admeten cap determinació 
precisa. Davant d’aquesta situació 
legal, les clíniques dentals, per garan-
tir l’esterilització, han de dur a terme 
tants controls com els sigui possible 
per eliminar totalment qualsevol ti-
pus de contaminació o possibilitat de 

transmissió d’una malaltia contagiosa  
tant en l’instrumental utilitzat, com en 
les xeringues multiús, les impressions 
o d’altres materials odontològics com 
turbines, contraangles o peces de mà. 

Els procediments d’esterilització, 
desinfecció i asèpsia reduiran la pos-
sibilitat de contaminació creuada 
pacient–personal dental, personal 
dental–pacient i pacient–pacient a 
través de contacte directe, absorció 
respiratòria i contacte indirecte amb 
instruments contaminats, superfícies 
ambientals o mans. Els microorganis-
mes poden entrar a l’organisme a tra-
vés d’instruments tallants o punxants, 
talls a la pell, membranes, mucoses 
de boca, nas o ulls, lesions a la pell 
actives, inhalació o ingestió. 

RECOMANACIONS 
Ja fa anys que el COEC recomana 
que les clíniques dentals segueixin 

L’asèpsia a les  
clíniques dentals
L’esterilització dels materials odontològics i els equipaments que s’uti-
litzen a la consulta ha d’estar garantida. Les clíniques dentals han de 
disposar de protocols escrits i actualitzats que especifiquin el procés.
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L’asèpsia a les clíniques dentals

RUBÉN AZNAR
Advocat - Assessoria 
Jurídica

	  

CLARA GONZÁLEZ
Presidenta de la Comissió de Joves Dentistes del 
COEC i membre de la Comissió Científica.



Imatge d’un autoclau.

9

Som

el protocol indicat pels Drs. Joaquín 
Porta Jorba i Cristina Porta Ferrer 
que es troba al web del col·legi i que, 
per completar aquesta informació i 
per garantir una l’esterilització co-
rrecta, també incorporem a la revista 
d’aquest trimestre, així com el manual 
d’asèpsia en odontologia del Dr. Por-
ta que també podeu trobar al web. 

ESTERILITZACIÓ DE L’INSTRU-
MENTAL
Per manipular l’instrumental utilitzat 
(mirall, pinces...) és aconsellable em-
prar guants de goma gruixuts, ulleres 
protectores i uniforme clínic. 

1.- Esterilització de l’instrumental 
contaminat
Un cop sigui retirada la safata amb 
aquests materials utilitzats i, per tant, 
contaminats, és important rentar-los 
a mà amb aigua i detergent per eli-

minar-ne les restes orgàniques i quí-
miques (sang, saliva, restes de mate-
rials d’impressió...)

Després d’aquest primer rentat, és 
convenient que l’instrumental es sub-
mergeixi en detergent-desinfectant. 
D’aquest manera, es minimitzen les 
possibilitats que les restes orgàni-
ques s’assequin. La solució desinfec-
tant convé canviar-la setmanalment. 

Posteriorment, és aconsellable ne-
tejar l’instrumental amb dispositius 
de neteja amb ultrasons que milloren 
el procés esterilitzant i redueixen el 
contacte directe amb l’instrumental 
contaminat del rentat a mà. Per a l’ús 
d’aquests dispositius convé utilitzar 
detergents adequats i, mentre estan 
en funcionament, mantenir-los ben 
tapats. És recomanable buidar diària-
ment la cubeta d’ultrasons. 

Acabat el pas per ultrasons, s’acon-
sella aclarir amb aigua l’instrumental, 

assecar-lo amb tovallons i comprovar 
que no continuï brut. Si s’hi trobessin 
restes convindrà repassar-lo nova-
ment a mà. 

Un cop finalitzat aquest proce-
diment, l’instrumental s’ha d’anar 
embossant mitjançant bosses auto-
segellables o un tub enrotllat per ta-
llar a mida que posteriorment se se-
gella. Posteriorment, és convenient 
introduir els elements a l’autoclau, 
que esterilitzarà a vapor i perme-
trà, alhora, incloure també turbines, 
contraangles i peces de mà. L’apa-
rell penetra intensament i amb molta 
rapidesa a l’instrumental. Els auto-
claus contenen aigua destil·lada que 
és adequat canviar cada setmana. 
Per garantir-ne una correcta esteri-
lització, no convé sobrecarregar-lo 
d’instrumental. 

A cada cicle d’esterilització es fixarà 
uns temps i temperatura determinats 
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en funció del material que introduïm 
(plàstics o objectes metàl·lics) i se-
gons marquin les instruccions de 
l’aparell. La majoria dels embolcalls 
(bosses, paquets, etc.) tenen un vi-
ratge que cal canviar per indicar que 
aquell material ha passat per una font 
de calor. 

L’instrumental estèril i embossat 
s’haurà d’emmagatzemar en un lloc 
net, amb una humitat relativa d’entre 
el 30% al 40% i una temperatura de 
20 a 22 graus. A més, convé com-
provar que els embolcalls no estiguin 
trencats ni humits. És recomanable 
tenir-los guardats un període màxim 
de tres mesos. Per això, a cada pa-
quet és aconsellable i útil indicar la 
data d’esterilització, sobretot, en cas 
de poca rotació del material. 

2.- Esterilització de les xeringues 
multiús
Un cop haguem utilitzat les xerin-
gues, és recomanable accionar-les i 
desmuntar-ne la cànula. Les neteja-
rem a mà submergint-les en un bany 
detergent-desinfectant i, posterior-
ment, les assecarem. Les cànules 
netes s’embossaran i es col·locaran 
dins de l’autoclau i se’ls aplicarà el 
cicle de temps i temperatura corres-
ponent. 

Quant a l’emmagatzematge de les 
xeringues, és recomanable seguir les 
mateixes precaucions que amb l’ins-
trumental.

3.- Esterilització de turbines, con-
traangles i peces de mà

Per a l’esterilització d’aquest tipus 
d’instruments, en primer lloc, s’han 
de desconnectar de l’equip i fer-hi 
una primera neteja exterior (amb to-
valloletes desinfectants o similar) i, 
posteriorment, una neteja interior 
amb l’esprai adequat.

Quan les turbines, contraangles i 

peces de mà estiguin netes del tot 
és important col·locar-les a l’autoclau 
sense embossar, ja que la humitat 
que sempre queda a la bossa provo-
ca la corrosió del rotor. L’esterilitza-
ció d’aquest material odontològic és 
convenient realitzar-la sense asseca-
ment, a 121 graus, i durant un cicle 
de temps determinat per l’aparell. 
Quan acabi aquest procés, és acon-
sellable greixar cada instrument. No 
pas abans d’esterilitzar perquè la ca-
lor degrada l’oli i es fa malbé el rotor. 
Acabada l’esterilització també em-
bossarem els materials. 

Pel que fa a l’emmagatzematge és 
important seguir les mateixes reco-
manacions que amb l’instrumental.

4.- Material no adaptat a l’autoclau
Tot el material odontològic no adap-
table a l’autoclau, és recomanable 
llençar-lo al contenidor corresponent 
després d’haver-lo utilitzat.

5.- Impressions
Un cop hagi finalitzat l’ús d’impres-
sions, és important rentar-les amb 
aigua per eliminar les restes de sang 
i saliva, sacsejar-les lleugerament per 
evitar l’excés d’aigua i, posterior-
ment, fer una immersió en povidona 
iodada (betadine) de deu minuts (dis-
solució 1:214 de 5 cc/1l d’aigua). El 
buidat del recipient d’immersió de les 

“Les clíniques dentals, 
per garantir l’esterilitza-
ció, han de dur a terme 
tants controls com sigui 
possible per eliminar 
totalment qualsevol 
tipus de contaminació 
o possibilitat de trans-
missió d’una malaltia 
contagiosa”
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impressions cal fer-lo setmanalment. 

DESINFECCIÓ DE LA SUPERFÍCIE 
I L’ÀREA OPERATIVA
S’aconsella que els equips dentals 
siguin desinfectats després d’atendre 
cada pacient amb l’aplicació d’es-
prai desinfectant (base etanol–derivat 
fenòlic). Acte seguit es recomana que 
es freguin enèrgicament i es ruixin 
amb el mateix esprai perquè l’equip 
romangui humit. D’aquesta mane-
ra, la superfície estarà correctament 
desinfectada. 

També és pertinent desmuntar els 
tubs d’aspiració i netejar-los interna-
ment i externament amb aigua i sabó 
desinfectant un cop al dia com a mí-
nim. L’aspiració dels tubs, l’higienit-
zarem amb netejador enzimàtic men-
tre estan en marxa un cop al dia com 
a mínim. 

TÈCNIQUES DE BARRERA
Les tècniques de barrera redueixen al 
mínim el contagi d’una infecció. Cal 
tenir en compte que, entre pacient i 
pacient, és imprescindible canviar-se 
els guants amb els quals s’està treba-
llant. També és del tot recomanable 
rentar-se les mans amb aigua freda i 
sabó antisèptic d’efecte residual pro-
longat un mínim de vint segons.

En aquest sentit, mentre es treballi 
amb pacients, és imprescindible uti-
litzar mascaretes per evitar la inhala-
ció de microorganismes en suspen-
sió. Substituirem les màscares amb 
certa freqüència, així com les ulleres 
protectores o pantalles facials. Així 
eliminarem la contaminació continua-
da a través d’aerosols, esquitxades, 
etc.

Per últim, també és important que 
tot el personal de la clínica utilitzi un 
uniforme complet de roba i calçat. La 
indumentària es rentarà cada dia o si 
està visiblement tacada.

CONTROLS D’ESTERILITZACIÓ
Tant en les inspeccions del COEC 
com en les del Departament de Sa-
lut de la Generalitat de Catalunya, els 
inspectors anotaran si les clíniques 
dentals realitzen controls físics, quí-
mics i biològics; si duen a terme un 
llibre de registre de tots els controls 
que realitzen; si disposen del proto-
col escrit i actualitzat especificant el 
procés, i si els autoclaus són revisats 
amb una periodicitat adequada.

Per garantir l’eficàcia dels procedi-
ments d’esterilització és recomana-
ble realitzar els següents controls:

Controls físics: Són registres de 
cada cicle de l’autoclau que mesuren 
pressió, temperatura i temps. Un cop 
acabat cada cicle és important cons-
tatar que els paràmetres físics s’ade-
qüin a les especificacions del procés 
d’esterilització.

Controls químics: Vénen deter-
minats per un viratge que canvia de 
color quan l’autoclau assoleix unes 
temperatura i pressió idònies i nor-
malment es troben a les bosses au-
tosegellables o al tub enrotllat per 
embossar. Si les bosses no disposen 
d’aquest mecanisme, pot resultar útil 
incorporar una tira reactiva a l’interior 
de cada embolcall. Aquest control 
únicament indica que el material ha 
passat per una font de calor.

Controls biològics: Verifiquen que 
s’han eliminat els microorganismes i 
són els únics que detecten la supres-
sió real de les espores 
microbianes dins de 
l’autoclau. És acon-
sellable realitzar 
aquests controls 
un cop per setma-
na durant un dels 
cicles de l’autoclau, 
de manera que és 
convenient incorpo-

rar una càpsula dins de l’aparell, en 
la zona on l’esterilització és més difí-
cil. Un cop acabat el cicle, la càpsula 
s’ha de retirar i introduir-la en una in-
cubadora durant 24 hores. Si el líquid 
interior no ha canviat de color, l’auto-
clau estarà funcionant correctament. 

En el llibre de registre, és recoma-
nable enganxar l’etiqueta de la càp-
sula que conté les espores (la qual 
haurà virat de color després del cicle 
d’esterilització) i, al costat, anotar els 
següents paràmetres: 
• Data
• Autoclau
• Cicle (pressió i temperatura)
• Creixement positiu o negatiu de les 

espores després del cultiu. En cas 
que el cultiu sigui positiu, signifi-
carà que l’autoclau no està funcio-
nant correctament i s’haurà d’en-
viar a revisar. u

Imatge d’un 
autoclau.
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“En matèria d’esterilització, 
la funció del COEC ha de 
ser formativa” 

Entrevista als doctors Joaquín Porta Jorba i Cristina Porta Ferrer

Q
uan temps fa que exer-
ciu l’odontologia?

-Dr. Porta-. Només 36 
anys, el 1980.

-Dra. Porta-. 6 anys, 
vaig acabar la carrera el 
2010. Després, vaig fer 

cirurgia.
Us va interessar l’esterilització des de 

l’inici de l’exercici de la professió?
-Dr. Porta-. Sí. Vaig aterrar a l’odontologia 

després de fer el MIR, en el qual havia estat 
rotant en diverses cirurgies, també la cardía-
ca. Teníem una formació molt estricta en ma-
tèria d’esterilització. Fins i tot fèiem compro-
vacions de l’esterilització de l’aire mitjançant 
mesuradors de camp. Abans de dedicar-me 
a l’odontologia, volia tenir una bona forma-
ció com a metge que, a la nostra època, era 
difícil. Vaig fer un memoràndum que vaig en-
tregar al Dr. José Navarro Ferrero, president 
del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estoma-
tòlegs de Catalunya en aquell moment, en el 
qual vaig incloure tots els canvis que s’ha-
vien de fer en matèria d’esterilització.

Pel que fa a l’esterilització a la nostra clíni-
ca, hem anat anotant errors en una llibreta i 

veient els procediments que hem anat fent. 
D’aquesta manera, hem intentat millorar any 
rere any. 

Quina evolució ha tingut l’esterilització?
-Dr. Porta.- Fa 36 anys no s’utilitzava l’au-

toclau a l’odontologia. Es desconeixia què 
era la desinfecció a fons. No s’utilitzaven 
guants, no s’emprava cap sistema de ba-
rrera, no hi havia cap tipus de protecció del 
personal, es treballava amb les mans, amb 
sang, saliva... Hi ha un moment fonamental 
que canvia la praxi odontològica: l’eclosió 
del VIH a principis dels 80. A partir de 1986, 
el Centre d’Atlanta va començar a plantejar 
que a les clíniques dentals no s’esterilitza-
va correctament, així com en la pràctica of-
talmològica o en moltes més especialitats 
mèdiques. Es van començar a dictar nor-
matives universals i a fer-se una sèrie de 
recomanacions que van propiciar l’inici del 
canvi. El 1990, el VIH va arribar a la prem-
sa i es va crear certa por d’anar al dentista. 
Es deia que podia ser causa de contagi. El 
COEC, alarmat davant d’aquesta situació, 
em va demanar que publiqués la normativa 
que fèiem servir a la nostra clínica i que la 
donés a conèixer a la resta. En els quatre 

RUBÉN AZNAR
Advocat - Assessoria 
Jurídica

	  

CLARA GONZÁLEZ
Presidenta de la Comissió de Joves 
Dentistes del COEC i membre de la 
Comissió Científica.
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i sis anys següents hi va haver un 
boom de l’esterilització en el camp 
de l’odontologia.

Com ha anat canviant el mètode 
de l’esterilització a l’odontologia?

-Dr. Porta.- Abans no hi havia mè-
tode. L’instrumental es rentava i es 
tornava a posar al calaix. Tot això 
sense guants, ni mascareta, ni uti-
litzant cap tècnica de barrera. El 
primer autoclau automàtic, el SES, 
es va fabricar a Anglaterra el 1990. 
Anteriorment, teníem autoclaus de 
submarí, que tenien una porta que 
s’anava girant. S’havia de contro-
lar el temps, obrir una clau perquè 
s’omplís l’aigua a un cert nivell, tan-
car-la i tancar l’autoclau. A partir de 
1990, els industrials s’adonen que 
s’ha de simplificar el mètode i crear 
el que no existia: autoclaus automà-
tics.  

En l’àmbit de l’odontologia, la ne-
cessitat d’esterilitzar ha costat molt 
d’introduir. Un dels nostres cavalls 
de batalla van ser les llimes d’endo-
dòncia. Els endondoncistes no ac-
ceptaven treballar amb guants per-
què perdien sensibilitat a les mans 
i se’ls partien per la meitat. Avui en 
dia això està superat. Amb l’auto-
clau, l’odontologia evoluciona. Se’n 
fabriquen d’automàtics i passem a la 
introducció de tècniques de barrera, 
que són necessàries per protegir el 
personal de la clínica i els pacients. 
Les barreres són l’uniforme pel per-
sonal, la mascareta, els guants, les 
ulleres, el barret i les talles estèrils 
per a cirurgies. L’instrumental es di-
videix en crític, que travessa les mu-
coses i/o contacta amb l’os; el semi-
crític, que contacta amb mucoses, 
i, finalment, la resta de material que 
entra en contacte amb la pell i les 
superfícies de treball. L’instrumental 
crític i semicrític s’ha d’esterilitzar i 
la resta s’ha de rentar i desinfectar.

Què s’ha de tenir en compte en 
una cadena d’esterilització per 

complir-lo adequadament?
-Dr. Porta.- La cadena és difícil de 

muntar. És cara i necessita un per-
sonal que estigui format i s’hi dedi-
qui. Es pot trencar fàcilment. Dins 
del procés hi ha d’haver un esperit 
d’equip i un líder que ha de saber, 
voler i estar disposat a pagar-lo. En 
matèria d’esterilització, crec que la 
funció del Col·legi Oficial d’Odon-
tòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 
ha de ser formativa. S’ha de dedicar 

temps i recursos a formar bé el per-
sonal de les clíniques. No obstant 
això, si no hi ha esperit sancionador, 
no arribarem mai enlloc. 

-Dra. Porta.- La cadena d’esterilit-
zació ha de ser una rutina fàcil de se-
guir, de la mateixa manera que l’acte 
de posar-nos els guants o introduir 
els instruments a l’autoclau prèvia-
ment embossats. Hi ha una norma-
tiva que s’ha de seguir per protegir 
tant al pacient com al personal de la 
clínica. 

Tenint en compte el buit legal, 
com es pot garantir una bona es-
terilització?

-Dr. Porta.- Està garantida en una 
clínica que disposi d’un test d’es-
pores arxivat i en els calaixos de 
cada box hi hagi tot el material es-
tèril i embossat. Tot el que no hi es-
tigui, s’entén que és d’un sol ús. En 
aquest instant, sabrem que la clínica 
està complint tots els paràmetres. El 
test d’espores de l’autoclau s’ha fer 
un cop a la setmana introduint una 
càpsula embossada en algun dels 
cicles. Posant-la posteriorment a la 
incubadora sabrem si està funcio-

nant correctament l’autoclau.
Quins són els riscos de no ga-

rantir l’esterilització?
Bàsicament contraure l’hepatitis B 

i la C (la D va lligada a la B). Amb el 
VIH, per exemple, hi ha poc risc.

Creieu que s’està duent a terme 
una correcta esterilització a les 
clíniques?

No, definitivament no. Quan par-
lo amb fabricants de turbines, em 
comenten que la nostra clínica els 
hi envia per canviar-ne els rotors —
que es fan malbé a l’acumular cicles 
d’esterilització—, però que la majo-
ria de clients no els les envien. Per 
tant, no s’esterilitza bé. 

És important dur a terme un re-
gistre dels controls biològics?  

-Dr. Porta.- Sí, i es tracta només de 
portar un control setmanal dels tests 
d’espores. S’enganxa una etiqueta 
en un llibre indicant la data, el núme-
ro d’autoclau, el cicle (temperatura i 
pressió) i especificar el resultat del 
cultiu.

 Recomaneu dur a terme un re-
gistre dels controls físics i quí-
mics?

-Dr. Porta.- És indiferent anotar els 
controls físics i químics de cada ci-
cle, no et garanteix res. Hem de de-
dicar-nos al fonamental i no compli-
car-nos. En els controls físics, hi ha 
autoclaus que t’imprimeixen el nú-
mero de cicle, totes les variables i el 
temps. El control químic només ser-
veix per verificar que les bosses han 
passat per una font de calor. També 
és important que estiguin homologa-
des i portin un control químic a dins.

Quan temps recomaneu guardar 
el llibre de registre dels controls 
biològics?

-Dr. Porta. Un mínim de deu anys. 
Hi ha algun autoclau que faci el 

control d’espores sense necessi-
tat d’incubadora?

-Dr. Porta.- El test d’espores és un 
control biològic que escull un ger-

“La cadena d’esterilit-
zació és difícil de mun-
tar. És cara i necessita 
personal que estigui 
format i s’hi dediqui”
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men que sigui altament resistent a 
l’esterilització per autoclau i no sigui 
patogen. Si l’aparell és capaç d’eli-
minar el bacillus stearothermophilus, 
que és el que s’esterilitza en auto-
clau de vapor, podrem tenir la segu-
retat que s’han eliminat la resta dels 
microorganismes. L’autoclau fa una 
sèrie de controls però no substitueix 
els controls biològics. 

A quina temperatura de l’au-
toclau aconselleu fer el control 
biològic?

-Dr. Porta.- A 121 graus, com en el 
cicle que utilitzem rutinàriament.

Continuant amb els controls 
biològics, quan les càpsules del 
test d’espores es treuen de l’auto-
clau, quan temps han d’estar a la 
incubadora per veure que no hi ha 
microorganismes?

-Dr. Porta.- Bàsicament, 24 ho-
res. La realitat és que si hi ha algun 
creixement es veu en les primeres 
quatre hores. A la pràctica, si ha ha-

gut alguna errada a la nostra clínica, 
ho hem vist de seguida. La incorpo-
ració de la càpsula del test d’espores 
a la incubadora s’ha de fer de mane-
ra immediata després d’acabar el ci-
cle d’esterilització. No es pot treure 
de l’autoclau i esperar, per exemple, 
48 hores a posar-la a la incubadora, 
es generarien falsos negatius. A part 
de fer el control biològic un cop per 
setmana, de forma trimestral, s’ha 
de fer una altra prova de viabilitat 
del test d’espores. Sense passar per 
l’autoclau, s’ha de cultivar una càp-
sula nova a la incubadora per veure 
si es produeix algun creixement.

A les bosses per esterilitzar, és 
recomanable posar la data d’este-
rilització o la de caducitat?

-Dr. Porta.- Al meu entendre, no 
cal posar cap data. A les clíniques 
on rotem molt el material, les bosses 
són de coberta lleugera i homologa-
des per la normativa europea. Tenen 
una caducitat d’entre un i tres me-

sos. Fem rotar el material en temps 
inferiors a una setmana. Mai hem 
arribat a tenir una bossa esterilitza-
da tres mesos. S’ha d’insistir en el 
que és bàsic. En la famosa traçabi-
litat hospitalària, cada bossa porta 
un número on consta el cicle, nú-
mero d’autoclau i data. Quan vaig 
escriure la normativa, era conscient 
que no parlaria d’aquest tema. En 
un departament de cirurgia cardíaca 
d’un hospital si que es duu a terme 
la traçabilitat. En el nostre camp, és 

“L’esterilització està 
garantida en una clínica 
dental que disposi d’un 
test d’espores arxivat i 
en els calaixos de cada 
box hi hagi tot el  
material estèril i  
embossat”

D’esquerra a dreta: Cristina Porta, Rubén Aznar, Joaquim Porta i Clara González. 
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possible que es faci en un futur, però 
ara no és primordial. No obstant 
això, si hagués de posar una data a 
les bosses, posaria la d’esterilitza-
ció.

De què depèn el temps i la tem-
peratura en cada cicle d’esterilit-
zació?

-Dr. Porta.- Aconsello esterilit-
zar-ho tot al cicle de plàstics, és 
a dir a 121 graus i vint minuts de 
temps de meseta d’esterilització (el 
cicle dura uns 45 minuts aproxima-
dament). Les turbines s’esterilitzen a 
121 graus i constantment estem fent 
cicles en els quals també incloem 
la resta d’instrumental, així s’eviten 
errors.

Què és el temps de meseta?
-Dr. Porta.- És el temps eficaç 

d’esterilització. Cada autoclau té els 
seus temps d’assecament i prebuit. 
El temps total de cada cicle d’este-
rilització es fixa en el programa de 
l’aparell. Només en màquines anti-
gues es podia canviar el temps. 

Quin seria el procediment a se-
guir per esterilitzar freses odon-
tològiques?

-Dr. Porta.- Les freses per a ci-
rurgia han de ser estèrils. En canvi, 
les del dia a dia s’emmagatzemen i, 
quan acaba la jornada, les netegem 
amb ultrasons, les embossem i les 
introduïm a l’autoclau. En acabar 
el cicle, nosaltres les posem al fre-
ser sense tapar ni embossar. No és 
real pensar que cada fresa va amb la 

seva bossa. Les freses quirúrgiques, 
en canvi, sí. 

Las mascaretes de cirurgia són 
material d’un sol ús?

-Dr. Porta.- Sí, les mascaretes for-
men part dels elements d’un sol ús 
en el protocol d’esterilització. 

Materials com l’uniforme del 
dentista, es poden posar dins de 
l’autoclau?

-Dr. Porta.- Els autoclaus dentals 
no són aptes per esterilitzar tèxtils. 
L’uniforme és un element de barrera 
principal que s’ha de canviar cada 
dia i rentar en un cicle amb aigua ca-
lenta i lleixiu. Les bates de cirurgia ja 
han de venir esterilitzades de fàbrica 
i són d’un sol ús.

Què s’ha de fer amb el material 
no adaptable a l’autoclau?

-Dr. Porta.- Sol ser d’un sol ús. En 
els anys 90, s’acceptava l’esterilitza-
ció en fred, és a dir, en glutaralde-
hid alcalí en immersió de dotze ho-
res. Posteriorment, hi va haver una 
evolució i es va comprovar que no 
hi havia un control. Es va demostrar 
que el glutaraldehid alcalí podia tenir 
un poder cancerigen. Des de 1994, 
no s’accepta l’esterilització en fred. 
A nivell hospitalari s’utilitza el diòxid 
d’etilè. 

Quin és el procediment d’este-
rilització que recomaneu per a les 
turbines, contraangles i peces de 
ma odontològics? 

-Dr. Porta.- Primer es netegen per 
dins amb esprai i, després, per fora 

amb un tovalló impregnat d’alcohol. 
No és aconsellable greixar-los abans 
de ser esterilitzats a l’autoclau per 
no fer malbé el rotor. L’esterilització 
es fa posant-los a l’autoclau amb el 
cap a dalt. D’aquesta manera l’aigua 
de condensació es pot escórrer cap 
avall i no deixa el rotor humit. Des-
prés es greixen i s’embossen. Tot 
aquest procés s’ha d’anar fent amb 
guants nous a cada fase. L’esterilit-
zació d’aquests materials es progra-
ma sense cicle d’assecament per no 
perjudicar els rotors. El tipus d’auto-
clau que tenim a la nostra clínica ens 
permet fer cicles sense assecament. 
Són de tipus B. 

Quants autoclaus recomaneu te-
nir a una clínica dental?

-Dr. Porta.- Una clínica dental que 
funcioni mitjanament bé en necessi-
ta un parell. Si hi ha algun error en 
un es pot de retirar immediatament 
i utilitzar l’altre. Si els cicles d’este-
rilització són cada 30 minuts i hi ha 
diversos boxs en funcionament, és 
important que hi hagi dos autoclaus. 
Independentment d’això, va bé no 
sobrecarregar l’autoclau en cap dels 
cicles. 

Cada quan cal revisar els auto-
claus?

-Dr. Porta.- Cada mig any. S’han 
de portar a revisar a una empresa 
que en conegui la marca. Quan les 
clíniques compren autoclaus a una 
empresa, és important que disposi 
d’un servei de manteniment.u
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Programa Apol·lònia 
d’ajuda a dentistes 
amb trastorns 
mentals o addiccions

CREUS QUE TENS UN 
PROBLEMA D’AQUEST TIPUS? 
Pots trucar al 902 362 492. Un metge es-
pecialitzat t’atendrà confi dencialment i 
t’oferirà tota la informació necessària. Si 
és el cas, et podrà programar una primera 
entrevista per realitzar una valoració inicial 
del problema. 
L'assignació d'un nom fi ctici contribuirà a 
preservar la teva identitat i discreció per 
evitar l’estigmatització social que aquest 
tipus de malalties poden generar.

CREUS QUE UN COMPANY DE 
PROFESSIÓ TÉ UN PROBLEMA? 
El suport als col·legues de professió no es 
pot basar en l’encobriment de situacions 
de risc. No actuar no l’ajuda en res; és, de 
totes, la pitjor opció possible.
La confi ança i la complicitat entre iguals, 
així com també l’exigència professional, 
són la base per aconsellar al company els 
serveis especialitzats i confi dencials del 
Programa Apol·lònia. Suggerir-li que ac-
cedeixi a la pàgina web de la Comissió de 
Salut i Protecció Social del COEC 
(www.coec.cat) pot resultar efi caç perquè, 
posteriorment, s’hi adreci telefònicament al 
902 362 492.

publi progr. apolonia.indd   20 6/7/16   15:38
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“Fa mesos que preparem un  
programa molt atractiu i  
interessant per als professionals 
del món de l’ortodòncia”
Parlem amb el Dr. Francisco Javier Fernández-Bozal i la Dra. Montserrat Artés 
Ribas, presidents del IX Barcelona Orthodontic Meeting, sobre les novetats i els 
objectius de l’edició d’enguany. L’organització del certamen es marca la fita de su-
perar l’èxit de la vuitena edició, que va reunir més de 300 participants.

Q
uin és l’objectiu 
de la novena edi-
ció del BOM?

F. J. F-B.: Arri-
bar a molta gent 
i que hi hagi molt 
bon nivell cien-

tífic. També que hi hagi sessions 
interessants per obrir la porta a qui 
no tingui massa disponibilitat de 

temps. Així podran venir només al 
curs precongrés o a les activitats 
de divendres i dissabte. Ens apro-
pem a professionals que potser no 
poden anar als congressos nacio-
nals, a les persones que estan aca-
bant de decidir què volen estudiar 
o que volen ampliar determinats 
coneixements. 

M. A. R.: El BOM és el punt de 

trobada dels ortodoncistes del 
COEC, però no exclusivament, està 
obert a tothom. Hem dissenyat un 
programa molt interessant que 
abasta diferents temàtiques d’ac-
tualitat, amb ponents atractius en 
cadascun dels temes. Es vol obrir 
el congrés a tot l’estat. Sobretot als 
col·legiats de Catalunya, però tam-
bé a ortodoncistes espanyols. 

BARCELONA ORTHODONTIC MEETING
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“A l’hora de triar els  
ponents, els hem valorat 
diferents característi-
ques. En lloc de  
quedar-nos amb  
ponents locals de  
Catalunya, hem intentat 
obrir-ho a especialistes 
de primer nivell interna-
cional, seguint la tònica 
de l’any passat”

Què heu tingut en compte a l’ho-
ra d’escollir els ponents?

M. A. R.: Hem valorat diferents ca-
racterístiques. En lloc de quedar-nos 
amb ponents locals de Catalunya 
com es feia en les primeres edicions, 
hem intentat ampliar-ho a especialis-
tes de primer nivell internacional. En 
l’edició anterior ja vam portar  William 
Profitt, eminent professor de la Uni-
versitat de Carolina del Nord i pioner 
en la recerca en ortodòncia quirúrgica 
i cirurgia ortognàtica. Hem volgut se-
guir aquesta línia. El de dijous, és un 
tema molt actual: ancoratge esquelè-
tic i microcargols en pacients que ja 
han acabat el creixement i el Dr. Win-
sauer n’és un dels millors especialis-
tes a nivell europeu. Divendres també 
és molt interessant perquè gaudi-
rem de l’opinió experta de diferents 
professionals per orientar qüestions 
clíniques a les quals ens enfrontem 
cada dia i que, moltes vegades, són 
difícils de tractar. És un privilegi tenir 
opinions de bons professionals sobre 
aquestes qüestions.

F. J. F-B.: Exacte! Està estructurat 
en taules rodones d’una temàtica es-
pecífica. Els ponents són experts del 
tema i cadascun explica com arriba a 
l’excel·lència que planteja el diagnòs-
tic amb la seva tècnica, instrumental 
o metodologia. Cada ponent pot so-
lucionar el problema d’una manera 
diferent i les taules rodones permeten 
adquirir coneixements per ampliar 
solucions. Amb un Ferrari no arribes 
a Madrid si no saps com anar-hi. No 
ens fixarem tant en la tècnica, sinó en 
el ventall ampli de solucions. 

M. A. R.: Si som bons professionals, 
es pot arribar a la mateixa finesa d’aca-
bament tècnica pròpia. No confrontar, 
però donar alternatives i millorar. Tam-
bé es pretén estimular les preguntes 
de la gent i que hi hagi interacció entre 
els ponents i els assistents. Es podran 
enviar correus electrònics amb les pre-
guntes que permetran debatre de for-
ma oberta sobre qüestions habituals 
que preocupin el sector.  

F. J. F-B.: Les cases comercials no 

,tenen cap poder a l’hora d’estructu-
rar el congrés o els temes de debat. 
No serà una sessió de propaganda. 
Primer cerquem ponents i després 
patrocinadors. Hem primat la presèn-
cia de professors universitaris i el 
rigor científic i acadèmic. Són per-
sones reconegudes i rellevants en el 
seu camp. 

Són ponents de referència inter-
nacional...

F. J. F-B.: Sí, són especialistes re-
coneguts a nivell internacional que 
formen part de gairebé totes les bi-
bliografies acadèmiques. Grans re-
ferències a nivell científic, com el Dr. 
Heinz Winsauer.

M. A. R.: Sí! I no és l’únic. També és 
el cas de Birte Melsen, una eminència 
en temes relacionats amb l’odontolo-
gia d’adults. L’odontologia després 
del creixement és un tema multidis-
ciplinari i cal una visió integradora. La 
realitat de l’odontologia se situa cada 
cop més en el sector adult. En aquest 
sentit, la presència de Melsen és un 
regal.  

Quines iniciatives heu tirat en-
davant per fer apropar el BOM als 
estudiants?

F. J. F-B.: El preu i el contingut. So-
bretot és interessant per a estudiants 
de màster i postgrau o professionals 
que actualment no s´apropen a la re-
unió de la SEDO. Tindran els autors 
dels manuals i llibres de referència 
en directe, els podran fer preguntes i 
intercanviar-hi inquietuds. 

M. A. R.: És ideal per a estudiants 
i odontòlegs joves. No volem fer 
només una classe magistral. Ens in-
teressa el debat i la resolució de ca-
sos reals. Les conferències aniran 
al gra i, posteriorment, hi haurà una 
estona per intercanviar impressions 
amb els ponents. 

Com valoreu el nivell de la pràcti-
ca ortodòntica a Catalunya? 

M. A. R.: El nivell formatiu actual 
és alt. Els estudiants cada vegada es 
formen més. Amb la crisi, la gent in-
verteix molt més temps en formació i 
això és positiu. El nivell de l’odonto-
logia es pot considerar molt bo. No 
és el millor, encara hi ha camp per re-
córrer, però l’estàndard global és sa-
tisfactori, no ens podem pas queixar. 

I el nivell de competència dins del 
propi sector? 

F. J. F-B.: També és molt alt. Per 
exemple, només de Madrid surten 
més de 600 odontòlegs a l’any. Molts 
joves dentistes estan marxant a altres 
països perquè hi ha menys compe-
tència capacitada i hi ha molta de-
manda. Aquí hi ha molta oferta i com-
pleten els estudis molts professionals 
bons cada any. Hi ha una certa satu-
ració de clíniques i una competència 
que anirà en augment. Els especia-
listes cada cop tenen més pes, però, 
per destacar, cal ser un dentista rigo-
rós, transversal i polivalent. 

Com dibuixaríeu el futur de 
l’odontologia?

M. A. R.: Cal sortir de les clíniques i 
aprendre de les constants evolucions 
que experimenta el sector. Si no, es 
corre el risc de quedar obsolet. Això 
ho sabem quan comencem a estu-
diar odontologia, però no pas el dia 
que has de parar perquè tot avança 
molt ràpid. Si no t’actualitzes, quedes 
desfasat. Congressos com el BOM et 
permeten estar al dia del que s’està 
coent. 

F. J. F-B.: Gairebé tots els experts 
asseguren que el futur passa per la 
digitalització i l’estètica dental. D’aquí 
a pocs anys, s’imposaran les impres-
sions en 3D, la comprensió dels vin-
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cles entre salut oral i salut sistèmica i 
el creixement explosiu de la deman-
da de tractaments d’estètica dental. 
Tècniques molt noves que, de mica 
en mica, entren a la nostra professió. 
Aquestes tècniques han arribat per 
quedar-se. Segurament, d’aquí a 20 
anys una pròtesi es farà per escàner a 
tot arreu. Ara els preus encara limiten, 
però el futur passa per aquí.

Una bona especialització, doncs, 
és l’estàtica dental?

M. A. R.: És una branca, però el 
que representa el BOM és ortodòn-
cia d´alt nivell. No ens podem quedar 
només amb l’aparença o estètica de 
les dents. Un tractament d´ortodòn-
cia es molt més ampli. Es basa en te-
nir cura de la boca d´una persona des 
de la perspectiva de l’estètica facial i 
dental, però també obtenir una bona 
oclusió estàtica, funcional i estable. 
Aquests aspectes són els que es po-
dran aprendre amb els ponents del 
BOM 2017. u

“Gairebé tots els  
experts asseguren que 
el futur de l’odontologia 
passa per la digitalització 
i l’estètica dental. Cada 
cop tindrà més relle-
vància. Ja és aquí i ha 
arribat per quedar-se”

L
a cita començarà el di-
jous 9 amb un curs so-
bre ancoratge ossi en el 
maxil·lar superior dictat 
per dos experts i refe-
rents internacionals: els 
doctors Heinz Winsauer 

i André Walter. 
El primer, docent a la Universitat de 

Graz (Àustria), serà un dels ponents 
convidats a l’European Orthodontic 
Society el juny del 2017. Les seves 
principals àrees d’investigació són 
l’expansió maxil·lar en adults sense 
assistència quirúrgica i el tractament 
d’ortodòncia amb ancoratge en l’os 
maxil·lar. 

Per la seva part, André Walter, és 
especialista en ortodòncia i ortopè-
dia dentofacial a la Universitat Inter-
nacional de Catalunya i expert en la 
nova era de microcargols en orto-
dòncia. La conferència que faran tots 
dos especialistes portarà per títol 
“Dóna’m un punt de suport i mouré 
el món” i farà referència a l’ancoratge 
esquelètic per a correcció transversal 
i sagital.

L’endemà, divendres 10 de març, 
diversos ponents participaran en les 
diferents taules rodones en què ex-
posaran com abordar problemes amb 
diverses tècniques de tractament. Hi 
haurà un total de quatre col·loquis: el 
primer tindrà relació amb les extrac-
cions i el tractament ortodòntic. El 
segon tractarà el control de la dimen-
sió vertical durant el tractament. En 

la tercera taula rodona s’analitzaran 
les reabsorcions radiculars. Final-
ment, la quarta taula estarà basada 
en el protocol d’acabat de casos. Els 
ponents seran professionals de gran 
reconeixement nacional i internacio-
nal entre els que destaquen Jesús 
Carrascal, Fernando Durán Sindreu, 
Eduardo Espinar, Julia García Baeza, 
José María Llamas, Ana Molina, Ra-
mon Perera i Manuel Román. 

El dissabte, el congrés gaudirà de 
la presència de la Dra. Birte Melsen, 
un referent en l’ortodòncia europea, 
per analitzar la seva especialitat: el 
tractament en adults. La professo-
ra danesa, catedràtica emèrita de la 
Universitat d’Aarhus, és autora de 
més de 350 publicacions en les àrees 
de creixement i desenvolupament 
basades en la investigació del ma-
terial d’autòpsia humana, la biologia 
de l’os i els estudis clínics d’implants. 
En els últims anys, els seus interes-
sos professionals s’han centrat prin-
cipalment en el camps de l’ancorat-
ge esquelètic, la imatge virtual i el 
tractament d’ortodòncia. Presidenta 
de la Societat Europea d’Ortodòncia 
l’any 2004, és un referent mundial en 
temes relacionats amb l’odontologia 
d’adults. El 2012, va recollir bona 
part de tota aquesta saviesa en un 
manual àmpliament referenciat, titu-
lat “Ortodòncia per a adults”. El ma-
teix dissabte també s’impartirà un 
curs teoricopràctic per a auxiliars de 
clínica. u

Els dies 9, 10 i 11 de març se celebrarà a la seu del 
Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 
la novena edició del congrés Barcelona Orthodontic 
Meeting (BOM). 

BARCELONA 
ORTHODONTIC 
MEETING
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9-11 marzo 2017
JUEVES 9

CURSO PRE-CONGRESO
(9-19 h)
“Dame un punto de apoyo y 
moveré el mundo”: Anclaje 
esquelético para corrección 
transversal y sagital.
Dres. Heinz Winsauer (Austria) y 
André Walter (España).

VIERNES 10

CONGRESO
(9-19 h)
“Diferentes caminos hacia la 
excelencia”
MESA REDONDA 1 // Extracciones y 
tratamiento ortodóncico
MESA REDONDA 2 // Control de la 
dimensión vertical durante el 
tratamiento
MESA REDONDA 3 // Reabsorciones 
radiculares
MESA REDONDA 4 // Protocolo de 
acabado de casos

Ponentes: Jesús Carrascal, Fernan-
do Durán Sindreu, Eduardo Espinar, 
Julia García Baeza, José Mª Llamas, 
Ana Molina, Ramon Perera y Manuel 
Román

SÁBADO 11

CONFERENCIA DE CLAUSURA 
(9-14 h)
“Las claves de la ortodoncia en 
adultos”
Dra. Birte Melsen
 
JORNADA PARA AUXILIARES 
(9-14 h)
Paso a paso hacia el futuro con 
alineadores

Inscríbete

BOM 2017.indd   11 1/12/16   10:48
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Jornades “Tips per als més joves”

Jornades  
“Tips per als 
més joves”

Durant tot aquest 2016, el curs 
acadèmic ha estat ple de cur-
sos, formació, esdeveniments 

d’oci i tallers per a tots els col·legiats. 
Des de la Comissió de Joves Dentis-
tes del Col·legi d’Odontòlegs i Esto-
matòlegs de Catalunya, també hem 
volgut prendre la iniciativa de presen-
tar activitats dirigides principalment a 
futurs professionals que estan a punt 
de finalitzar els estudis i a tots aquells 
que encara busquen l’especialitat que 
més els agrada. Volem oferir formació 
per adquirir els coneixements impres-
cindibles que requereix un tractament 
multidisciplinari.

El 12 de març i el 19 de novembre 
de 2016 es van celebrar les dues edi-
cions dels “Tips per als més joves”, 
organitzades per la comissió de joves 
i obertes a tot el públic de forma gra-
tuïta. L’objectiu principal de les jorna-
des principal era orientar l’odontòleg 
en la presa de decisions. Sovint, tenir 
un pacient a la consulta i saber què 
necessita no és fàcil. I escollir el trac-
tament més adequat, encara més. 
Hem volgut que professionals joves 
que ja han adquirit una especialitat 
ens expliquin com un odontòleg de 

pràctica general ha de respondre da-
vant de tractaments multidisciplinaris 
i en quin moment és aconsellable de-
rivar a un especialista. 

 Les especialitats tractades a l’au-
ditori del COEC a les primeres i sego-
nes jornades de Tips van ser: odon-
topediatria, endodòncia, ortodòncia, 
periodòncia, cirurgia i pròtesi. Els po-
nents que varen participar van ser:

PRIMERES JORNADES
• Dra. Lara Concellón, màster 

d’Odontopediatria a la Universitat 
de Barcelona i Dra. Raquel Torrents, 
màster d’Odontopediatria a la Uni-
versitat Internacional de Catalunya.  
Ponència: “¿Caries precoz o defec-
to del esmalte? Alteraciones del es-
malte, moda o problema”.

• Dr. Quim Gil i Dra. Inés Fernández, 
postgraduats en Endodòncia a la 
Universitat de Barcelona.  Ponèn-
cia: “Endodontic tips for Dummies. 
Consejillos de endodoncia para 
principiantes”.

• Dra. Teresa Plazas, postgrau de 
Periodòncia SCOE i postgrau d’Im-
plantologia CIDESID  Ponència: 
“¿Conservar o extraer?  Pautas y 

protocolos en periodòncia”.
• Dr. Jordi Vilarrasa, màster d’Orto-

dòncia a la Universitat de Barcelo-
na. “Ponència: “Cuándo derivar al 
Ortodoncista. Momento clave para 
la ortodòncia”.

SEGONES JORNADES
• Dra. Lara Concellón, màster 

d’Odontopediatria a la Universi-
tat de Barcelona, màster oficial en 
Ciències Odontològiques a la Uni-
versitat de Barcelona i estada clíni-
ca d’odontologia hospitalària i pa-
cients amb necessitats especials a 
la universitat de Sao Paulo, Brasil. 
Ponència: “¿Odontólogos inexper-
tos o niños maleducados? Hasta 
dónde es responsabilidad del pro-
fessional”.

• Dra. Núria Marcos, màster d’Endo-
dòncia a la Universitat de València. 
Ponència: “Cómo actuar ante trau-
matismos dentales. Guía de super-
viviencia”. 

• Dr. Javi Vilarrasa, màster de Perio-
dòncia a la Universitat Internacional 
de Catalunya. Ponència: “Principios 
del tratamiento periodontal. Reco-
rrido por cada una de sus fases”.

ACTUALITAT

TEXT: DRA. CLARA GONZÁLEZ
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• Dr. Mateo Bruñó, màster Universitari 
en Odontologia i Estètica a la Uni-
versitat Internacional de Catalunya. 
Ponència: “Guía clínica en la reha-
bilitación sobre implantes. Un paseo 
por la implantoprotesis”. 

• Dra. Irene Méndez, màster interna-
cional en Cirurgia Oral, residència clí-
nica d’Implantologia; màster d’Inves-
tigació Clínica i Biomaterials; alumna 
de doctorat a la Universitat Interna-
cional de Catalunya.  Ponència: “Ac-

titud terapéutica ante los terceros 
molares. ¿Exodoncia o vigilancia?”
 Com a Presidenta de la Comissió 

de Joves Dentistes del COEC crec 
que és indispensable impulsar i do-
nar l’oportunitat a odontòlegs joves. 
Les noves generacions de professio-
nals del sector estan adquirint amplis 
coneixements en el món odontològic, 
així com grans capacitats per ensenyar 
i comunicar. El nostre objectiu és po-
der aprendre aprofitant les ganes que 

tenim de compartir amb els companys 
i de la proximitat que pot transmetre als 
més joves un professional menor de 30 
anys. L’aprenentatge de les últimes 
tècniques de tractament o els bons 
consells poden aconseguir magnífics 
resultats. 

 Creiem que iniciatives com aquesta 
ajuden a reforçar la formació i la vin-
culació entre companys. La professió 
i el món odontològic depèn de tots 
nosaltres. El futur és dels joves. u

A dalt a l’esquerra, el Dr. Jordi Vilarrasa durant la seva ponència. A la dreta, el Dr. Javi Vilarrasa i la Dra. Irene Méndez. A sota, d’esquerra a 
dreta, els ponents de les  Primeres Jornades Tips per als més joves; el Dr. Mateo Bruñó i la Dra. Lara Concellón.
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1r Odontoconcert

ACTUALITAT

El 16 de setembre passat, es va 
celebrar a la seu del Col·legi 
Oficial d’Odontòlegs i Estoma-

tòlegs de Catalunya el primer Odon-
toconcert, organitzat per la Comissió 
de Joves Dentistes del COEC. La ini-
ciativa tenia l’objectiu de començar a 
crear un calendari eventual de projec-
tes i activitats per complementar la 
part acadèmica que ofereix  el Col·le-
gi. És important apropar els col·le-
giats a la seu per a què puguin gaudir 

d’esdeveniments entre companys de 
professió. 

Amb el primer concert, al qual van 
assistir més d’un centenar de col·le-
giats, familiars i amics, vam poder des-
cobrir talents desconeguts en el món 
musical entre els nostres col·legues. 
El concert va constar de dos actes. 
El primer, que va tenir lloc a l’audito-
ri, va constar d’un repertori de música 
clàssica i òpera. El segon va ser més 
rocker i informal i es va remullar amb 

un tast de cava i cervesa artesana i un 
còctel per a tots els assistents.

El repertori el van iniciar el Dr. Josep 
Maria Casanellas al piano acompan-
yat de la Sra. Lupe Galobardes al vio-
lí. Seguidament, la Dra. Irene Méndez 
Manjón va interpretar al piano el vals 
pòstum en la menor de Chopin. L’es-
pectacular veu de la Dra. Eva Miñarro 
acompanyada de Jesús F. Ruiz al pia-
no va recrear-nos des de “El cant dels 
ocells” fins a “Summertime”, passant 

1r Odontoconcert,  
el concert dels  
odontòlegs

Dra Irene Méndez Manjón

Dr. Borja Samsó i Juanjo 
Bardaji de Quixano,

Dr. Manel Miró Cugat

TEXT: DR. LLUIS GARCÍA I DRA. CLARA GONZÁLEZ
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per una peça operística de Puccini. 
Acte seguit, el president Antoni Gó-

mez ens va interpretar, després d’un 
treball previ a casa amb diferents pis-
tes, la sintonia de la mítica sèrie “Joc 
de trons”. La sessió a l’auditori va 
acabar amb el Dr. Manel Miró Cugat 
al piano per oferirnos un intermezzo 
de Brahms i preludis de Gershwin.

La segona part va passar al primer 
pis del Col·legi, des d’on la Comissió 
de Joves Dentistes del COEC va voler 
impulsar i col·laborar amb joves em-

prenedors. Per aquest motiu, es va 
servir el cava Miltrenta-set de Sant Sa-
durní d’Anoia i la cervesa artesana Mol-
taMalta de Mataró, conjuntament amb 
el còctel cortesia del COEC. Tot plegat 
acompanyat de música en directe. 

Van començar actuant els doc-
tors Borja Samsó i Juanjo Bardaji de 
Quixano amb diverses cançons de 
The Black Keys, Rage Against the Ma-
chine i Jack Johnson. Els va seguir el 
Dr. Francisco Teixeira Barbosa amb 
temes com “Garota de Ipanema” o 

“Why the Georgia”, ajudat per Juanjo 
Bardaji i Irene Méndez.

El concert va acabar amb la gran 
actuació del grup de Banyoles “The 
madurets” que van oferir-nos ver-
sions de pop-rock dels vuitanta i els 
noranta de grups com Joy Division, 
Radiohead o Pixies. 

L’esdeveniment va ser tot un èxit. 
Des de la comissió de joves estem 
molt contents i agraïts per l’assistèn-
cia de tothom. Seguirem treballant 
per oferir vetllades com aquesta. u 

Dr. Lluis Garcia Saldaña i 
Dra. Clara González Juidías. 
Comissió Joves Dentistes 
COEC

Dra. Eva Miñarro i 
Sr. Jesús F. Ruiz

Dr. Josep Maria Casanellas i 
Sra. Lupe Galobardes

Brut Nature i Brut Reserva 
de les Caves Miltrenta-set

Dr. Antoni Gómez, 
president del 
COEC

Adrià Felisart amb la seva 
Cervesa MoltaMalta

Grup musical The 
Madurets durant 
una de les seves 
actuacions
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Neix “Cuida’t les genives”

Es calcula que més d’un milió de 
catalans adults presenten alguna 
malaltia periodontal i 276.000, de 

manera severa. Partint d’aquesta rea-
litat, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i 
Estomatòlegs de Catalunya, amb l’ob-
jectiu d’acostar informació de quali-
tat a la població general i als diferents 
professionals de l’equip odontològic, 
ha adaptat al català una revista que dis-
posa d’una sòlida trajectòria en castellà: 
“Cuida tus encías”.

La revista divulgativa que promou la 
Societat Espanyola de Periodòncia i la 
seva Fundació (SEPA), es dirà “Cuida´t 
les genives” en la versió en catalana. El 
COEC farà la traducció i la distribució de 
cada número per l’interès professional i 
social dels temes que aborda i l’acos-
tarà a tots els interessats que s’expres-

sen habitualment en català.
“La publicació s’estendrà als més de 

5.800 col·legiats del COEC i, per exten-
sió, als clients i pacients que acudeixen 
a les consultes dentals,” destaca Elías 
Casals, secretari del COEC. El mateix 
Casals, en l’acte de presentació, va 
ressaltar “la importància d’acostar-se 
als catalans en una llengua que, per a 
molts d’ells, és la materna. Això facilita 
la comprensió i l’acostament dels mis-
satges de cura i salut bucodental”.

La revista té un caràcter pioner a ni-
vell europeu, “un exemple que, d’aquí 
a pocs anys, seguiran altres països del 
nostre entorn”, va vaticinar el Dr. Adrián 
Guerrero, president de la Societat Es-
panyola de Periodòncia (SEPA), que 
també va voler alertar sobre la “neces-
sitat d’informar els pacients en un llen-

guatge proper, senzill i, sobretot, amb el 
rigor i la professionalitat que requereix 
un problema de salut tan freqüent i im-
portant”.

“Cuida tus encías”, fa cinc anys que es 
publica, ja ha superat les deu edicions 
i s’ha anat assentant en les consultes 
dentals de l’estat espanyol. “En aquests 
anys d’evolució,” segons va comentar 
la Dra. Núria Vallcorba, expresidenta de 
SEPA i impulsora d’aquesta iniciativa, 
”la revista s’ha anat consolidant i ad-
quirint transcendència i rellevància, tant 
entre el col·lectiu de professionals de 
l’odontologia, com entre la població”. 
De fet, va subratllar Vallcorba, “cada ve-
gada és més freqüent que els pacients 
s’hi interessin i, fins i tot, ens demanen 
que els la portem a casa per tenir-la 
com a font d’informació”. u
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La revista ja disposa d’una sòlida trajectòria en llengua castellana. El COEC farà 
arribar la publicació en català a més de 5.800 col·legiats.

ACTUALITAT

Agraïment al Dr. Josep Maria Ustrell,  
director del Museu Odontològic de Catalunya

La Junta de Govern del COEC, reunida el 
17 d’octubre passat, va acordar el relleu 
al capdavant del Museu Odontològic de 

Catalunya. D’aquesta manera, qui n’ha estat el 
director des de la fundació el 1985, deixarà de 
ser-ne el màxim responsable. Durant aquesta 
llarga etapa al capdavant de l’equipament, el 
Dr. Josep Maria Ustrell ha fet possible que la 
col·lecció del museu, única per les seves carac-
terístiques, s’hagi anat enriquint amb peces de 
gran valor històric. Gràcies al Dr. Ustrell, també 
s’ha treballat amb el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya per promoure 
i difondre el museu que recull la història de la 
professió. Per tot plegat, la Junta de Govern 
del COEC vol agrair públicament al Dr. Ustrell 
tots aquests anys de dedicació al museu i re-
conèixer-li l’aportació decisiva que ha fet a la 
seva història. u

D’esquerra  a dreta: Sr. Manuel González, Dr. Felipe Mestre i Dr. Josep Maria Ustrell.
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In Memoriam

L’1 d’agost passat ens va deixar 
el Dr. Joaquín Felipe Llinás 
als 81 anys. Els que el vam 

conèixer, coincidim a qualificar-lo com 
un home bo. Aquells ulls petitets que 
sempre reien, t’acollien des del mo-
ment que començaves a parlar-hi. 

El vaig conèixer l’any 1987. El doc-
tor era el pare de la Carmen, compan-
ya de curs a estomatologia. Estudià-
vem a Bellvitge i, pels que no sabíem 
res d’odontologia, les recomanacions 
que feia a través de la seva filla van 
ser les primeres que, en un territo-
ri bastant obscur aleshores, ens van 
obrir la llum de l’apassionant món de 
l’odontologia. Veníem de la Facultat 
de Medicina, plena de savis i de cièn-
cia, i arribàvem a l’Escola d’Estomato-
logia, plena de personatges altius, que 
ens miraven amb malfiança ja que su-
posàvem la immediata competència 
en un mercat que començava a donar 
símptomes de saturació. 

En Joaquín era una rara avis: pintor 
bohemi, lector incansable, traductor 
d’articles científics, militant de la dis-
funció craniomandibular... plantejava 
l’odontologia des de l’àmbit científic, 
allunyat de les xerrameques i dels  
prepotents que ho podien dir més clar, 
però no més alt. Era una època es-
tranya i ell ens retornava al món real, a 
l’amor per la professió i per les coses 
ben fetes. 

Posteriorment, ho van ratificar dese-
nes de pacients que vaig tenir l’opor-

tunitat de visitar i que venien derivats 
del Dr. Felipe quan es va jubilar. L’es-
timaven. Se sentien cuidats. Venien 
d’un autèntic metge de la boca. Un 
metge que en tenia cura, els educava, 
els mimava. I, a mi, em miraven amb 
desconfiança tot i que em confes-
saven: “Si el doctor em recomana ve-
nir a veure’l, és perquè té confiança en 
vostè”. Quin honor venint d’un home 
com ell! Un home just i honest. 

L’any que en Joaquín es va jubilar 
del tot, el 2008, ens deixava un dels 
seus mentors, el Dr. José Luis Eche-

verría Muro, segon president de la 
Societat Espanyola de Periodòncia 
(SEPA) y de la Societat Espanyola 
de Disfunció Craniomandibular (SE-
DCM). El Dr. Felipe va entrar a formar 
part del prestigiós equip d’experts en 
el tema, comandats pel Dr. Echeverría 
Muro, en una de les primeres unitats 
d’odontologia hospitalària a Catalun-
ya: la que estava situada a l’Hospital 
Sant Rafael. El centre mèdic i la dis-
funció craniomandibular van anar 
de la mà un bona colla d’anys amb 
noms com els dels doctors Eduardo 
Vázquez, Antonio Samsó o del mateix 
Felipe Llinás, que, sense cap interès 
econòmic, van desenvolupar-hi fun-
cions sanitàries i científiques.

Finalment, en Joaquín, corredor in-
cansable d’aquell llarg rompeolas i 
soci del Club Natació Barcelona, es 
va retirar de l’activitat professional 
deixant un bon llegat: les seves filles 
Carmen i Natalia, metgessa estoma-
tòloga i odontòloga per aquest ordre. 
Una exercint a Gijón i l’altra a Barcelona 
al servei d’ATM de l’Hospital Sant Ra-
fael on també va treballar el seu pare. 

Gràcies, Joaquín, per haver-nos 
deixat una gran herència: la passió per 
la feina ben feta, la passió per l’ho-
nestedat i pel rigor científic, la passió 
per la família, la passió —en definiti-
va— per transmetre un missatge d’es-
perança a les persones que, com tu, 
han contribuït a fer de la seva parcel·la 
mèdica un espai més humà. u

TEXT: DR. CARLES SUBIRÀ

A l’Institut de Medicina i Patologia Oral (IMIPO) ens 
dediquem únicament i de forma exclusiva a la Medicina i a 

la Patologia Oral.!
!

Consulta’ns si tens qualsevol dubte o si vols derivar-nos 
algun pacient.!

!
!

Passeig	de	Gràcia,	núm.	42	1r	1a	
08007	Barcelona	
T.	93	595	04	45	

didacsotorra@insAtuAmipo.com	
www.insAtuAmipo.com		

Patologia de la mucosa oral!
Patologia dels llavis!

Patologia de la llengua!
Prevenció i diagnòstic precoç del càncer de boca!

Trastorns de la saliva (xerostomia)!
Patologia dels ossos maxil·lars!

Dolor orofacial!
Trastorns de l’ATM!

Apnea de la son!

Dídac Sotorra Figuerola!
DDS, MS!

Medicina Oral!
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ACTUALITAT

Es presenta  “Testimonio de los 
dientes” del Dr. Josep Ignasi Oms

E l dimecres 23 de novembre, el 
Dr. Josep Ignasi Oms va pre-
sentar al COEC el llibre “Tes-

timonio de los dientes. Antropología 
dentaria de la transición neolítica 
hasta el presente”, fruit dels estu-
dis dentals realitzats durant molt 
anys en restes dentals fòssils d’Ho-
mo sapiens. Oms es va llicenciar en 
Medicina i Cirurgia a la Universitat 
de Barcelona l’any 1967. Tres anys 
més tard, va finalitzar els estudis de 
metge estomatòleg a la Universitat 
Complutense de Madrid. En l’actua-
litat, és membre honorífic de mèrit 
del COEC i continua exercint la pràc-
tica privada com a estomatòleg.

Acompanyat de grans companys, 
amics i admiradors, l’acte va comp-
tar amb una bon nombre d’assis-
tents entre els quals destacaven els 
doctors Eduard Chimenos, Assump-
ció Malgosa i Alejandro Pérez Pérez, 
entre d’altres personalitats, amants 

de l’arqueologia, l’antropologia den-
tal i la biologia. El treball de camp, 
que Homs ha realitzat de manera 
voluntària i altruista, sense rebre cap 
subvenció ni tenir el suport de cap 
institució, té un caire autònom i in-
dependent.

El Dr. Oms ha portat a terme una 
dura i feixuga tasca d’anàlisi de 
mostres dentals de 32 jaciments 
situats cronològicament del Neo-
lític, moment històric en què s’im-
planta l’agricultura i la ramaderia, 
fins a l’actualitat. Malgrat que una 
part destacada de la seva obra gira 
al voltant dels jaciments de Pròxim 
Orient, ja que és en aquesta zona on 
es va iniciar l’anomenada revolució 
neolítica, també analitza la pobla-
ció catalana del mateix període, de 
l’edat de bronze, de l’etapa tardorro-
mana, l’època medieval i d’una po-
blació contemporània del 7000 B. P. 
(before present).

En el seu llibre, l’autor dedica un 
ampli capítol a l’antropologia dental 
i en determina les principals carac-
terístiques. Els paràmetres analitzats 
en les restes dentals són nombrosos: 
variacions en el nombre de dents, 
odontometria, caràcters morfològics 
dentaris, càries, hipoplàsies de l’es-
malt, desgast dentari, paleopatologia 
dels maxil·lars d’origen dental i, final-
ment, en el darrer capítol, demogra-
fia, epidemiologia i dentició. El rigor 
de l’estudi queda ben palès a partir 
de la documentació —referenciada 
en l’extensa i àmplia bibliografia apor-
tada per l’autor— i l’argumentació de 
qualsevol afirmació que aboca. 

Els moviments poblacionals durant 
la revolució neolítica, la reivindicació 
del fenotip com un caràcter estable 
sotmès a la selecció natural, la corre-
lació de l’esperança de vida en els in-
dividus i l’alçada corporal masculina, 
a més de reivindicar processos d’os-
teòlisis tradicionalment anomenats 
abscessos, fístules o quists, són al-
gunes de les hipòtesis que desenvo-
lupa a bastament el Dr. Oms.

En una societat que tendeix a l’es-
pecialització, dominar el coneixement 
general gairebé diluït per les noves 
tecnologies es visualitza de manera 
destacada. La col·laboració d’àrees 
tan diferents com, entre moltes al-
tres, l’antropologia, l’arqueologia, la 
biologia, la geologia, la paleontolo-
gia o la genètica s’unifiquen a l’hora 
d’avançar en les investigacions sobre 
l’evolució humana que queden reflec-
tides en obres com la publicada per 
Josep Ignasi Oms, a qui, des de la 
revista del COEC, volem felicitar per 
la tasca realitzada. u

TEXT: DRA. DOLORS CEPERUELO
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DRA. DOLORS CEPERUELO
Directora de la revista Som COEC
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L’odontologia és una 
professió d’homes?
El paper de les dones a la història és una espècie de mur de sorra 
en què sembla que entrin i surtin de l’espai públic sense deixar-hi 
empremta ni cap imatge destacada. Potser... han estat oblidades? 
Al nostre país, dones importants com María Teresa Pilar Cayetana 
de Silva (duquessa d’Alba) inspiraven Francisco Goya en les seves 
obres pictòriques. O Dolores Armijo, que va empènyer l’escriptor 
Mariano José de Lara al suïcidi. Però, mentre a la societat espanyola 
es realitzaven les primeres reivindicacions dels drets de les dones, 
a altres països com França es declarava apta la primera dona per 
exercir legalment la professió de dentista. Era Marie Madaleine Ca-
lais, nascuda l’any 1714.

L
es dones dels dentistes ha-
vien estat, fins a aquell mo-
ment, ajudantes molt experi-
mentades i companyes d’ofici 
a tot Europa. El 1755, es pro-
hibeix l’accés de les dones als 
estudis oficials de dentista, 

malgrat que és sabut que la majoria apre-
nien l’ofici al costat de marits i familiars. En-
tre els professionals francesos del segle XIX, 
Madame Ana s’anunciava com a “dentista 
per a dones” i desenvolupava la seva activi-
tat a la Rue Rivoli de París, igual que Mada-
me Héléne Purkis. És en aquest segle quan 
s’inicia la diferenciació de les etiologies de 
les malalties i són les mateixes pacients, les 
que manifesten la necessitat de ser ateses 
i tractades per dones, especialment en les 

àrees d’obstetrícia i ginecologia.
Fins llavors, ser dentista era propi del sexe 

masculí també al continent americà. Es con-
siderava que les dones havien de ser mares 
i dones del seu marit. A més, es creia que 
no tenien força, atributs ni capacitats físi-
ques suficients per desenvolupar l’ofici. Per 
aquest motiu, cap escola dental dels Estats 
Units acceptava estudiants femenines. Va 
ser aleshores quan es va crear una nova pro-
fessió: la d’higienista dental. Es basava en 
uns estudis nous, reglats l’any 1917, en els 
quals s’estudiava un temari específic dental 
a partir del qual es  permetia atendre pa-
cients amb menys riscos i responsabilitats.

La primera dona dentista americana va ser 
Emeline Roberts, casada, amb tan sols 17 
anys, amb el Dr. Daniel Albion Jones de Con-
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[necticut. Ella n’era l’assistent en la pràctica 
dental mentre a les nits estudiava ciències 
bàsiques. Emeline va aconseguir ser sòcia 
del seu marit i, desprès de la defunció del 
dentista, va continuar exercint la professió 
durant més de seixanta anys. El 1912, va ser 
nomenada membre honorària de la Connec-
ticut Dental Society. 

A Anglaterra succeïa tres quarts del ma-
teix. La professió, l’exercien majoritàriament 
homes. El 1895, les primeres dones dentis-
tes del Regne Unit es van graduar a l’Es-
cola d’Odontologia d’Edimburg, la capital 
escocesa. Disset anys desprès, les dones 
van rebre la qualificació del Royal College of 
Surgeons of England, però l’activitat femeni-
na era mínima en el món dental de pacients 
adults i se n’afavoria la presència en serveis 
maternoinfantils i escolars.

Si la pràctica diària com a dentista era difí-
cil, la docència universitària encara era més 
inabastable. Sovint, moltes dones restaven 
a l’expectativa d’ocupar càrrecs que no arri-
baven. La situació es va prolongar mig segle 
més. No va ser fins al 1941 que dues profes-
sores adjuntes, les doctores Ester Caramés 
de Aprile i Rosa Lusem, es van traslladar als 
Estats Units per exercir de professores titu-
lars de periodòncia. 

La primera escola dental es va establir el 
1827 a Bainbridge, Ohio, però, tant en aquest 
com en altres centres formatius, la negati-

va a formar dones va perdurar molts anys. 
Tot plegat, en contrast amb altres branques 
sanitàries. La primera dona admesa en una 
Universitat de Medicina, per exemple, es va 
graduar l’any 1849. Va caldre esperar fins al 
1866 perquè l’Ohio College of Dental Sur-
gery obrís les portes a la primera alumna i 
concedís la titulació a Lucy Beaman Hobbs 
Taylor. De fet, ella ja practicava l’odontologia 
amb anterioritat i havia recorregut un llarg 
i difícil camí fins a arribar a l’escola. Tenia 
l’objectiu d’exercir una professió en la qual 
es pogués guanyar el pa no només amb la 
suor del front, sinó també amb l’ús del cer-
vell. Després de Beaman, el nombre d’estu-
diants de sexe femení de mica en mica es 
va anar incrementant tot i que sempre va ser 
inferior al sexe masculí.

A Espanya, als segles XVIII i XIX van ser 
nombrosos els inconvenients administratius 
i legislatius per a què una dona pogués ac-

“A Espanya, la primera dona 
dentistas va ser María Rejoo, 
pionera entre les dones euro-
pees. Va exercir entre 1800 i 
1831. Era una dona avançada 
al seu temps”

Una dona dentista a principis del 
Segle XX.
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cedir a la universitat. Segons molts, la insti-
tució “no els corresponia”. La primera dona 
dentista va ser María Rejoo, pionera entre les 
dones europees. Va exercir l’ofici entre 1800 
i 1831 aproximadament. Filla d’un prestigiós 
metge, casada en dues ocasions amb dos 
dentistes, va ser una dona avançada al seu 
temps. Rejoo es va fer un espai en un món 
d’homes exercint d’odontòloga i cultivant 
l’art de la cirurgia bucal.

En conclusió, doncs, podem afirmar que, 
tradicionalment, aquesta nostra professió 
ha estat gairebé duta a terme pels homes. 
Però, si fem un gran salt fins a l’actualitat 
tenim una sorpresa. Segons l’Institut Nacio-
nal d’Estadística (INE), en deu de les quinze 
professions sanitàries analitzades el 2013 
hi havia més presència de dones col·legia-
des que no pas homes. Estadísticament, la 
professió sanitària en la qual la presència de 
tots dos sexes està més estabilitzada és la 
pràctica de la medicina amb un 47,5% de 
dones i la odontologia amb un 53,2%. En 
canvi, en professions com la farmacèutica, 
la infermeria o la psicologia el nombre de 
dones supera considerablement el d’homes. 

Si ens centrem en les dades especifiques 

de dentistes, el 2015, l’INE indica una evolu-
ció encara més notable. D’un total de 34.646 
col·legiats a l’estat espanyol, 18.870 són do-
nes i 15.771 homes. Centrant-nos a Cata-
lunya, d’un total de 5.186 odontòlegs: 2.855 
són dones i 2.331 homes. La proporció es 
manté arreu, és a dir, hi ha hagut un incre-
ment significatiu del sexe femení en l’àmbit 
universitari. Una tendència més accentuada 
en professions com l’odontologia, en la qual 
s’ha aconseguit superar el nombre d’homes.

Per grups d’edat, és visible el descens 
d’homes (486) respecte de les dones (1.097) 
en la franja de menors de 35 anys. En con-
traposició, entre el majors de 70 anys, s’em-
fatitza, sens dubte, el nombre d’homes (61), 
que continuen exercint com a odontòlegs o 
estomatòlegs. La franja límit en la qual co-
mença l’equiparació d’ambdós sexes se si-
tua entre els 45 i els 54 anys. A partir de 55 
anys, la professió és bàsicament masculina 
i per sota dels 45 el predomini comença a 
ser femení. Arribats a aquest punt, potser 
caldria reflexionar sobre la dinàmica de la 
població, l’economia i la societat en general. 
Però, de ben segur, que aquest seria el tema 
d’un altre estudi. u

PROFESSIONALS DE 
L’ODONTOLOGIA PER 
SECTORS D’EDAT A 

CATALUNYA
-35 anys

35-44 anys
45-54 anys
55-64 anys
65-69 anys

70 i més
DONES HOMES
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Com pot un  
dentista afrontar 
econòmicament una 
baixa laboral?
Quantes vegades heu dit a pacients i amics allò de “com que sóc autònom, no em puc 
permetre estar malalt”. Els treballadors autònoms s’enfronten a una difícil realitat davant 
de les baixes laborals ja que les prestacions de la Seguretat Social mai s’arriben a equi-
parar al 100% dels ingressos que perceben estant en actiu.

V
al a dir que, en 
aquest article, 
ens centrarem en 
l’odontòleg o esto-
matòleg que treba-
lla per compte pro-
pi i que cotitza en 

el Règim Especial de Treballadors 
Autònoms de la Seguretat Social 
(RETA). Aquest règim garanteix, en 
cas de baixa laboral, unes presta-
cions en funció de dos paràmetres: 
la base de cotització i el motiu de 
la baixa.

Hi ha diferents tipus de prestaci-
ons de la Seguretat Social en cas 
de baixa: les contingències comu-
nes, per malalties comunes i acci-
dents no laborals, i les contingènci-
es professionals, que es refereixen 
a les malalties professionals i els 
accidents de treball.

Així, si el motiu de la baixa és 
derivat de contingències comu-
nes, la prestació tindrà el caràcter 
d’obligatòria i es començarà a per-
cebre com indiquem a continuació:
• Del quart al vintè dia de baixa 

(ambdós inclosos) es percebrà el 
60% de l’import de la base regu-
ladora.

• Del vint-i-unè dia de baixa fins a 
l’alta o esgotament del període 
de la incapacitat, es percebrà el 
75% de l’import de la base regu-
ladora.
En canvi, si la causa de la incapa-

citat temporal deriva d’un accident 
de treball o malaltia professional, 
la prestació econòmica té caràcter 
voluntari. Per tant, caldria pagar 
un complement de la quota perquè 
aquestes contingències professio-
nals quedessin cobertes. Si és el 

cas, els professionals autònoms 
reben una prestació del 75% de la 
base reguladora des de l’endemà al 
dia de la baixa.

En definitiva, analitzant la situa-
ció i les prestacions que percebria 
el dentista autònom, s’evidencia 
una descobertura que genera in-
tranquil·litat i inseguretat davant 
d’una baixa laboral curta o prolon-
gada en el temps ja que la reducció 
dels ingressos amb què afrontar 
el nivell de despeses fixes (de llo-
guer i manteniment de la consulta, 
sou d’empleats, hipoteca de la llar, 
possibles préstecs, despeses re-
lacionades amb els fills, ...) provo-
quen un desequilibri econòmic.

Per aquest motiu, s’aconsella in-
crementar les cobertures de la Se-
guretat Social ampliant la base de 
cotització i complementar-les amb 
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alguna de les assegurances que hi 
ha al mercat. Aquestes pòlisses es-
tan dissenyades especialment amb 
la finalitat que l’autònom pugui 
mantenir el nivell d’ingressos de-
sitjat conjuntament amb el que rebi 
complementant la cotització. 

COECBAIXA: LA MILLOR  
COBERTURA I EL MILLOR SERVEI
Des de Medicorasse Corredoria 
d’Assegurances, entitat que man-
té un acord de col·laboració amb 
el COEC, els oferim el COECbaixa, 
una assegurança dissenyada es-
pecialment per a odontòlegs i es-
tomatòlegs per donar resposta al 
problema que plantejàvem.

COECbaixa proporciona tranquil-
litat i estabilitat econòmica si s’ha 
d’interrompre l’activitat laboral o 
professional a causa d’una malal-
tia o accident ocorregut tant en el 
desenvolupament de la professió 
com en la vida privada. L’objectiu 
és compensar, en tot moment, la 
disminució d’ingressos o l’incre-
ment de despeses derivades de no 
poder treballar.

A Medicorasse Corredoria d’As-
segurances us podem fer, sense 
cap compromís, una anàlisi de la 
vostra situació actual i de les ne-
cessitats que pugueu tenir en ma-
tèria d’assegurances.

Com a  especialistes en el sector 
sanitari amb més de 25 anys d’ex-
periència, posem a la vostra dispo-
sició assessors personals experts 

que faran una avaluació gratuïta 
de les vostres necessitats assegu-
radores mitjançant un estudi indi-
vidualitzat, amb l’objectiu d’identi-
ficar els riscos a què podeu estar 
sotmesos i oferir-vos un pla òptim 
de protecció integral en funció de 
les vostres necessitats.
• Analitzarem detingudament les 

vostres cobertures actuals.
• Avaluarem els riscos als quals es-

teu exposats.
• Us presentarem un informe deta-

llat que us permetrà saber en qui-
na situació us trobeu.

• Us lliurarem una proposta asse-
guradora òptima considerant les 
vostres necessitats.u

Podeu sol·licitar informació sense compro-
mís trucant al 902 19 89 84 o mitjançant un 
correu electrònic a medicorasse@med.es. Un 
assessor especialitzat es posarà en contacte 
amb vosaltres.

El COEC actua com a agent extern de 
Medicorasse, Corredoria d'Assegurances 
del CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGS, clau 
J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capa-
citat financera d'acord amb la llei 26/2006, de 
17 de juliol.

EXEMPLE PRÀCTIC

La Dra. Carme Cardellach, odontòloga de 42 anys, 
que cotitza com a treballadora autònoma amb base 
de cotització mínima, sol·licita disposar d'una cober-
tura de 100 € diaris (3.000 €/mes) per poder garantir 
els ingressos.
D'aquesta manera, en cas que tingui una malaltia o 
un accident coberts per la pòlissa, l'assegurança l'in-
demnitzarà pels dies que estigui de baixa i podrà fer 
front a les despeses fixes tot i no treballar.
Per un import de 67 € al  mes (impostos i recàrrecs 
inclosos), podrà disposar d'aquesta tranquil·litat da-
vant d'una possible baixa laboral.
I, en cas de malaltia o accident causant de baixa, 
cobrarà, des del primer dia i fins a un màxim de 365,  
la quantitat diària contractada.

AVANTATGES DE LA PÒLISSA  
ESPECIAL PER A ODONTÒLEGS I  
ESTOMATÒLEGS: EXEMPLE PRÀCTIC

• Possibilitat de cobrar fins a 400 € per cada dia de 
baixa.

• Possibilitat de cobrar des del primer dia de baixa i fins 
a un màxim de 18 mesos.

• Pòlissa no subjecta a reconeixement mèdic previ. Tan 
sols cal una declaració de salut.

• Cobertura per contagi accidental del VIH en l’àmbit 
professional inclosa.
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Obligacions 
tributàries 
de les clíniques 
dentals
En aquest article volem recordar quines són les obligacions 
tributàries de tot professional de l’odontologia que sigui ti-
tular d’una clínica dental. Com passa en totes les activitats 
empresarials i professionals, d’una banda, les clíniques tenen 
l’obligació de tributar (pagar impostos) i, d’altra banda, han 
de complir amb una sèrie d’obligacions de caràcter formal. 
Alguns d’aquests deures són els que tractarem i desenvo-
luparem a continuació ja que el professional no sempre és 
conscient de la importància que tenen. 
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PRINCIPALS OBLIGACIONS FORMALS DELS PROFESSIONALS

1. Cursar l’alta d’inici d’activitat i possibles modificacions censals.
2. Presentar declaracions, autoliquidacions i comunicacions.
3. Portar i conservar llibres de comptabilitat i registres.
4. Expedir i entregar factures.
5. Lliurar un certificat de retencions practicades als obligats tributaris perceptors 
de les rendes subjectes a retenció.
6. Facilitar la pràctica d’inspeccions i comprovacions administratives.
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1. Cursar l’alta d’inici d’activat i 
possibles modificacions posterior 
del cens
Abans d’iniciar l’activitat, cal seguir 
una sèrie de tràmits indispensables. 
Tota persona o entitat (amb perso-
nalitat jurídica o no) que desenvolupi 
una activitat empresarial o professio-
nal haurà d’informar l’Administració 
Pública i notificar-li de quina activitat 
es tracta. Això vol dir que cal tenir en 
compte en quin epígraf de l’Impost 
d’Activitats Econòmiques (IAE) es 
donarà d’alta l’activitat.  

En la majoria dels vostres casos, 
caldrà que notifiqueu a Hisenda 
que l’activitat serà l’odontologia. 
Per fer-ho, haureu de presentar un 
document específic (model 036) a 
la tresoreria en el moment d’iniciar 
l’activitat. Aquesta mateixa declara-

ció censal també s’utilitzarà en cas 
que s’hagi de comunicar qualsevol 
modificació en la situació tributaria 
del professional, inclús quan hi hagi 
canvis en el domicili fiscal o social, 
així com una baixa en aquest cens. 

A part de donar d’alta l’activitat, 
també caldrà que us informeu de les 
obligacions tributaries a les quals es-
tareu subjectes. Com ja és sabut, en 
el col·lectiu de l’odontologia no cal-
drà donar d’alta la liquidació d’IVA ja 
que l’activitat n’està exempta.

2. Obligació de presentar declara-
cions i autoliquidacions  
Una vegada iniciada l’activitat, cal 
tenir en compte altres aspectes for-
mals. Sovint, l’odontòleg està molt 
ocupat en la feina i no disposa de 
temps per a tasques administrati-

ves. Per això, és recomanable deixar 
aquesta feina a un gestor titulat que 
l’assessori en tot moment. 

Depenent de la forma en què el 
professional s’hagi organitzat per 
desenvolupar l’activitat i de la forma 
jurídica que hagi decidit adoptar, les 
obligacions formals seran unes o al-
tres.

Si desenvolupa l’activitat com a 
persona física, professional indi-
vidual, tributarà per Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques 
(IRPF). Així, estarà obligat a presen-
tar la declaració de la renda de pe-
riodicitat anual (Model 100). A més, 
és molt probable que estigui obligat 
a realitzar pagaments fraccionats tri-
mestralment o, el que és el mateix, 
pagaments a compte de l’IRPF (Mo-
del 130). El tipus que s’aplica per 
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calcular aquest pagament a compte 
és del 20% sobre el rendiment net 
(és a dir, sobre la diferència entre els 
ingressos i les despeses en què in-
corre la seva activitat). Com que és 
molt probable que l’IRPF resultant 
de la declaració de la renda dife-
reixi d’aquest 20% que ha anat li-
quidant a l’Administració Tributària 
a través dels pagaments a compte, 
quan acabi l’exercici, haurà de pas-
sar comptes amb Hisenda. El resul-
tat final apareixerà en el moment de 
presentar la declaració de la renda: 
o li retornaran diners, o bé n’haurà 
de pagar. 

Si el contribuent opta per realit-
zar l’activitat a través d’una forma 
societària mercantil, l’empresa, en 
lloc de tributar per IRPF, ho farà a 
traves  de l’impost de societats amb 

un tipus únic del 25%. Al marge 
d’aquest tribut sobre el benefici, el 
soci professional no quedarà en cap 
cas exempt de tributar IRPF pels in-
gressos del desenvolupament de la 
tasca professional que haurà factu-
rat a la pròpia societat. Les societats 
estan obligades a fer pagaments 
fraccionats de l’impost de societats 
a través del Model 202. Aquest mo-
del s’utilitza per fer els pagaments a 
compte de l’impost de l’exercici en 
curs. Una vegada tancat l’exercici, 
com a molt tard el 25 de juliol, cal 
que es presenti i liquidi l’ impost de 
societats (Model 200). 

Si el professional o l’entitat des-
envolupa l’activitat en un local de 
lloguer, per la renda satisfeta per 
l’arrendament, és probable que hagi 
de practicar una retenció (cal recor-

dar que l’obligat a retenir és sempre 
el pagador). Aquesta retenció l’haurà 
de liquidar a Hisenda cada trimestre 
a través del Model 115.

Si, a més, el professional o la so-
cietat té treballadors, caldrà que, 
un cop al trimestre, liquidi les reten-
cions d’IRPF practicades en cada 
nòmina a Hisenda a través del Model 
111. De la mateixa manera, si en el 
pagament a algun proveïdor profes-
sional se li ha practicat alguna reten-
ció, aquesta també s’inclourà en el 
Model 111. 

3. Obligació de confeccionar lli-
bres de comptabilitat i registres
Els professionals individuals no cal 
que portin una comptabilitat mer-
cantil ni que segueixin fil per randa el 
Pla General Comptable. Sí que estan 

Abans d’iniciar  
l’activitat, cal seguir  
una sèrie de tràmits  
indispensables. Tota 
persona o entitat (amb 
personalitat jurídica o 
no) que desenvolupi una 
activitat empresarial o 
professional haurà  
d’informar  
l’Administració Publica i  
notificar-li de quina  
activitat es tracta
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obligats a portar un registre d’ingres-
sos, un registre de despeses i un re-
gistre de béns d’inversió. Aquesta 
obligació és la mateixa que tenen les 
societats civils professionals.

En canvi, les societats mercantils 
cal que portin una comptabilitat més 
complexa ja que han de seguir les 
normes del Pla General Comptable 
i estan obligades a presentar comp-
tes anuals de l’exercici que estan 
formats per un balanç, un compte 
de pèrdues i guanys i una memòria. 
Aquestes comptes cal que s’ins-
criguin al Registre Mercantil, així 
com les actes de junta de socis i de 
consell d’administració, en cas que 
existeixin. Les societats civils no 
professionals (aquelles amb objecte 
mercantil), com que també tributen 
per impost de societats, també hau-
ran de portar una comptabilitat mer-
cantil, però no caldrà que presentin 
comptes anuals al registre.

 Cal conservar els llibres de regis-
tre durant almenys cinc anys (l’any 
en curs i els quatre anteriors). En el 
cas de les amortitzacions, cal con-
servar els registres durant tot el pe-
ríode d’amortització i afegir-hi quatre 
anys més.

4. Obligació d’expedir i entregar 
factures
Qualsevol empresari o professional 
té l’obligació formal d’expedir i en-
tregar una factura per cada una de 
les prestacions de serveis que rea-
litzi. Les factures d’un professional 
de l’odontologia han d’incloure la 

següent informació:
• El número de factura, i si és el cas, 

la sèrie.
• La data de la prestació del servei.
• El nom i cognoms o denominació 

social completa de l’emissor de la 
factura, així com també del pacient 
destinatari del servei.

• El NIF del professional (o CIF si es 
tracta d’una societat), així com el 
del pacient.

• El domicili del professional o de la 
clínica i el del pacient.

• La descripció dels serveis prestats 
(salvaguardant el que diu la Llei de 
Protecció de Dades). Per exemple 
“Tractament odontològic”.

• L’import del servei prestat que, 
que en el cas de l’odontologia, es-
tarà exempt d’IVA i, per tant, cal-
drà fer-ho constar a través d’una 
anotació. (operació exempta d’ 
IVA segons l’article 20. uno 5º de 
la Llei 37/1992)

5. Obligació d’entregar un certifi-
cat de retencions practicades als 
professionals i assalariats percep-
tors de rendes subjectes a retenció
Al final de cada exercici, cal que la 
clínica entregui a tothom a qui s’hagi 
fet un pagament subjecte a reten-
ció, un certificat amb les retencions 
practicades durant tot l’any. Aquest 
certificat serà de gran utilitat a l’hora 
de la declaració de la renda dels que 
el rebin.

L’obligació de retenir és sempre 
del pagador i neix en el moment en 
què paguem una nòmina d’un em-

pleat o fem un pagament a un pro-
fessional perceptor d’una renda sub-
jecte a retenció (com pot ser el cas 
de pagaments a col·laboradors o a 
altres professionals independents 
que siguin persona física com nota-
ris, advocats, gestors etc.)

6. Obligació de facilitar la pràcti-
ca d’inspeccions i comprovacions 
administratives
En algunes ocasions, l’Administració 
Pública pot actuar d’ofici i sol·licitar 
un requeriment de inspecció o com-
provació. 

En el cas dels professionals autò-
noms, el més habitual són requeri-
ments de documentació en les quals 
es pretén comprovar que els ingres-
sos i les despeses que s’han de-
clarat es poden justificar mitjançant 
les factures corresponents. Alhora 
de verificar la correcta deducció de 
les despeses, pot ser que, a criteri 
d’Hisenda, hi hagi algunes despeses 
que fiscalment no es considerin de-
duïbles. 

La clínica té l’obligació de res-
pondre, dins d’un període de temps 
concret, a aquests requeriments de 
l’Administració Tributaria i, per tant, 
aportar la documentació que se li 
demani. Evidentment, el professio-
nal també té drets davant de l’Admi-
nistració que pot fer prevaldre. Per 
això, és molt important que estigui 
ben assessorat davant d’una even-
tual inspecció.u

L’Equip de professionals d’ AGS Servei COEC
Per a consultes o aclariments singulars, con-

tactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria 
Laboral, Fiscal i Comptable per als col·legiats 

– situada a la 4a planta del Col·legi – trucant  
al 93 304 19 20 o per correu electrònic ags.

fiscal@coec.net per concertar, si cal, una 
cita. Web: www.agscoec.com
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Vull estar ben 
assessorat
Amb solucions 
competitives 
i realistes

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

Truqui’ns, consulti la nostra 
web o enviï’ns un correu. 
O aprofi ti qualsevol ocasió en 
que 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 prioritzar el temps a la meva 

activitat professional dominant: 
l’odontoestomatologia

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

Truqui’ns, consulti la nostra 
web o enviï’ns un correu. 
O aprofi ti qualsevol ocasió en 
que 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 col·legiats 
de recent titulació 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 la odontoestomatologia. Perquè...
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El preu just d’un bon clima
La climatització és un dels capítols de consum energètic que genera més despesa i 
un factor molt important en la percepció de confort en un espai obert al públic. Trobar 
l’equilibri entre comoditat i estalvi és especialment delicat quan es tracta de climatitzar 
consultes i clíniques dentals.

E
l funcionament dels 
equips de climatització 
i les nostres necessi-
tats no sempre van a 
l’hora. Per una banda, 
trobem sistemes mal 
dimensionats respecte 

a les condicions de l’edifici: orienta-
ció, aïllament, superfície dels espais, 
usos... I, per altra banda, instal·la-
cions amb deficiències de funciona-
ment o que, simplement, no aprofiten 
totes les prestacions de programació 
i, en conseqüència, també són una 
font de despesa innecessària i sovint 
generen incomoditats.

Per exemple, el consum nocturn 
dels equips de clima pot costar-nos 
entre 10 i 15 euros diaris, un malbara-
tament que acaba transformant-se en 
un despesa innecessària de prop de 
1.500 euros al final de l’hivern. 

PER ON COMENCEM?
En primer lloc, cal verificar l’estat 

de manteniment de la instal·lació a 
partir de la comprovació, per exem-
ple, de l’aïllament de les canonades 
i l’estat dels filtres. A partir d’aquí, 
l’optimització del sistema de climatit-
zació hauria de començar sempre per 

saber les necessitats de climatització 
de cada sala segons els horaris i l’ac-
tivitat que s’hi duu a terme, així com 
de les condicions de cada estança 
en funció de la superfície, l’existència 
d’equips que emetin escalfor i l’aïlla-
ment de l’espai respecte de l’exterior.

En un mateix local, hi podem trobar 
espais molt exposats al clima exte-
rior, com la zona de recepció, i d’al-
tres amb una gran “densitat” d’equips 
electrònics, com l’interior d’un box.

MESURES D’ESTALVI
Un cop s’han analitzat les pautes 

de consum i s’han contrastat amb 
les necessitats reals del consultori, 
podem determinar quines mesures 
tindran més incidència en la despesa 
elèctrica, com ajustar la programa-
ció dels equips i establir un sistema 
d’alertes que permeti corregir les in-
cidències.

Els estalvis que aconseguim ens 
poden permetre renovar aquelles 
instal·lacions amortitzades amb baix 
rendiment i alts costos de consum i 
manteniment per un sistema de cli-
ma nou i eficient que ens oferirà con-
fort i estalvi energètic durant molt de 
temps. 

UN CAS PRÀCTIC
Amb l’objectiu de gestionar els re-
cursos de manera eficient, el COEC 
va apostar per la gestió energètica 
a l’edifici de la seu principal a Bar-
celona. L’orientació nord-sud de 
l’immoble, que suposa una alta ex-
posició al sol, i el fet que no s’esta-
ven utilitzant del tot les prestacions 
de l’equip de climatització, feia que 
els usuaris se sentissin poc confor-
tables.

La monitorització en temps real 
del sistema d’aire condicionat i la 
instal·lació d’una sonda de tempe-
ratura exterior va fer possible de-
terminar el potencial d’estalvi. Tot 
plegat, a partir del control de les 
dades necessàries per optimitzar 
les temperatures de referència en 
cada zona i determinar els horaris 
d’arrencada i parada en funció de 
l’ús de l’edifici, les condicions ex-
teriors i l’estació de l’any.

El projecte incloïa mesures im-
portants en altres grups de consum 
com la il·luminació. En conjunt, la 
gestió energètica a l’edifici va per-
metre estalvis importants en el pri-
mer any equivalents a un 25% de la 
despesa energètica. u
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enginyeria energètica

Numancia, 85-89, baixos, local 4  - Telèfon 934 989 921 - asesor@justaenergia.com - 08029 Barcelona

T’AJUDEM A
PAGAR MENYS
EN LA TEVA
FACTURA
ENERGÈTICA

Estalvis de llarga durada 
des del minut zero.

1. OPTIMITZACIÓ DE 
CONTRACTES

Plans de mesures sense 
inversió.

MILLORES 
D’EFICIÈNCIA2. SOLUCIONS 

TÈCNIQUES3.
Millora la teva instal·lació amb 
part dels estalvis obtinguts.
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Reacció d’hipersensibilitat 
a fàrmacs i anafilaxi en el 
gabinet dental
S’ha descrit que es pot produir un episodi de reacció al·lèrgica, inclosa la anafilaxi, en 
cada 0,013 pacients odontològics. Tenint en compte el nombre de col·legiats a Cata-
lunya, això representa una possibilitat pròxima a 65 pacients a l’any. Clarament, doncs, 
veiem la importància d’estar al dia en aquest aspecte, posant un especial èmfasi en el fet 
que les reaccions d’hipersensibilitat, inclosa las forma més severa coneguda com hiper-
sensibilitat tipus I o xoc anafilàctic, estan dins de les deu principals urgències mèdiques 
en el gabinet dental. 

E
n aquest article, po-
sarem l’accent només 
en les patologies re-
lacionades amb els 
fàrmacs ja que creiem 
que aspectes como 
l’al·lèrgia al làtex o 

a elements ambientals de l’entorn 
odontològic mereixen un estudi a 
part. 

La reacció al·lèrgica a un medica-
ment es produeix quan el sistema 

immunològic reconeix una deter-
minada substància com a al·lergen 
i produeix una reacció específica 
contra aquest element. En la majoria 
dels casos, es tracta d’una reacció 
similar a la que es produeix contra 
el pol·len, els àcars de la pols, els 
fongs, els epitelis de animals o els 
aliments, és a dir, l’organisme fabri-
ca la immunoglobulina E que s’uneix 
al medicament i, a través d’una res-
posta immunològica, dóna el tret de 

sortida a una cascada de mediadors 
que provoquen els símptomes. En 
altres casos, es tracta d’una reacció 
cel·lular i en un grup d’episodis no es 
determina el mecanisme causal.

Existeixen diferents mecanismes 
d’hipersensibilitat, classificats per 
Gell i Coombs.

Cal ressaltar que les reaccions 
al·lèrgiques, en totes les formes i 
graus de severitat, es situen dins 
dels efectes indesitjables secunda-

MIREIA TARÍN GONELL
Metge anestesiòloga, reanimació i 
terapèutica del dolor

STEVENS SALVA SUTHERLAND
Metge anestesiòleg, coordinador 
d’OBA sedaciones



Som

45

ris als fàrmacs, però es distancien 
d’aquells efectes indesitjables pre-
dicibles o dels que puguin aparèixer 
si es produeix una sobredosi del fàr-
mac. 

Existeixen una sèrie de considera-
cions prèvies a tenir en compte quan 
parlem de reaccions d’hipersensibi-
litat:
• Contacte anterior amb el fàrmac 

o agent: L’exposició prèvia és es-
sencial per a què es desencadeni 

la reacció al·lèrgica. No obstant 
això, la sensibilització pot passar 
inadvertida, per exposició ambien-
tal o a través de la dieta (per exem-
ple, la llet pot contenir penicil·lina 
ja que les vaques amb mastitis se 
sotmeten a tractament amb aquest 
fàrmac). Així doncs, les respostes 
al·lèrgiques poden passar per alt si 
es desconeix que hi ha hagut una 
exposició prèvia.

• El desencadenament de la reacció 

no depèn de la dosi: Les respostes 
al·lèrgiques no tenen relació amb 
la dosi administrada. Dosis molt 
petites (rastres d’antibiòtics en els 
aliments) són suficients per posar 
en perill la vida de l’individu. No 
obstant això, una dosi terapèutica 
completa pot ocasionar una reac-
ció al·lèrgica lleu.

• Especificitat química: Si un fàrmac 
en particular sensibilitza, aquest 
medicament o els compostos 
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químicament relacionats desen-
cadenaran igualment la resposta 
al·lèrgica. Això explica perquè un 
pacient al·lèrgic a un tipus de peni-
cil·lina pot resultar, alhora, al·lèrgic 
a una altra ja que tots els compos-
tos penicil·línics estan emparen-
tats químicament.

EPIDEMIOLOGIA
La incidència real de les reaccions 
al·lèrgiques als fàrmacs no es coneix 
amb exactitud, però un estudi realit-
zat per l’Hospital 12 de Octubre de 
Madrid va evidenciar que només el 
15% dels pacients que van acudir a 
urgències per reaccions adverses a 
fàrmacs van ser realment diagnos-
ticats d’aquesta afecció. Per altra 
banda, diversos estudis europeus 
coincideixen a assenyalar que entre 
el 5 i el 25% de la població pateix 
algun tipus d’al·lèrgia als fàrmacs.

A Espanya, el 14% de la població 
es considera al·lèrgica als medica-

ments i, en el cas de las penicil·li-
nes, més d’un 10% declara ser-ho 
a aquest tipus d’antibiòtics. Malgrat 
tot, els estudis prospectius eviden-
cien que la sospita d’al·lèrgia a fàr-
macs només es confirma en la mei-
tat dels casos. L’al·lèrgia als fàrmacs 
representa, en el nostre país, el ter-
cer motiu d’assistència a les consul-
tes d’al·lergologia, amb un 15% de 
casos. Aquesta prevalença s’ha in-
crementat en els últims anys.  

FÀRMACS DE RISC
En l’odontologia existeixen múltiples 
elements que poden associar-se a 
reaccions al·lèrgiques. Entre les cau-
ses més importants, hi ha els anti-
biòtics betalactàmics (penicil·lina i 
derivats), els antiinflamatoris no as-
teroïdeus (AINES) i l’al·lèrgia al làtex, 
les resines i els materials d’impres-
sió. L’anestèsic més emprat, l’arti-
caïna, és del tipus amida i rarament 
produeix una reacció al·lèrgica real. 
Moltes vegades, el que els pacients 
defineixen com a al·lèrgia està rela-
cionat amb l’efecte del vasocons-
trictor (adrenalina) referit com a pal-
pitacions, sudoració, enrojolament 
facial, etc. 

EL PACIENT AL·LÈRGIC
S’han descrit diversos factors de 
risc per desenvolupar hipersensibili-
tat als fàrmacs:
1. Sexe femení.
2. Antecedents d’al·lèrgia a altres 

fàrmacs o substàncies.

3. Antecedents d’atòpia i/o asma 
bronquial.

4. Estar en contacte amb molts me-
dicaments.

5. Propensió familiar, certs tipus 
d’al·lels HLA.

SIGNES I SÍMPTOMES
Les reaccions d’hipersensibilitat en 
el gabinet dental poden presentar-se 
en qualsevol moment durant la pràc-
tica diària. Tenen diferents manifes-
tacions clíniques i diversos graus de 
severitat.

1. Reaccions al·lèrgiques lleus
Es caracteritzen per ser d’apari-

ció lenta, els signes que s’observen 
més sovint són l’eritema cutani, les 
erupcions o la urticària associades a 
pruïges.

No estan associats a cap afectació 
respiratòria o cardiovascular.

S’inicien com a resposta a una alli-

SIGNES I SÍMPTOMES %

Cutanis >90%

Urticària i angioedema 85-90%

Rinorrea 45-55%

Pruïja sense erupció 2-5%

Respiratoris 40-60%

Disnea, sibilància 45-50%

Angioedema a la via aèria 
superior

50%

Mareig, síncope 30-35%

Nàusees, vòmits, diarrea 20-30%

Cefalea 5-8%

Dolor toràcic 4-6%

Convulsions 1-2%

Si un fàrmac en  
particular sensibilitza, 
aquest medicament o 
els compostos  
químicament  
relacionats  
desencadenaran  
igualment la resposta 
al·lergica
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beració de histamina.
Com a norma general, cal valorar 

el nivell de consciència i els signes 
vitals del pacient.

El tractament sol ser un antihista-
mínic com la difenhidramina per via 
intramuscular, intravenosa o oral.

És important recordar que la hista-
mina pot continuar circulant durant 
tres o més dies. Per tant, cal prolon-
gar el tractament durant aquest pe-
ríode.

2. Reaccions al·lèrgiques greus o 
anafilaxi

La reacció d’anafilaxi generalitza-
da és una urgència de desenvolupa-
ment ràpid i pot produir la mort del 
pacient en pocs minuts.

En els casos d’anafilaxi típica, 
la seqüència clínica es la següent: 
es produeix l’eritema cutani seguit 

d’una sensació de calor i urticària. 
Apareix, a continuació, una disnea 
de lleu a greu per broncospasme 
i/o edema de laringe. Si continua 
aquesta evolució, sorgiran altera-
cions cardiovasculars con pal·lide-
sa, mareig, taquicàrdia, palpitacions, 
hipotensió i pèrdua de consciencia 
(xoc anafilàctic). No obstant això, 
la reacció d’anafilaxi no sempre és 
igual, ja que es pot iniciar per les 
alteracions respiratòries i pel xoc. 
En la taula podem veure els signes 
i símptomes més freqüents i el per-
centatge d’aparició. 

DIAGNÒSTIC DE L’ANAFILAXI
Per fer-ho de manera més concisa 
i esquemàtica, seguirem els criteris 
establerts pel grup d’actuació d’ana-
filaxi (GALAXIA), segons l’actualitza-
ció del 2016. 

L’anafilaxi és probable si es té un 
dels següents criteris:

1. Inici agut amb afectació de 
pell o mucoses (urticària, pruïja, 
edema de boca). S’hi ha de sumar: 
compromís respiratori (disnea, sibi-
làncies, estridor) i/o tensió arterial 
baixa, síncope, alteració de la cons-
ciència.

2. Aparició ràpida de dos o més 
dels següents símptomes, asso-
ciats al contacte amb un al·lergen 
conegut pel pacient: Afectació de 
pell o mucoses o compromís respi-
ratori o disminució de tensió arterial 
o dolor abdominal, diarrea, vòmits.

3. Descens brusc de la tensió 
arterial (descens superior al 30% 
basal) o tensió arterial menor a 90 
mmHg, associat al contacte amb un 
al·lergen conegut pel pacient.

Màscara  
d’oxigenBotella d’oxigen amb 

connexió a màscara
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DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL
Existeixen diverses entitats clíniques 
que poden simular una reacció al·lèr-
gica, entre les quals podem trobar les 
resumides en la següent taula:
• Destret respiratori agut: Asma, em-

bòlia pulmonar, crisi d’ansietat, as-
piració de cos estrany (peça dental 
o element odontològic), laringos-
pasme.

• Síndromes que cursen amb erite-
ma: postmenopàusic, síndrome 
carcinoide.

• Síndrome neurològic: epilèpsia, 
vessament cerebrovascular. 

• Altres diagnòstics diferencials d’im-
portància: reacció vagal, reflux gas-
troesofàgic.
Un dels esdeveniments més fre-

qüents com la reacció vagal no 
s’acompanya de símptomes o sig-
nes cutanis, és autolimitat, amb una 
recuperació molt ràpida. Acostuma a 
donar-se en pacients joves amb cert 
grau d’ansietat davant de procedi-
ments dentals.

TRACTAMENT DE LES REAC-
CIONS D’HIPERSENSIBILITAT
En una situació ideal, la clínica den-
tal hauria de comptar amb personal 
format per als primers auxilis en cas 
d’una reacció anafilàctica, dispo-
sar d’un pla d’actuació, una guia en 
forma d’algoritme i d’un maletí de 
reanimació acompanyat de la medi-
cació que s’exigeix legalment i que 
inclou adrenalina. De fet, l’adrenali-
na s’ha d’administrar amb bon criteri 
clínic i seguint la dosi recomanada ja 
que pot ser fonamental per al tracta-

ALGORITME D’ACTUACIÓ DAVANT D’UNA
REACCIÓ ANAFILÀCTICA EN UNA CLINICA DENTAL

Criteris de reacció anafilàctica. (Vegeu taula)
Demanar ajuda. Trucar al 112. Retirar al·lergen si és possible.

Posició Trendelemburg. Valorar permeabilitat via aèria, 
estat cardiocirculatori, nivell de consciència, administrar oxigen.

ADRENALINA INTRAMUSCULAR (cuixa):
0.01 mg/kg, màx. 0,3 mg en nens, 0,5 mg en adults.

Si hi ha pèrdua de 
consciència i no 
respira: algoritme 
de parada cardio-

respiratòria.

Si hi ha pèrdua de 
consciència i no 
respira: algoritme 
de parada cardio-

respiratòria.

Si hi ha pèrdua de 
consciència i no 
respira: algoritme 
de parada cardio-

respiratòria.

En una situació ideal, la clínica hauria 
de comptar amb personal format per 
als primers auxilis en cas de reacció 
anafilàctica
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ment d’un episodi de xoc anafilàctic, 
mentre no arriba el SEM. 
MATERIAL NECESSARI PER AL 
TRACTAMENT PRIMARI A  LA CLÍ-
NICA DENTAL

• Obligatori:
Equip d’administració d’oxigen
Adrenalina per injectar via intra-
muscular/endovenosa
Antihistamínics
Corticoides (intramuscular/endo-
venós)
Agonistes adrenèrgics inhalats.
 

• Recomanable:
Pulsòmetre
Tensiòmetre

Si nos ens trobem davant d’una re-
acció al·lèrgica lleu sense afectació 
respiratòria ni cardiovascular:

En funció de si la clínica disposa 
d’un metge estomatòleg o un odon-
tòleg, es poden administrar antihis-
tamínics per via intramuscular, intra-
venosa o només via oral. Si utilitzem 
la difenhidramina, la presentació és 
de 50 mg. Si emprem la dexclorfeni-
ramina (inclosa en la llista de fàrmacs 
d’urgència del Departament de Sa-
lut) en dosis de 5 mg via oral. Un cop 
resolta la reacció, es pot prescriure 
difenhidramina o dexclorfeniramina 
per via oral durant dos o tres dies. 
En cas de ser odontòleg, el suggeri-
ment és que dirigeixin directament al 
pacient al metge de capçalera. Cal 
recomanar al pacient que eviti el tot 
l’exposició al possible al·lergen. 

En cas que ens trobem davant 
d’una reacció al·lèrgica greu o un 
possible xoc anafilàctic cal que ac-
tuar amb rapidesa i demanar ajuda: 

trucar al 112 (SEM) i indicar que ens 
trobem davant d’un cas d’anafilaxi 
mentre iniciem el suport bàsic. Po-

dem dividir el tractament en primari: 
posició del pacient, monitorització 
clínica o per dispositius (si se’n dis-
posa), oxigenoteràpia, seroteràpia i 
adrenalina en cas que sigui neces-
sari. Secundari: (corticoteràpia, β2 
agonistes i antihistamínics). Com a 
clínica dental cal que ens ocupem 

En cas que ens  
trobem davant d’una 
reacció al·lèrgica greu 
o un possible xoc 
anafilàctic cal actuar 
amb rapidesa i  
demanar ajuda
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del tractament primari de suport 
amb les eines de les quals disposem 
mentre no arriba l’assistència espe-
cialitzada.  

TRACTAMENT PRIMARI:
• Monitoritzar els signes vitals si 

disposem de tensiòmetre i pulsò-
metre. Una tensió arterial menor 
a 90 mmHg de sistòlica, es signe 
de gravetat, igual que una satura-
ció menor al 90% o una freqüència 
cardíaca superior a 120 pulsacions 
per minut. 

• Posició del pacient: si està cons-
cient, cal col·locar-lo en decúbit 
supí, amb les cames una mica 
aixecades (Trendelemburg). Si hi 
ha predomini de símptomes respi-
ratoris es pot quedar assegut. 

• Es proporcionarà oxigen a partir 
d’ulleres nasals o màscara de ven-
turi (material disponible al maletí 
de reanimació)  a un flux de 3 a 5 
litres per minut.

• Epinefrina. Administrar de 0,3 a 0,5 
ml (0,3 a 0,5 mg) de solució d’adre-
nalina 1:1.000 per via intramuscu-
lar (0,15 mg en nens). L’ampolla 
que tenim a la clínica és d’1 mg/ml 
en xeringa precarregada. Només 
caldrà col·locar l’agulla i injectar-li 
a la cuixa. Si no hi ha millora, es 
pot repetir la dosi al cap de 5 a 15 
minuts. (Vegeu foto)

TRACTAMENT SECUNDARI
Caldrà que l’apliqui el personal mè-
dic d’urgències i serà continuat en 
arribar a l’hospital. Es poden admi-

nistrar antihistamínics, bloquejant de 
receptors H2 o corticoides, tot per 
via endovenosa. Així mateix, s’admi-
nistraran solucions cristal·loides per 
restituir volum i medicació vasopres-
sora i per augmentar la tensió arte-
rial si fos necessari. 

En definitiva, i com a conclusió, 
podem dir que saber reconèixer la 
susceptibilitat individual, els pos-
sibles mecanismes i fàrmacs impli-
cats, la identificació dels símptomes 
i el diagnòstic de manera avança-
da, a més de disposar de protocols 
d’actuació prèviament consensuats i 
analitzats pel personal de la clínica 
dental, ajudarà a solucionar aquesta 
situació clínica que, en molts casos, 
pot posar en risc la vida dels nostres 
pacients.
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Tractament de la  
periimplantitis quirúrgica i 
no quirúrgica
La mucositis i la periimplantitis són considerades dues lesions infeccioses causades per 
bactèries que afecten als teixits que envolten els implants dentals (ID). La mucositis es 
defineix com una lesió inflamatòria reversible que afecta la mucosa del voltant de l’ID, 
mentre que la periimplantitis també afecta l’os de suport. 

C
línicament, s’iden-
tifica mucositis 
quan s’observa un 
envermelliment i 
inflamació del teixit 
tou que envolta 
l’implant conjunta-

ment amb el sagnat en sondar (SS). 
En el caso de la periimplantitis, la le-
sió mucosa sovint està associada a 
supuració i profunditats de sondat-

ge augmentades i sempre va acom-
panyada d’una pèrdua d’os marginal 
(Lindhe 2008). Entre els factors de 
risc més importants hi ha la higiene 
oral deficient, una història prèvia de 
periodontitis i els efectes del tabac. 
Altres factors, com pròtesis sobre 
implants no higienitzables, un con-
trol metabòlic pobre de la diabetis, 
el consum d’alcohol, la susceptibi-
litat genètica o les característiques 

de la superfície de l’ID també poden 
augmentar el risc de periimplantitis 
(Lidhe 2008). Els estudis més re-
cents indiquen una prevalença de 
periimplantitis del 18.8% dels pa-
cients (Atieh 2013).

TRACTAMENT DE LA PERIIM-
PLANTITIS
Las teràpies que es proposen per a 
l’abordament de la periimplantitis es 

PRESENTACIÓ DELS CASOS CLÍNICS

Pacient dona de 35 anys amb història de gingivitis i 
dos implants dentals col·locats fa tres anys, erràtica 
en els manteniments. Ve a la consulta al cap d’un any 
de l’última visita de manteniment i s’aprecia periodon-
titis crònica generalitzada inicial i periimplantitis, al 
marge de la presència de càlcul subgingival (Figura 1).

Realitzem tractament periodontal no quirúrgic in-
cloent informació, motivació i ensenyament d’higiene 

oral a la pacient, juntament amb instrumentació sub-
gingival de dents i implants amb ultrasons i curetes.  

Al cap de sis mesos, durant la següent visita de 
manteniment, podem observar radiològicament el 
farcit ossi del defecte periimplantari, així com la for-
mació de làmina dura crestal i absència de càlcul sub-
gingival (Figura 2). Clínicament, no existeix sagnat ni 
profunditat en sondar. 

JOSÉ NART 
Llicenciat i Doctor en Odontologia per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Certificat en  
Periodòncia i Implants per la Tufts University (Boston, EUA), i Diplomate American Board of Periodontology.
Cap del Departament de Periodòncia i director del master en Periodòncia i Implantsde la Universitat  
Internacional de Catalunya (Acreditat EFP). Director mèdic de Nart Clínica Dental Barcelona.
Secretari de la Societat Espayola de Periodòncia i Oseointegració (SEPA, 2016-2019)
e-mail: jose@nartperiodoncia.com

Figura 1 Figura 2
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Dona de 55 anys que es visita per molèsties al tercer qua-
drant, el qual havia estat rehabilitat amb implants feia tres 
anys. Exfumadora des de fa cinc anys de 20 cigarretes 
diàries, erràtica en la higiene interimplantària i teràpia de 
manteniment. 

Diagnostiquem periimplantitis en observar una pèrdua 
òssia horitzontal en els implants 45 i 47 i vertical en els im-

plants 45 i 47 (Figures 3 i 4). El tractament inclou la rege-
neració òssia guiada mitjançant al·loempelt mineralitzat i 
membrana de col·lagen reticulada (Figura 5). Després d’un 
any de cicatrització, observem millor salut periimplantària 
amb profunditats de sondatge de fins a 4 mm sense sagnat, 
farcit ossi parcial i accés a la higiene de la pròtesi implanto-
suportada (Figura 6 i 7).

basen en l’evidència del tractament 
de la periodontitis. Així, l’èxit dels re-
sultats del tractament ha d’incloure 
paràmetres que descriguin la resolu-
ció de la inflamació i la preservació 
de l’os de suport (Lindhe 2008). 

Malgrat que s’evidencia que la 
teràpia no quirúrgica té un efecte 
positiu en els paràmetres clínics i 
microbiològics en el tractament de 
la periimplantitis, els resultats dis-
ponibles fins ara n’apunten certs 
límits. En lesions profundes periim-
plantàries amb àmplia contaminació 
bacteriana de la superfície de l’ID, 
cal una intervenció quirúrgica addi-
cional a fi de remetre la lesió inflama-
tòria (Lidhe 2008).

En base al tipus de pèrdua òssia, 
l’abordament quirúrgic serà resec-
tiu o regeneratiu (Claffey 2008). En 
casos de pèrdua òssia horitzontal 
o defectes intraossis poc profunds, 
que mostrin una resolució inade-
quada després de la teràpia inicial, 
es realitzarà una cirurgia resectiva 
amb desplaçament apical del teixit 
tou i preferiblement implantoplàstia, 
a més de geniva queratinada al vol-

tant dels ID. La cirurgia regenerati-
va es realitzarà en aquells casos de 
defectes infraossis profunds de més 
de 3 mm o dehiscències òssies (Par-
ma-Benfenati 2013).

A continuació, es presenten tres 
casos clínics que mostren les tres 
opcions de tractament descrites an-
teriorment.

DISCUSSIÓ
S’han estudiat diferents protocols 
per al tractament no quirúrgic de la 
perimplantitis, tot i que els efectes 
d’aquests revelen una eficàcia molt 
limitada i no resolen la periimplantitis 
(Figura 2014). No obstant això, l’ex-
periència clínica recent i les sèries 
de casos en preparació (Liñares A, 
USC) ens animen a considerar el 
tractament conservador per tractar 
la periimplantitis. 

Si no s’obtenen bons resultats, 
s’han recomanat diferents tècniques 
quirúrgiques en funció de l’objectiu 
final de la intervenció quirúrgica: 1) 
accés per a la neteja i descontami-
nació de la superfície de l’implant 
(cirurgia d’accés), 2) accés per a 
neteja i descontaminació conjunta-
ment amb l’exposició de les super-

fícies afectades per a la higiene del 
pacient (penjalls de reposició apical) 
i 3) accés per a la neteja amb l’objec-
tiu de regenerar l’os de suport per-
dut (tècniques regeneratives).

Actualment, l’enfocament d’un 
tractament adequat per a la reso-
lució de la periimplantitis continua 
sent un repte per al clínic. Tot i que 
l’evidència presentada fins ara és 
molt limitada per establir un protocol 
sòlid, és possible establir una sèrie 
de recomanacions. Les característi-
ques morfològiques del defecte ossi 
periimplantari causades per la peri-
implantitis ens ajudaran a seleccio-
nar el tipus d’abordament quirúrgic. 

Si hi ha presència de defectes cir-
cumferencials i infraossis realitza-
rem una cirurgia regenerativa i quan 
el defecte presenta un component 
supraossi predominant realitzarem 
un penjall de reposició apical a les 
àrees no estètiques. En zones estè-
tiques o defectes poc profunds, se 
suggereix l’ús de penjalls d’accés 
quan el tractament no quirúrgic no 
ha estat satisfactori, tot i l’absència 
d’evidència de recolzament per a 
aquesta tècnica.

El tractament quirúrgic de la peri-

Figura 4 Figura 5 Figura 6Figura 3

CAS CLÍNIC 2
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CAS CLÍNIC 3
Home de 65 anys que acudeix a la clínica universitària odon-

tològica (CUO-UIC; tractat conjuntament amb el resident Ja-
vier Vilarrasa i la professora Neus Carrió) reportant mal sabor 
de boca i sagnat gingival. Presenta una història de malaltia pe-
riodontal i susceptibilitat genètica. Se’l va rehabilitar vuit anys 
abans amb set implants a l’arcada superior i cinc a l’inferior, 
amb una pròtesi híbrida collada inferior i una pròtesi fixa de 
metall ceràmica superior no higienitzables i en absència de 
manteniment (Figures 8 i 9). Presenta periimplantitis en totes 
dues arcades amb pèrdues òssies radiogràfiques horitzontals 
d’inicials a avançades segons els implants (Figura 10). 

Es realitza una fase higiènica completa modificant la pròte-
si i assegurant l’accés a la higiene (Figura 11). A continuació 
s’efectua cirurgia resectiva augmentant el gruix de la geniva 
queratintizada al vestibular, en aquest cas sense implantoplàs-
tia ja que són implants mecanitzats (Figura 12). Al cap de dot-
ze mesos de la cirurgia, s’observa una millora dels paràmetres 
clínics i estabilitat radiogràfica (Figura 13). 

implantitis a dia d’avui encara es 
poc predir poc. Per tant, cal que 
centrem els esforços en la pre-
venció. El pacient haurà de com-
prometre’s a mantenir un control 
excel·lent de la placa i un mante-
niment periimplantari i periodontal 
estricte sense oblidar que potser 
serà necessari modificar i/o can-
viar la pròtesi sobre els implants 
(Nart 2015). u

Figura 10

Figura 11
Figura 8 Figura 9

Figura 13Figura 12
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10 apps útils al 
sector dental 

L
es noves tecnologies 
han entrat a les nostres 
vides. Hem de ser-ne 
conscients. Des d’un te-
lèfon mòbil o una tauleta 
podem trobar inimagi-
nables opcions per a la 

pràctica diària a la consulta. Les apps 
han traspassat la línia de l’entreteni-
ment, l’oci i la diversió. Amb una pul-
sació de pantalla aconseguim eines 
accessibles i molt pràctiques que po-
den ajudar tant als professionals com 
als pacients.

Un concepte interessant a conèixer 
dins de l’evolució del nostre sector és 
el terme m-Health. L’entenem com el 
ràpid creixement i ús de dispositius 

mòbils i sense fils per millorar els re-
sultats en l’àmbit de la medicina, el 
benestar, els serveis sociosanitaris 
i la investigació i l’aprenentatge a 
la salut. També podem incloure en 
aquest grup els dispositius de moni-
torització de pacients i els assistents 
personals digitals.

Cada vegada amb més assiduïtat, 
sorgeixen noves formes de comuni-
cació entre pacients i professionals. 
Disposem d’un gran ventall d’apli-
cacions que ens proporcionen eines 
per al servei professional de la gestió 
clínica com solucions de registre, ei-
nes de consulta ràpida o calculado-
res mèdiques. A més, també trobem 
aplicacions que estimulen la motiva-

ció del pacient en la cura de la salut 
oral i ajuden a la participació en el 
procés assistencial. Això fa que en-
tengui la patologia, s’hi impliqui i sigui 
conscient dels procediments de trac-
tament que necessita.

Sense cap mena de dubte, les apli-
cacions mòbils han enriquit el dia a 
dia de tots plegats i milloren la qua-
litat de vida d’aquells qui en fan ús. 
Tot i que encara estem als inicis, 
observant el creixement dels últims 
anys, l’evolució serà ràpida. A conti-
nuació, hem volgut recollir un conjunt 
d’aplicacions útils i curioses sobre el 
sector dental que ja estan a la nostra 
disposició.

CLARA GONZÁLEZ
Presidenta de la Comissió  
de Joves Dentistes del COEC 
i membre de la Comissió 
Científica.
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Aquesta és una de les aplicacions gratuïtes més 
premiades dirigida a totes les edats. Es tracta d’un 
atractiu temporitzador per a què l’hàbit de raspallar-se 
les dents sigui més divertit. Durant els dos minuts im-
prescindibles per efectuar una bona neteja de la nos-
tra boca, la dels nostres fills, i la dels pacients sentirem 
música des del dispositiu. Poden ser arxius del núvol, 
via web o serveis en streaming.

L’aplicació ens ajudarà a tenir cura de la cavitat oral, 
reduir el risc de patologia gingival o càries i contribuirà 
a mantenir un somriure saludable i fresc. S’adequa 
tant a raspalls elèctrics com manuals. A més, permet 
definir recordatoris per canviar el raspall o el capçal 
cada tres mesos, definir les vegades que cal raspa-

llar-se cada dia, fer ús del fil dental, determinar la fre-
qüència de l’esbandida bucal o programar el calendari 
de visites a l’odontòleg. 

Hi ha l’opció de triar temporitzador i color de pan-
talla per fer-ho tot plegat més 
visual per als nens o efectuar 
diferents combinacions. Tam-
bé ens proporciona vídeos 
animats curts que mostren 
com realitzar les tasques bà-
siques de cura bucal, com 
fer servir fil o aprendre quins 
tipus de raspalls hi ha i com 
utilitzar-los. 

BRUSHDJ 
De: Benjamin Underwood 

Idioma: Anglès 
IOS/Android 

www.brushdj.com

WHAT IMPLANT IS THAT? 
De: Infodontics, LLC 
Idioma: Anglès 
IOS/Android 
whatimplantisthat.com

Sovint et trobes a la consulta mirant la ra-
diografia d’un nou pacient i et preguntes quin 
implant porta? Si és així, aquí tens la solució. 
Gràcies a la col·laboració de molts professio-
nals, s’ha creat una base de dades lliure de ra-
diografies que t’ajudarà diferenciar un implant 
d’un altre. Trobaràs la classificació de radiogra-
fies segons característiques comunes. Aquesta 
és una forma fàcil per filtrar i trobar l’implant que 
busquem. Tot plegat a partir de preguntes tan 
senzilles com especificar si és roscat o no, si hi 
trobem forats al vèrtex o quina és la forma més 
apical.

 Fins ara existia el sistema via web, però ara, 
amb l’aplicació al dispositiu mòbil, és més fàcil, 
pràctic i directe. A més, si la radiografia de l’im-
plant no és a la llista, hi ha l’opció de demanar 
ajuda addicional per identificar-lo. 

DENTAL EXPERT 
De: Marc Lazare DDS 

Idioma: Anglès 
IOS/Android 

www.drmarclazare.com

Guia visual i directa que ajuda a tota la família a en-
tendre els tractaments i procediments bucodentals típics. 
Respon preguntes habituals sobre aspectes odontològics 
de manera senzilla i fàcil d’entendre. L’aplicació exposa 
des de formes de disminuir l’ansietat, el dolor o la por, 
fins a informació d’interès al voltant de l’emblanquiment 
dental. També aporta coneixements sobre la comprensió 
de la prevenció, el diagnòstic i el 
tractament del càncer oral, l’or-
todòncia (bràquets, expansor de 
paladar, retenidors...), una cro-
nologia d’erupció dentària o la 
descripció i comparació de tots 
els tipus de restauracions den-
tals. 
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AGENDA DEL DENTISTA 
De: Iberfour Worldwide, SL 
Idioma: Espanyol 
IOS/Android 

Si necessites tenir controlat el calendari de trac-
taments dels pacients, aquesta és la teva apli-
cació. D’una manera senzilla i molt còmoda, et 
permet portar l’agenda de cites, intervencions i 
pacients del teu dia a dia. És molt visual i, amb 
només dos tocs de pantalla, podràs afegir cites 
al calendari, determinar tractaments, afegir 
noms de pacients i les hores i durada de les 
visites. Té una opció de tractaments i pacients 
freqüents, la qual cosa et fa més fàcil afegir-los 
a l’agenda. Tot i que l’aplicació ens ofereix op-
cions genèriques de la interfície, els llistats de 
l’aplicació són totalment personalitzables. 

IBRACESHELP
De: The Dental Specialists 
Idioma: Anglès 
IOS 
www.braceshelp.com

Ets ortodontista? Necessites una manera efectiva per motivar 
els pacients? Aquí tenim una aplicació creada per a l’especia-
litat quan es fan tractaments. Es tracta d’una app informativa 
dirigida a pacients que fan servir aparells ortodòntics amb brà-
quets o aquells que estan interessats a tenir més coneixement 
dels tractaments d’ortodòncia. Tot i haver de visitar el dentista 
de confiança perquè t’expliqui tot el que has de saber, l’apli-
cació està plena d’informació útil, gran quantitat de fotografies 
i vídeos sobre el manteniment dels aparells d’ortodòncia i 
informació sobre què cal fer o com actuar en cas de trobar-nos 
davant de problemes de tractament. 
Fàcilment també podreu afegir dades de contacte, informes 
sobre vídeos, aparells d’ortodòncia, missatges i emmagatze-
mar arxius. Tota la informació es pot llegir o escoltar dictada 
per l’assistent de veu. A més, tot el contingut es pot compartir 
a través del correu electrònic, via SMS o imprimir-la. 

DENTALINK 
De: Lemontech S.A. 
Idioma: Espanyol 
IOS/Android 
website.softwaredentalink.com

Inicialment dissenyat a Xile per a ordinadors i dirigit espe-
cíficament als dentistes, ara apareix l’aplicació mòbil que 
complementa perfectament el programari de núvol. Es 
tracta d’un software d’administració de clíniques dentals 
que ens permet organitzar, consultar cites de pacients, 
hores, plans de tractament, evolucions i, fins i tot, plan-
tilles de remuneració. Permet coordinar millor la clínica, 
augmentar la cartera de pacients, controlar-ho tot amb un 
sol clic, fer que el negoci no sigui només ètic, sinó també 
rendible i millorar l’experiència dels pacients. Un projecte 
interessant per als nostres dispositius mòbils o tauletes, 
amb una tecnologia fàcil d’entendre, fiable i segura que 
s’enllaça perfectament amb el programari dels ordinadors 
de les clíniques que ja tinguin Dentalink instal·lat. 

DENTAL PATIENT EDUCATION 
De: 3D4Medical 
Idioma: Anglès 
IOS/Android 
http://applications.3d4medical.com/dental_education 

Aplicació destinada a ajudar els odontòlegs a co-
municar-se i educar d’una forma fàcil i eficaç els 
pacients. Proporciona una eina de referència anatò-
mica molt il·lustrativa i comprensible per als pacients 
que proporciona diverses animacions i vistes de 360 
graus dels elements bucofacials. Es mostren músculs, 
vasos sanguinis, nervis facials i estructures esquelè-
tiques. A més, hi ha l’opció de visualitzar de forma 
individual cada dent. 
La versió Lite gratuïta té 12 animacions de mostra. A 
la versió completa n’hi ha gairebé 200 sobre diagnòs-
tic, prevenció, prostodòncia, endodòncia, ortodòncia, 
periodòncia, cirurgia oral i de tractaments que abas-
ten totes aquestes especialitats. Inclou descripcions 
detallades acompanyades per àudios. També hi ha la 
possibilitat d’editar manualment fent dibuixos sobre 
les imatges i enviar-les via correu electrònic. 
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EDGEDMS 
De: DMS 
Idioma: Anglès 
IOS (Ipad) 

Aquesta aplicació pensada per 
a odontòlegs, permet aprofitar al 
màxim les capacitats de la pantalla 
tàctil de l’Ipad. Ofereix l’opció de 
fer un estudi i seguiment perio-
dontal dels pacients a partir de la 
visió individualitzada de les dents 
i la mostra de múltiples imatges i 
radiografies. L’aplicació mostra re-
sums detallats de l’examen durant 
l’exploració dental, les anotacions 
del diagnòstic, observacions, 
recomanacions i alertes que s’ar-
xiven en una fitxa cada cop que 
ens visita el pacient. Aquesta eina 
ens ajudarà a agilitzar la gestió 
mitjançant una simplificació del 
control dels tractaments. 

MY INVISALIGN SMILE De: Aling Technology 
Idioma: Espanyol, alemany, francès, anglès i Italià 
IOS/Android 
http://www.invisalign.es/myinvisalignsmile_tcs 

Aquí tenim la primera aplicació dirigida exclusivament a tots aquells 
pacients que usen ortodòncia invisible. La firma Invisalign presenta 
una aplicació funcional que permet seguir, tant nosaltres com els 
nostres pacients, l’evolució del tractament, trobar recomanacions 
i solucionar possibles dubtes que puguin sorgir. És indispensable 
emplenar el perfil que ens proporciona l’aplicació amb la quanti-
tat d’alineadors que conté el tractament, tant els maxil·lars com 
els mandibulars. Aquestes dades  proporcionen la informació per 
realitzar el seguiment. En cas que s’hagi d’augmentar el nombre 
d’alineadors, hi ha la opció d’editar i modificar la informació. A més, 
tenim la possibilitat de fer fotografies setmanals per, posteriorment, 
crear un vídeo amb l’evolució foto a foto de la variació de les dents 
per poder fer una comparació. Una funció molt útil és afegir la 
freqüència amb la qual s’han de canviar els alineadors per tal que 
l’aplicació faci els recordatoris corresponents. 

DENTAL PHOBIA 
De: Dr Jeff Sherer 
Idioma: Anglès 
IOS 

Tenir coneixements sobre la fòbia dental és important i pot ajudar els 
nostres pacients a ser conscients del problema. Aquesta aplicació ha 
estat creada amb l’objectiu d’ajudar a superar efectivament l’ansietat 
durant la visita a l’odontòleg. D’una manera diferent, fora dels típics 
mètodes i els trucs terapèutics, l’app proporciona una gran quantitat 
d’informació que permet entendre i comprendre plenament un ventall 
extens d’opcions per fer front amb facilitat a les visites a la consulta 
dental. L’aplicació es divideix en una sèrie de seccions amb continguts 
que tracen estratègies d’afrontament i aprofundeixen en la naturalesa 
de la fòbia al dentista. També explica procediments de sedació com la 
inhalació o la sedació intravenosa. A més, ofereix la possibilitat d’estar 
en contacte amb un professional qualificat a qui es poden transmetre 
preocupacions i fer qualsevol consulta.
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Coaching

L
a L’ADA reconeix for-
malment nou àrees 
d’especialitat en la 
pràctica odontològica: 
la salut pública dental; 
l’endodòncia; la pato-
logia oral i maxil·lofa-

cial; la cirurgia oral i maxil·lofacial; 
l’ortodòncia i ortopèdia dentofacial; 
l’odontologia pediàtrica; la periodò-
ncia; la prostodòncia, i  la radiologia 
oral i maxil·lofacial. La biblioteca de 
l’entitat atresora un extens fons de li-

teratura dental amb aproximadament 
33.000 llibres i 17.500 volums de re-
vistes enquadernades.

En els últims anys, l’associació ha 
realitzat diversos experiments i es-
tudis empírics per demostrar la im-
portància de la gestió emocional del 
dentista en el tracte amb el pacient. 
L’experiment més rellevant es va por-
tar a terme a la Case Western Reser-
ve, una de les universitats més im-
portants en la pràctica odontològica 
dels Estats Units. Fundat l’any 1892, 

La importància de  
la intel·ligència  
emocional en l’atenció 
al pacient segons  
l’Associació Dental 
Americana 
L’American Dental Association (ADA) és un col·lectiu professional dels Estats Units cons-
tituït el 1859 i que compta amb més de 152.000 membres. La seu central és a l’edifici 
del mateix nom situat al nord de Chicago. L’ADA és l’associació dental més antiga i amb 
més afiliats del món i promou una bona salut oral. Fundada l’agost de 1859 a Nova York 
per vint-i-sis dentistes que representaven diverses empreses del sector dental als EUA, 
avui en dia, supera els 152.000 membres i compta amb més de 400 empleats entre la 
seu central de Chicago i l’oficina de Washington D. C.

PEDRO MORCHÓN CAMINO
Director d’Enfoque dental. Coach certificat per l’Asociación 
Española de Coaching Ejecutivo (AECOP) i l’Asociación  
Española de Programación Neurolingüística (AEPNL)
info@enfoquedental.com

En els últims anys,  
l’associació ha realitzat 
diversos experiments 
i estudis empírics per 
demostrar la  
importància de la  
gestió emocional del 
dentista en el tracte 
amb el pacient
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el centre compta, avui en dia, amb 
cinc programes de formació especi-
alitzada en periodòncia, endodòncia, 
pediatria, ortodòncia i cirurgia oral i 
maxil·lofacial.

En l’estudi, els investigadors van 
treballar amb cent estudiants de ter-
cer i quart any que van respondre un 
qüestionari de 72 preguntes sobre 
intel·ligència emocional. Cal tenir en 
compte que les competències en 
aquest àmbit s’agrupen en quatre 
grans eixos: l’autoconsciència, l’au-
togestió, la consciència social i la 
gestió de relacions. Paral·lelament, 
també es va determinar el rendiment 
clínic global de cadascun d’aquests 
alumnes, de la qual es va obtenir una 

mitjana en diferents avaluacions a 
partir de qualificacions acadèmiques. 

En la determinació del rendiment 
clínic de l’alumne, els investigadors 
no només es van basar en les qua-
lificacions obtingudes, també hi van 
incorporar altres factors com el di-
agnòstic i la planificació del tracta-
ment, l’ètica de treball i la gestió del 
temps, la preparació i l’organització, 
la professionalitat, la gestió del paci-
ent, el coneixement, les habilitats tèc-
niques i la capacitat per autoavaluar 
la feina feta. Paral·lelament, es van 
programar diferents proves per quan-
tificar la intel·ligència emocional dels 
alumnes. 

Finalment, es va comprovar si hi 

havia una correlació entre les pun-
tuacions obtingudes en intel·ligència 
emocional (en els quatre vessants) 
i el rendiment clínic de l’alumne (en 
anglès, overall clinical performance). 
I, efectivament, els investigadors van 
constatar la correspondència entre 
totes dues variables.  

En conseqüència, queda palès 
que els estudis científics demostren 
que la qualitat del vincle professio-
nal salut–pacient és un factor molt 
rellevant en el tractament i que, con-
juntament amb els coneixements ci-
entificotecnológics, esdevé la pedra 
de toc de la pràctica clínica. L’ús de 
tècniques i protocols d’intervenció 
emocional implica un salt qualitatiu 
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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
T' abonem el 10 %
de la teva quota de col·legiat*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 TPV Fins a Gratis+ + +
30€ mes

comissions Amb condicions preferents. bonificació de l’1 % en l’emissió de Servei Kelvin Retail, informació sobre el
d’administració i de nòmines i assegurances socials.2 comportament del teu negoci.3.
manteniment.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.
* Fins a un màxim de 100 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.
Aquestes condicions es mantindran mentre es compleixin els requisits establerts en el contracte:
-Tenir un ingrés regular trimestral per un import mínim de 10.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular).
-I complir, com a mínim, dos dels requisits següents: un càrrec en concepte d’emissió de nòmina, un càrrec en concepte d’assegurances socials, un càrrec en concepte d’impostos o dos càrrecs en concepte
de rebuts. En cas que el titular sigui un comerç, és un requisit obligatori disposar de TPV amb la nostra entitat. Es consideren comerç a l’efecte de la contractació d’aquest compte els que figuren en el llistat
publicat a www.bancsabadell.com/compteexpansionegocisplus.
Aquests requisits són de compliment mensual, de manera que si al tercer mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un Compte
Professional.
1. Rendibilitat 0% TAE.
2. Si hi domicilies conjuntament l’emissió de nòmines i assegurances socials te'n bonifiquem, cada mes, l’1 %, amb un màxim de 30 euros/mes.
3. Comptaràs amb un servei periòdic d’informació actualitzada sobre el comportament del teu comerç, els teus clients i el teu sector, per ajudarte en la presa de decisions. 

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.
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en la praxi mèdica de qualsevol clí-
nica dental que vulgui apuntar cap a 
la excel·lència en la interacció amb 
el pacient i aconseguir, així, millors 
resultats en els tractaments i més 
satisfacció dels usuaris.

La medicina humanista, la psicolo-
gia positiva i la programació neuro-
lingüística proposen protocols con-
crets d’actuació per aconseguir una 
intervenció empàtica amb el pacient, 
assertiva i de màxima satisfacció, la 
qual cosa en garanteix la fidelització.

Aquests protocols aconsegueixen:
• Ampliar l’espectre de competènci-

es de lideratge i relació de l’odontò-
leg amb els pacients.

• Desenvolupar les competències 
d’intel·ligència emocional del den-
tista com la contenció, l’escolta ac-
tiva, l’empatia, la pedagogia en las 
explicacions i la comunicació. 

• Individualitzar la relació del dentista 
amb els diferents tipus de pacients 
amb l’objectiu d’utilitzar els canals 
relacionals més efectius amb cada 
prototip de persona. 

• Educar el pacient per a què no visiti 
l’odontòleg únicament en cas d’ur-
gència i hi acudeixi habitualment 
per abordar la salut bucal de ma-
nera més compromesa. D’aquesta 

manera, aquest tipus de pacient, 
moltes vegades, passa a conver-
tir-se en prescriptor de la nostra clí-
nica en el seu entorn personal.

Sovint, tractem els pacients se-
gons el que ens dicta el sentit comú. 
Ens basem en l’experiència, en 
aquelles regles bàsiques que solen 
regir les relacions humanes. Així, 
cada dentista, al cap dels anys i de 
manera més o menys conscient, ha 
generat un protocol propi basat en 
aquelles pràctiques que li han funci-
onat i que ha anat reiterant durant la 
seva carrera. 

Per tot plegat, els protocols que 
exposaré en les pròximes publica-
cions no pretenen presentar una 
veritat absoluta i infal·lible. Han de 
servir a l’odontòleg per reflexionar al 
voltant de com pot ampliar les com-
petències d’intel·ligència emocional i 
incorporar aspectes nous a la seva 
manera de treballar. El bon protocol 
és el que funciona. Cada persona es 
diferent i, per tant, cada professional 
també ho és. 

Per tant, no em limitaré a plante-
jar un únic protocol d’intervenció 
emocional amb el pacient, sinó que 
en redactaré un forjat amb les eines 

de la medicina humanista, un altre 
de coaching en salut, un tercer de 
programació neurolingüística i, final-
ment, un de psicologia positiva. Vol-
dria que l’odontòleg tingués una visió 
polièdrica d’una temàtica transversal 
com és la intervenció emocional amb 
el pacient. 

A Enfoque dental, acompanyem les 
clíniques dentals en el camí cap a la 
millora contínua mitjançant el coac-
hing i la formació en habilitats de lide-
ratge i competències emocionals en 
el tracte amb el pacient. També treba-
llem les habilitats comercials, el màr-
queting i l’estratègia de las clíniques. 

Em dic Pedro Morchón. Per a qual-
sevol dubte, pregunta, reflexió o as-
pecte que vulgueu comentar, no dub-
teu a posar-vos en contacte amb mi. 
Serà un plaer poder ajudar-vos.u

El bon protocol és el 
que funciona. Cada 
persona és diferent i, 
per tant, cada  
professional també  
ho és
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Bases per a la publicació de casos 
clínics a la revista del COEC

PÀGINA 1
• Títol: ha de tenir relació directa amb 

el tema de l’article. Ha de convidar 
al diagnòstic diferencial. La longitud 
màxima ha de ser de 100 caràcters in-
cloent els espais. No s’hi ha d’incloure 
abreviatures.

• Autors: a la llista d’autors han de cons-
tar únicament aquelles persones que 
han contribuït substancialment al des-
envolupament del treball. S’accepten, 
com a màxim, quatre autors per cas. 
Poden participar com a autors interns 
especialistes en formació.

• Autor principal: ha d’indicar el seu  
correu electrònic i telèfon.

• Cessió de drets d’autor: l’enviament de 
casos clínics suposa l’acceptació per 
part dels autors de la cessió dels drets 
d’autor en forma exclusiva al COEC.

PÀGINA 2 EN ENDAVANT
• El cas clínic ha d’incloure els aspectes 

més rellevants dels apartats següents: 
anamnesi, examen físic, exàmens 
complementaris (periapicals, TAC, or-
topantomografies, etc.), diagnòstic de-
finitiu, tractament, evolució, discussió i 
referències bibliogràfiques.

• Ha de tenir com a màxim 1.500  
paraules.

• La discussió ha de ser concisa.
• Les referències bibliogràfiques s’han 

de limitar a un màxim de sis articles 
que es relacionin directament amb 
el cas enviat. S’han d’enumerar 
d’acord amb l’ordre d’aparició en el 
text, on s’han de citar amb un núme-
ro entre parèntesis. 

FIGURES I IL·LUSTRACIONS
S’han de limitar a aquelles que mostrin 
les troballes fonamentals descrites al text.
Es poden incloure fins a un màxim de sis 
imatges per cas, en format jpg. La quali-
tat de les imatges ha de ser com a mínim 
de 500dpi. Les figures s’han d’enumerar 
d’acord amb l’ordre d’aparició en el text 
(figura x) i l’arxiu que la conté ha de te-
nir el nom corresponent al número de la 
figura. 

Per a més informació o aclariments:  
revista@coec.cat

INSTRUCCIONS PER ALS AUTORS
Els casos clínics remesos a la revista del COEC han de ser originals; per tant, no poden haver estat enviats per a la seva publicació 
a d’altres revistes o llibres. El text s’ha d’escriure en lletra Arial cos 12 i un interlineat d’1,5, i s’ha d’enviar per correu electrònic a 
revistacoec@coec.cat:
• El cas clínic en un arxiu Word. 
• Les imatges com a arxius independents.

S’accepten articles de col·legiats del COEC, estudiants del grau d’odontologia, postgrau o màster (s’ha d’acreditar).

El cas clínic ha de contenir els següents apartats:



Camps de refugiats a Grècia

El COEC, juntament amb altres 
ONGs, posa en marxa un programa 
d’atenció als campaments de  
refugiats a Grècia
Europa es troba davant d’una greu crisi humanitària que s’ha fet palesa a Grècia i a d’al-
tres països limítrofs del continent davant de l’arribada massiva de refugiats procedents 
de països en guerra o de zones de conflicte com Síria, l’Afganistan o Iran.

XAVIER IRACULIS SOTERES
Membre de la Comissió Social del COEC

C
om a resposta a 
aquesta crua rea-
litat, el COEC, 
un grup d’ONGs 
del sector dental 
(Odontologia Soli-
daria, Dentistas sin 

fronteras i Zerca y Lejos) i Amb les te-
ves mans (una ONG de Figueres de-
dicada a l’ajuda als refugiats) han de-
cidit unir esforços per tirar endavant 

un projecte de cooperació en un dels 
camps de refugiats propers a Atenes. 
Es tracta d’un programa força ambi-
ciós en el qual s’està treballant des 
de fa molts mesos.

El setembre passat, dos membres 
d’Odontologia Solidaria van fer el pri-
mer viatge prospectiu per planificar 
sobre el terreny i registrar les neces-
sitats reals de la població refugiada. 
Al gener començarà una cadena de 

dentistes voluntaris que es desplaça-
ran durant com a mínim una setmana 
a un dels campaments de refugiats 
grecs.

Els refugiats han rebut amenaces 
reals i serioses en els països d’origen. 
Són persones que tenen dret a sol·li-
citar asil en un lloc segur, lluny de les 
bombes i de la mort. Famílies que fan 
un viatge molt llarg i perillós per arri-
bar a la Unió Europea. Paguen grans 
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quantitats de diners a les màfies. 
Pateixen la desesperació, el dolor, 
la fatiga i abusos als drets humans. 
L’any 2015, mes de 3.700 persones 
van morir al Mediterrani i, malaurada-
ment, aquest any aquesta xifra aug-
mentarà.

L’objectiu del projecte en què tam-
bé participa activament el Col·legi és 
garantir els drets i el benestar dels re-
fugiats d’acord amb la Convenció de 
les Nacions Unides relativa a l’Estatut 
dels Refugiats i, per tant, el dret uni-
versal a la salut. 

El programa tindrà una any de dura-
da i es desenvoluparà sota l’empara 
de Médicos del Mundo Grecia i Pam-

pirakis Support Initiative for Refugees 
and Inmigrants en una clínica fixa 
que reunirà tots el requisits per por-
tar a terme la tasca odontològica en 
unes condicions adequades. L’espai 
s’ubicarà als campaments de Schisto 
i Malakasa, on es pretén donar assis-
tència al voltant de 3.500 refugiats de 
diferents nacionalitats.

La intervenció es basarà, per una 
banda, en l’atenció d’emergència i, 
per altra banda, en la prevenció i con-
servació de la salut bucodental (apli-
cació de fluor, tècnica atraumàtica 
restaurativa, aplicació de ionòmers 
de vidre, educació en la salut...)

L’altre pilar fonamental de l’èxit 

d’aquest projecte es la participació 
voluntària i desinteressada de tots 
aquells que vulguin desplaçar-se a 
Grècia o fer aportacions de material 
clínic per col·laborar en el desenvo-
lupament d’aquesta iniciativa huma-
nitària. Trobareu un enllaç a la nostra 
pàgina web  www.coec.cat/ca/es-
pai-col.legial/comissio-social.

Aquest projecte representa un gran 
pas en la implicació social i solidària 
del nostre col·lectiu i permet donar 
una dimensió més humana a la nostra 
estimada professió.

JUNTS ARRIBAREM 
MÉS LLUNY
Vols participar com a voluntari/a 
en un projecte en els campaments  

de refugiats a Grècia?
Si vols més informació 

escriu-nos a social@coec.cat



16/02/2017
“Nuevas técnicas en ROG y RTG 
con Guidor, membrana sintética 
reabsorbible y preservación alveo-
lar. Cómo, cuándo y porqué”
Dr. Antonio Bujaldón

23/3/2017
Taller de Straumann sobre  
Emdogain
Dr. Federico Margitic Aluiz

14/1/2017
“Interaccions farmacològiques i 
implants dentals en pacients mèdi-
cament compromesos”
Dr. Gerardo Gómez Moreno

17/2/2017
“Rehabilitació del maxil•lar supe-
rior atròfic”
Dr. Javier Mareque Bueno i Jesús 
López Vilagrán

18/02/2017
“Asepsia en odontología”
Dr. Joaquin Porta Jorba i Dra. Cristi-
na Porta Ferrer

17/3/2017 - 18/3/2017
“Nous horitzons en el tractament 

de pacients especials”
Dr. José Ramón Corcuera Flores i 
Dra. Lizett Castellanos Cosano

25/03/2017
“Corticotomies en ortodòncia: 
molt més que un mètode per acce-
lerar el moviment dental”
Dr. Javier Mir, Dr. Jordi Vilagrasa 
Sánchez, Dr. Octavi Camps Font i 
Dra. Teresa Flores Pons

01/4/2017
“Tractament dels casos amb des-
gastos severs”
Dr. Ernest Mallat Callís

22/4/2017
“La sedació conscient amb òxid 

nitrós”
Dr. Manuel Ribera Uribe, Dra. M. 
Inmaculada Vela Casasempere i Dr. 
Víctor Gil Manich

22/4/2017
“Relació entre la periodòncia i l’or-
todòncia: com establir la simbiosi 
perfecta?”
Dr. Fernando Llambes i Dra. Pilar 
Martínez

28/4/2017 - 29/4/2017
“Com fer les endodòncies d’una 
forma més ràpida i segura”
Dr. José Francisco Gaviño Orduña

TALLERS (Sessions gratuïtes. Places limitades a 25 assistents)

CURSOS

CURS 
ACADÈMIC
2016-2017 

19/1/2017
“Farmacogenètica, una nova era 
en el tractament del dolor orofa-
cial”
Dr. Eduardo Vázquez Delgado

26/1/2017
“El provisional com a clau de 
l’èxit”
Dr. Roberto Padrós i Ferran Puigre-
fagut

23/2/2017
“Empelts gingivals en dents i 
implants: indicacions i tècnica pas 
a pas”
Dr. José Nart  i Dra. Desirée Abellán

02/3/2017
“Conferència de sobre dentadu-
res”
Dr. Javier Molina López i Dr. Raúl 
Ayuso

30/3/2017
“Patologia de la mucosa oral”
Dr. Dídac Sotorra

27/4/2017
“Preservació, implant immediat o 
protocol diferit: presa de decisions 
en el sector estètic”
Dr. Albert Barroso Panella

CONFERÈNCIES

Cicle de cinema
26/1/ 2017, 17.00h Marine” (1964)
Director: Alfred Hitchcock / Intèrprets: Sean Connery, 
Tippi Hedren i Diane Baker / Durada: 118 minuts.
Sinopsi: Marnie, lladre i mentidera compulsiva, treballa 
per Mark Rutland, al qual intenta robar. Després, tots dos 
es casen.

Anima’t i confirma l’assistència enviant un correu electrò-
nic a fsuarez@coec.cat o truca a Francesca Suárez al 93 
3101555 ext. 411
Entrada per taquilla inversa (l’espectador aportarà el que 
consideri just). L’import recaptat es destinarà a la Funda-
ció Metges.



Tarifes i contractació
coec@coec.cat

Un canal de comunicació únic per a empreses 
i anunciants amb tots els col·legiats i 

col·legiades de Catalunya.

anuncia-t’hi!

La revista del Col·legi Ofi cial 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya inicia una nova etapa
• Tota l’actualitat del COEC
• Entrevistes i reportatges
• Principals notícies del sector
• Disseny innovador
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