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Z4
SISTEMA CHAIRSIDE

FRESADORA DE LABORATORI
MAJOR PRECISIÓ
• Restauracions en Ultra-HD 
• Fus de freqüència ràpida amb refrigeració per aigua i allotjament de precisió 
• 3 µm de precisió de repetició

MÀXIMA ESTABILITAT
• Fresa y rebaixa els materials més durs del mercat 
• Gran potència de 800 W y 80 000 rpm 

INDEPENDÈNCIA ABSOLUTA
• Disponibilitat de material pràcticament il·limitada en format de disc de 98 mm, 
blocs de 30 tipus y més de 140 Prefab Abutments de titani y CoCr 
• Màxima diversitat d’indicacions gràcies a l’angle de gir de ±35° 

FIABILITAT MAI VISTA
• Dissenyat i fabricat íntegrament a Alemanya 
• Ampli sistema de sensors per a controlar totes les funcions 
• 2  càmeres web per a la supervisió remota 
• 24 mesos de garantia

MÀXIMA RENDIBILITAT
• Una de les màquines més ràpides del mercat

MAJOR PRECISIÓ
• Fressat i poliment en Ultra-HD 
• Sòlida qualitat industrial • 3 µm de precisió de repetició

LA FABRICACIÓ MÉS RÀPIDA
• Restauracions en menys de 10 minuts 
• Tensió de blocs en 2 segons 
• Fus elèctric amb freqüència ràpida de 100 000 rpm

INDEPENDÈNCIA ABSOLUTA
• 30 materials de bloc de 12 fabricants, i augmentant opcions 
• >140 Prefab Abutments de titani i CoCr d’11 fabricants 
• Validat per a tots els escàners i softwares de CAD convencionals 
•  PC integrat amb pantalla tàctil i WLAN: no es necessita ordinador portàtil 

o tauleta 
•  Compressor incorporat: no es requereix subministrament d’aire comprimit 

extern

MÀXIMA RENDIBILITAT
• Aigua corrent, no es necessiten additius 
• Fàcil d’aprendre, fàcil de fer servir 
• Sense preocupacions: 24 mesos de garantia 
•  El complement ideal de l’empresa vhf: eines de precisió de llarga vida útil a 

preus molt competitius
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EDITORIAL · T’AJUDEM A SOMRIURE

Amb el titular que encapçala la nostra revista, us 

en fem arribar una nova edició volent, com sem-

pre, que vosaltres sigueu els protagonistes. Amb 

aquesta premissa, el COEC ha iniciat un seguit d’enques-

tes per saber la vostra opinió, inquietuds i valoracions 

respecte a temes diversos que concerneixen la totalitat 

del nostre col·lectiu. La primera enquesta que vàreu rebre 

estava relacionava amb aquesta mateixa revista, una eina 

de comunicació per a tots nosaltres. La temàtica de la 

següent consulta ha servit per valorar els cursos de for-

mació i les vostres preferències a l’hora de programar-los. 

La pròtesi, seguida per l’odontologia conservadora i el 

tractament del dolor han estat les disciplines més sol·li-

citades. Coincidint amb l’inici del nou curs 2018-2019, tant 

a Barcelona com a les seus de Tarragona, Lleida i Girona, 

es presenten un ampli ventall de cursos per cobrir les 

necessitats tant dels dentistes com del personal auxiliar.

Que l’odontologia pateix, avui dia, temps difícils és una evi-

dència. Per aquest motiu, han sorgit iniciatives com la del 

col·lectiu Odontología en tiempos revueltos, amb l’objectiu 

de fer front al passotisme de les administracions en un 

país, segons les seves pròpies paraules, en què val que val 

gairebé tot. Podreu esbrinar com posar-vos-hi en contacte 

i llegir-ne les reivindicacions en la secció d’entrevistes.

Però, si ens hem de fer ressò d’una notícia rellevant, és 

del nou Programa de Protecció Social. El COEC ha ade-

quat sempre polítiques dirigides a la prevenció de riscos, 

oferint serveis i programes d’atenció per als qui pateixen 

situacions complexes derivades tant de problemes socials 

com de salut. El Programa de Protecció Social ha nascut 

per donar suport a odontòlegs que afrontin situacions 

de compromís per a la seva activitat professional, amb 

càrregues familiars o amb horaris que dificultin la con-

ciliació. Una de les grans novetats és la incorporació 

d’una treballadora social que atén i orienta personalment 

aquells col·legiats i col·legiades i familiars directes que 

ho sol·licitin. Des d’ara, pertànyer al nostre col·lectiu serà 

sinònim d’una millora en la salut i el benestar dels odon-

tòlegs i estomatòlegs, però també de les nostres famílies.

Articles sobre com actuar davant d’una crisis convulsiva 

a la clínica dental, les infeccions odontogèniques o al 

voltant de la figura de Pierre Fauchard, a la secció En 

clau d’història, completen aquest número de SomCOEC. 

Si, al segle XVIII, el pare de l’odontologia moderna apos-

tava per ampliar coneixements, compartir-los i difon-

dre’ ls ,  unif icant cr iter is i  sumant companys en una 

professió tan solitària, nosaltres, en ple segle XXI , no 

hauríem de contradir-lo.

T’ajudem a somriure
Te ayudamos a sonreír
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TE AYUDAMOS A SONREÍR · EDITORIAL

DRA. DOLORS CEPERUELO
Directora

Con el titular que encabeza nuestra revista, os hace-

mos llegar una nueva edición queriendo, como 

siempre, que vosotros seáis los protagonistas. Con 

esta premisa, el COEC ha iniciado una serie de encuestas 

para saber vuestra opinión, inquietudes y valoraciones res-

pecto a temas diversos que conciernen la totalidad de nues-

tro colectivo. La primera encuesta que recibís se relacionaba 

con esta misma revista, una herramienta de comunicación 

para todos nosotros. La temática de la segunda consulta ha 

servido para valorar los cursos de formación y vuestras pre-

ferencias para poder programarlos. Las prótesis, seguidas 

por la odontología conservadora y el tratamiento del dolor 

han sido las disciplinas más solicitadas. Coincidiendo con 

el inicio del nuevo curso 2018-2019, tanto en Barcelona como 

en las sedes de Tarragona, Lleida i Girona, se presentan una 

amplia gama de cursos para cubrir las necesidades tanto 

de dentistas como de personal auxiliar.

Que la odontología vive, hoy en día, tiempos difíciles es una 

evidencia. Por este motivo, han surgido iniciativas como las 

del colectivo Odontología en tiempos revueltos, con el obje-

tivo de hacer frente al pasotismo de las administraciones 

en un país, según sus mismas palabras, en el que vale casi 

todo. Podéis averiguar cómo poneros en contacto y leer sus 

reivindicaciones en la sección de entrevistas.

Pero, si debemos hacernos eco de una noticia relevante, es 

del nuevo Programa de Protección Social. El COEC ha ade-

cuado siempre políticas dirigidas a la prevención de riesgos, 

ofreciendo servicios y programas de atención para los que 

sufren situaciones complejas derivadas tanto de problemas 

sociales como de salud. El Programa de Protección Social ha 

nacido para apoyar a odontólogos que afronten situaciones 

que comprometan su actividad profesional, con cargas fami-

liares o con horarios que dificulten su conciliación. Una de 

les grandes novedades es la incorporación de una trabajadora 

social que atiende y orienta personalmente aquellos colegi-

ados y colegiadas y sus familiares directos que lo soliciten. 

Des de ahora, pertenecer a nuestro colectivo sera sinónimo 

de una mejora en la salud y el bienestar de los odontólogos y 

estomatólogos, pero también de nuestras familias.

Artículos sobre cómo actuar ante una crisis convulsiva en 

la clínica dental, las infecciones odontogénicas o alrede-

dor de la figura de Pierre Fauchard, en la sección En clau 

d’història, completan este número de SomCOEC. Si, en el 

siglo XVIII, el padre de la odontología moderna apostaba 

por ampliar conocimientos, compartirlos y difundirlos, 

unificando criterios y sumando compañeros en una 

profesión tan solitaria, nosotros, en pleno siglo XXI, no 

deberíamos contradecirle.
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TEMA DE PORTADA · POSADA EN MARXA DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ SOCIAL

Els múltiples reptes als quals 
s’enfronta actualment el col-
lectiu d’odontoestomatòlegs i 

odontoestomatòlogues i els canvis que 
s’han esdevingut en els darrers anys en 
l’exercici de l’odontoestomatologia fan 
que aquests professionals de la salut 
estiguin sotmesos a importants nivells 
d’estrès que poden incidir negativament 
en el seu benestar, un fet que pot afectar 
l’excel·lència en la prestació assisten-
cial als pacients. D’acord amb l’Estudi 
de salut, estils de vida i condicions de 
treball dels odontoestomatòlegs i odon-

per la Fundació Galatea, el col·lectiu 
odontoestomatològic a Catalunya està 
integrat per professionals que treballen 
majoritàriament per compte propi en 
consultes privades i realitzant tasques 
assistencials. Persones molt sovint plu-
riocupades que porten a terme una gran 
diversitat de tasques especialitzades. 
Més de la meitat del col·lectiu són dones, 
fet que, avui dia, encara fa que siguin les 
odontoestomatòlogues qui pateixin més 
dificultats a l’hora de conciliar vida labo-
ral i familiar perquè assumeixen més 
responsabilitats domèstiques.

toestomatòlogues de Catalunya, impulsat 
des del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i 
Estomatòlegs de Catalunya i gestionat 

Es posa en marxa el Programa de Protecció 
Social, una iniciativa de servei social per a 
col·legiats i familiars directes
El Programa de Protecció Social s’emmarca en el Pla de Salut i Protecció Social del COEC, nascut per donar suport als professionals de 
l’odontoestomatologia que afrontin situacions que comprometin la seva activitat professional per raons de salut, familiars o laborals.

El COEC ha adequat polítiques 
col·legials encaminades a la prevenció 

de riscos i oferint un ampli ventall 
de serveis i programes assistencials 

d’atenció per als qui pateixen situacions 
complicades derivades de problemes 

socials o de salut.
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POSADA EN MARXA DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ SOCIAL · TEMA DE PORTADA

v incu lada a situacions de depen-
dència o concil iació laboral . 

E l  Col·legi  ha fet  créi xer aquesta 
cartera de serveis amb la creació del 
Programa de Protecció Social , definit 
sobre tres eixos: 

Atenció social i a la dependència
U n a  de  le s  g r a n s  nov e t at s  é s  l a 
i nc or p or a c ió  d ’ u n a  t re b a l l a dor a 
so cia l  que atén i  or ienta a mb u n 
a s s e s s o r a m e n t  p e r s o n a l i t z a t  i 
confidencial a aquells col·legiats i 
familiars directes que ho sol·licitin 
i presentin algun tipus de necessitat 
social o vinculada a situacions de 
dependència o discapacitat. 

El model d’atenció de la treballadora 
social està basat en:
• Coneixements i experiència en la 

detecció, estudi, valoració i/o diagnòs-
tic de situacions de necessitat social.

• El model d’atenció personalitzat i de 
confiança, adaptat a les necessitats 
de cada situació i que garanteix un 
seguiment adequat.

• La informació, l’orientació i l’asses-
sorament social.

• La prevenció de l’aparició de situa-
cions de risc social.

• El coneixement del funcionament 
de les xarxes públiques i privades 
d’atenció a les persones (salut, ser-
veis socials, ocupació, educació, etc.) 
El programa disposa d’una cartera 
de serveis que s’ofereixen en unes 
condicions preferents per al col·lec-
tiu i llurs famílies. 

Vetllem pel benestar dels nostres 
professionals
Aquest estudi sobre la salut ,  esti ls 
de v ida i  condicions de trebal l  del 
col·lect iu ha estat un punt de par-
tida per dur a terme més propostes 
en l ’àmbit de la promoció del ben-
estar dels nostres professionals. El 
COEC ha adequat polít iques col·le-
gia ls enca m inades a la prevenció 
de r iscos i oferint un ampli ventall 
de ser veis i  programes assistenci-
a ls d ’atenció per a ls qui  pateixen 
situacions complicades der ivades 
de  pro ble me s  s o ci a l s  o  de  s a lut . 
S ’ ha n dut a ter me accions com la 
prestació d ’u na atenció de qua l i-
tat a ls col·legiats i  col·egiades que 
pateixen problemes de salut mental 
a t ravés del  Progra ma Apol·lònia . 
A q u e s t a  d a r r e r a  i n i c i at iv a  e s t à 
dedicada a l ’assistència dels den-
t is tes  a m b t r a s tor n s menta l s  i /o 
c onduc te s  a dd ic t ive s  i  s ’or ie nt a 
a l  t r a c t a m e nt  i  re c u p e r a c ió  p e r 
ga ra nt ir  que retor n i n i  s ’ i ntegr i n 
de  no u  a  l ’e xe r c ic i  de  l a  p rofe s -
sió en condicions òpt imes,  u n fet 
essencial per, des del COEC, vetl lar 
per la bona pràctica cl ínica . 

És per  a i xò que,  u n cop coneguts 
i  detectats  e ls  factors de r isc pel 
b enes ta r  del s  col·legiat s  i  col·le-
giades ,  s ’ h a n es tabler t  les  b a ses 
que permeten abordar-los i  preve-
nir-los fent un pas més enllà i amb 
u n a b a s t  més a mpl i  e n e l  s up or t 
p ersona l it z at  de l s  qu i  presenten 
a lgun t ipus de necessitat socia l  o 

Un cop coneguts i detectats els 
factors de risc pel benestar dels i 
les dentistes, s’han establert les 
bases que permeten abordar-
los i prevenir-los fent un pas 
més enllà i amb un abast més 
ampli en el suport personalitzat 
dels qui presenten algun tipus 
de necessitat social o vinculada 
a situacions de dependència o 
conciliació laboral.

Una de les grans novetats és la 
incorporació d’una treballadora 
social que atén i orienta amb un 
assessorament personalitzat i 
confidencial a aquells col·legiats i 
familiars directes que ho sol·licitin i 
presentin algun tipus de necessitat 
social o vinculada a situacions de 
dependència o discapacitat.
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Conciliació de la vida laboral  
i personal
Es faciliten recursos que permetin 
l’equilibri entre la vida professional i la 
vida personal i familiar a través d’un 
ventall d’ajuts adreçats a donar resposta 
a les necessitats d’aquells odontoesto-
matòlegs i odontoestomatòlogues que es 
troben en situació d’actiu professional, 
amb càrregues familiars i amb horaris 
que dificulten la conciliació.

En aquest eix trobareu ajuts que ja 
coneixeu com la canastreta per al 
nounat que contribueix a alleugerir 
les despeses inicia ls que implica 
l’arribada d’un fill/a o la reducció de 
quotes col·legials per a col·legiats i 
col·legiades en situació d’atur, baixa 
per maternitat o paternitat i malaltia.

Activitats formatives 
Es promouen activitats preventives, for-
matives, cursos i tallers que tenen com 
a objectiu millorar la integració social 

i laboral en diferents circumstàncies i 
moments de la vida. Es van realitzar un 
curs de preparació per a la jubilació i un 
seminari dedicat al burnout per causes 
professionals.

El COEC, amb el nou Programa de 
Protecció Social i la nova cartera de 
serveis, vol seguir donant suport espe-
cial a aquells i aquelles professionals 
amb necessitats derivades de situaci-
ons socials o de salut, que requereixen 
d’un major esforç personal.

Per a més informació:
Per poder atendre aquells col·legiats/
des que ho desitgin, es podrà concer-
tar visita amb Pilar López, la treballa-
dora social, cada dijous a les oficines 
del COEC de Barcelona.
Tel.: 93 310 15 55 extensió 433  
(dijous de 8h a 15h)

Correu electrònic de contacte: 
plopez@coec.cat

Preus exclusius en la teva quota
37% de descompte sobre la

quota d’accés a tots els clubs

Accés a tots els clubs
en horari complet

Pàdel inclòs

Centres de ioga inclosos*

Tovallola inclosa

Condicions especials
en la inscripció

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

Per a més informació, consulta en: 

dircorporate@dir.cat o al tel 931 932 130

Oferta vàlida fins al 31/08/19

COMENÇA AMB BON PEU
I MILLOR FORMA

Ara, per ser col·legiat del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de

Catalunya et posem fàcil viure l’experiència DiR.

Suma’t a l’éstil de vida saludable i gaudeix dels AVANTATGES EXCLUSIUS
QUE T’OFERIM EN ELS NOSTRES CLUBS

*Excepte centres de Ioga no adherits a la modalitat.

DiR, la referència del fitness
a Barcelona des de 1979Ona Carbonell: Medallista olímpica
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Es faciliten recursos que permetin 
l’equilibri entre la vida professional i 

la vida personal i familiar a través d’un 
ventall d’ajuts adreçats a donar resposta 

a les necessitats d’aquells col·legiats 
que es troben en situació d’actiu 

professional, amb càrregues familiars i 
amb horaris que dificulten la conciliació.

El COEC, amb el nou Programa 
de Protecció Social i la nova 
cartera de serveis, vol seguir 
donant suport especial a aquells 
professionals amb necessitats 
derivades de situacions socials o 
de salut, que requereixen d’un 
major esforç personal.



Preus exclusius en la teva quota
37% de descompte sobre la

quota d’accés a tots els clubs

Accés a tots els clubs
en horari complet

Pàdel inclòs

Centres de ioga inclosos*

Tovallola inclosa

Condicions especials
en la inscripció

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

Per a més informació, consulta en: 

dircorporate@dir.cat o al tel 931 932 130

Oferta vàlida fins al 31/08/19

COMENÇA AMB BON PEU
I MILLOR FORMA

Ara, per ser col·legiat del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de

Catalunya et posem fàcil viure l’experiència DiR.

Suma’t a l’éstil de vida saludable i gaudeix dels AVANTATGES EXCLUSIUS
QUE T’OFERIM EN ELS NOSTRES CLUBS

*Excepte centres de Ioga no adherits a la modalitat.

DiR, la referència del fitness
a Barcelona des de 1979Ona Carbonell: Medallista olímpica

Cat_C_odontolegs.indd   1 13/9/18   14:21
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ACTUALITAT

El Dr. Ventura Menardia, res-
p o n s a b l e  d e  l a  C o m i s s i ó 
Social i coordinador general 

del projecte, explica que la iniciativa 
parteix de la constatació, per part de 
dentistes —però també d’agents soci-
als i hospitalaris—, que “hi ha una 
part de la població que pateix càncer 
de cap i coll que no rep, abans de les 
sessions de radioteràpia, el tracta-
ment adequat o amb prou celeritat 
a causa de la situació socioeconò-
mica en la qual viu”. Davant d’aquest 
fet, la Comissió Social del COEC va 

l’ICO Badalona de l’Hospital Germans 
Trias i Pujol. Persones que, en un gran 
percentatge i per la condició de risc de 
pobresa, no poden fer front a les aten-
cions odontoestomatològiques prèvies 
al tractament amb radioteràpia que, 
en molts casos, són determinants per 
evitar gravíssimes complicacions.

El projecte es va iniciar el 5 d’octubre 
amb una jornada formativa conjunta 
entre el COEC, la UFOCCGT (Unitat 
Funcional d’Oncologia de Cap i Coll 
de l’Hospital Germans Trias i Pujol) 

iniciar un seguit de contactes amb 
entitats de la Taula del Tercer Sec-
tor i hospitals públics amb l’objectiu 
d’implementar un programa d’aten-
ció gratuïta a aquestes persones en 
el marc de la Clínica Odontològica 
Solidària . Una iniciativa que, v uit 
mesos després, ha vist la llum. 

El projecte, pioner en atenció buco-
dental gratuïta a pacients oncològics 
en r isc d’exclusió social ,  s ’adreça, 
especialment, a malalts diagnosticats 
de càncer a la regió del cap i el coll a 

El COEC posa en marxa un projecte pioner 
d’atenció bucodental gratuïta a pacients 
oncològics en risc d’exclusió social
El Col·legi, en col·laboració amb l’Hospital Germans Trias i Pujol, la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica-Oncolliga, 
la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i el Màster en Pacients Oncològics i Immunocompromesos que s’imparteix 
a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona ha posat en marxa un projecte pioner 
d’atenció bucodental a pacients oncològics en risc d’exclusió social a la Clínica Odontològica Solidària del COEC.
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i coll, a la jornada, es va fer una intro-
ducció a aquest tipus de càncer i es 
van abordar aspectes del tractament 
com la radioteràpia o la cirurgia oral 
oncològica. 

En aquest sent it ,  e l  Dr.  Mena rdia 
subrat l la que els professionals de 
l ’o donto es tom atolo gia  te ne n “ u n 
paper fonamental tant en el diagnòs-
tic i derivació hospitalària d’aquests 
pacients,  com a l ’hora de portar a 
te r me  u n a  prep a r a c ió  a de q u a d a 
perquè puguin sotmetre’s als tracta-
ments necessaris posteriors; princi-
palment, la radioteràpia”. 

Per  la  sev a pa r t ,  e l  president  del 
COEC, el Dr. Antoni Gómez, apunta 
que  fa dos anys que van “inaugurar 
la Clínica Odontològica Solidària del 
COEC per contribuir,  en la mesura 
de les nostres possibi l itats ,  a que 
ningú es quedi al marge de l ’aten-
ció a la salut bucodental per raons 
socioeconòmiques i, alhora, canalit-
zar les ganes d’ajudar les persones 
en risc d’exclusió social que tenen 
molts professionals. Des d’alesho-
res, hem anat teixint complicitats 
per incorporar-hi serveis com el de 
pròtesis solidàries i, ara, aquest pro-
jecte d’atenció bucodental a pacients 
oncològics. El president de l’entitat 
també va animar els col·legiats a fer 
de voluntaris a la clínica. 

El projecte, pioner en atenció 
bucodental gratuïta a pacients 
oncològics en risc d’exclusió 
social, s’adreça, especialment,  
a malalts diagnosticats de 
càncer a la regió del cap i el coll 
a l’ICO Badalona de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol.

Dr. Menardia: “Els professionals 
de l’odontoestomatologia tenen 
un paper fonamental tant en el 
diagnòstic i derivació hospitalària 
d’aquests pacients, com a l’hora 
de portar a terme una preparació 
adequada perquè puguin 
sotmetre’s als tractaments 
necessaris posteriors; 
principalment, la radioteràpia”

i el Màster en Pacients Oncològics i 
Immunocompromesos (UB) adreçada 
especialment als dentistes voluntaris 
de la Clínica Odontològica Solidària 
del  COEC ,  tot  i  que ta mbé estav a 
oberta a la resta de col·legiats que tin-
guessin un interès especial a adquirir 
coneixements en la matèria d’atenció 
a pacients en tractament oncològic 
per càncer de cap i coll i valorin la 
possibilitat de ser voluntaris en un 
futur pròxim. Sota el títol de Protocols 
i paper de l’odontòleg en l’atenció dels 
pacients diagnosticats de càncer de cap 

Amb el suport de:



La detecció precoç és la clau  
per poder curar el càncer oral

EL TEU DENTISTA 
ET POT SALVAR 

LA VIDA

publi revista.indd   1 19/6/18   22:46
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El 8 de maig de 2001, es va signar 
un conveni de col·laboració entre 
el COEC i el Departament de Salut 

de la Generalitat pel qual es feia enco-
mana de les funcions en matèria de 
registre de clíniques dentals al Col·legi. 

La signatura d’aquest conveni va supo-
sar que s’encomanés al COEC la recepció 
de sol·licituds d’inscripció i la verificació 
deis requisits mínims establerts a l’Or-
dre del Departament de Sanitat i Segu-
retat Social de 21 de juliol de 1994, per la 
qual es va crear el registre de clíniques 
dentals i es va regular el procediment i 
els requisits mínims que han de complir 
per ser inscrites, així com la recepció de 
comunicacions d’ampliació o modifica-
ció de les clíniques o consultoris dentals.

La cooperació institucional amb les 
administracions públiques en general, 
i amb el Departament de Salut en con-

cret, que és el nostre departament de 
referència, és un dels principis rectors 
de l’activitat del Col·legi, tal com recull 
l’article 4 dels estatuts.

Després de disset anys i per diverses 
causes el COEC ha exercitat la facultat de 
desistiment de l’esmentat conveni a l’em-
para del que disposa la clàusula setena. 
Així, el mes de maig, es va trametre un 
escrit a la Conselleria de Salut en què 
presentava la denúncia al conveni.

En conseqüència, el Conveni va quedar 
extingit i sense efectes en el termini de 
dos mesos, a comptar des de la recepció 
de la comunicació per part del Departa-
ment de Salut. 

Amb el millor dels ànims de cooperació 
i de servei als col·legiats, el COEC va 
seguir tramitant la documentació fins 
a finals de juliol.

El compromís del COEC va ser col·laborar 
per dur a terme, amb eficàcia, el traspàs 
al Departament de Salut de les gestions 
que teníem encomanades en relació amb 
el registre de clíniques dentals, ja que, de 
fet, és el competent en aquesta matèria.

Per a totes aquelles qüestions de caire 
tècnic i aquelles preguntes relacionades 
amb el registre de clíniques o especifica-
cions de la normativa aplicable a les clí-
niques dentals, caldrà que els col·legiats 
s’adrecin al departament de Salut com a 
competent en aquesta matèria.
 

Fi del conveni amb el Departament de Salut per 
a les tasques de registre de clíniques dentals
Des de Juliol de 2018, el COEC ja no manté l’encomana de la gestió del Registre de Clíniques Dentals del Departament de Salut 

SOL MESTRE

Advocada de l ’assessoria 

jurídica del COEC
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USOS CLÍNICS · CRISI CONVULSIVA AL CONSULTORI DENTAL 

Entre les possibles urgències 
que poden sobrevenir a la pràc-
tica dental, les convulsions se 

situen entre les cinc més freqüents. 
En alguns estudis, es reporten 0,13 
casos per odontòleg a l’any, o sigui, un 
episodi per a cada set anys de pràc-
tica clínica. A més, la convulsió és la 
malaltia neurològica més freqüent: 
afecta a 50 milions de persones a tot 
el món, en la majoria dels casos amb 
origen idiopàtic (espontàniament i 
sense estar relacionada amb cap altra 
malaltia). Per aquest motiu, és impor-
tant aclarir alguns punts clau i elimi-
nar algunes pràctiques que poden ser 
contraproduents. 

Crisi convulsiva i epilèpsia: 
És una descàrrega anormal i exces-
siva d’un grup de neurones cerebrals. 
Les convulsions són una manifesta-
ció clínica d’hiperactivitat neuronal 
anormal. Quan una persona té con-
v u lsions recu r rents i  regu la rs es 
diagnostica epilèpsia.

Classificació de les crisis: 
1. Convulsions tonicoclòniques gene-

ralitzades  (epilèpsia major, molt 
mal): les més freqüents, duren entre 
un i dos minuts. La seqüència habi-
tual és aura-inconsciència-espasme 
tòn ic dels  múscu ls-mov i ments 
espasmòdics seguits de son pro-
funda i depressió de totes les funci-
ons del sistema neurològic central.
a. Crisi d’absència (epilèpsia menor, 
poc mal): freqüents en nens, duren 
prop de 30 segons. Pèrdua tran-
sitòria de consciència. El pacient 
es paralitza aparentment i fixa la 
mirada en una direcció. No tenen 
component muscular i escàs movi-
ment espasmòdic bilateral. 

2. Crisis clòniques: moviments brus-
cos repetitius. 

5. Convulsions parcials o focalitzades 
Cal recordar que, després d’una con-
vulsió, hi sol haver un període ano-
menat postcrisi o postictal durant el 
qual hi ha alteració de la consciència, 
somnolència, cansament i confusió. 

 
Factors desencadenants de les 
crisis convulsives: 
• Ansietat o episodi intens d’estrès. 
• Abandó del tractament o omissió de dosi.  
• Infecció (s’hi inclouen les d’origen 

odontogènic) 

3. Crisis tòniques: contracció muscular 
rígida, violenta, fixa. Extremitats en 
posició forçada, pal·lidesa i cianosi 
per afectació als músculs toràcics.

4. Convulsions atòniques (epilèpsia 
acinètica): Disminució sobtada del 
to muscular. Fragmentària: caiguda 
del cap o d’una extremitat. Tots els 
músculs: atacs de caiguda i pèrdua 
de consciència breu.
a. Convulsions mioclòniques: Sacseja-
des brusques focalitzades o generalitza-
des. Es poden exacerbar amb moviment.

Crisi convulsiva al consultori dental 
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CRISI CONVULSIVA AL CONSULTORI DENTAL  · USOS CLÍNICS

• Privació de son. 
• Consum de drogues. 
• Secundària a fàrmacs.  
• Llums intermitents, sorolls... 

Elements que cal tenir en compte 
per prevenir la crisi convulsiva 
durant l’atenció odontològica:
• Posposar la visita si hi ha hagut crisis 

recents o si s’ha suspès la medicació. 
• Citar el pacient a primera hora i evi-

tar demores. 
• Aconseguir una analgèsia adequada. 

•  Emprar ansiol ít ics prescr its pel 
metge de capçalera, si és necessari.

Punts a tenir en compte: 
És important que, a l’hora d’elaborar la 
història clínica, es registri el tipus de 
crisi, l’edat en què es va iniciar, l’etio-
logia, els fàrmacs que pren el pacient, 
la freqüència de les crisis i la data de 
l’últim episodi.

També és útil saber si les crisis van 
precedides d’una aura, ja que pot ser 

essencial per guanyar i eliminar tot 
a l lò que pugui lesionar el pacient 
durant les convulsions. 

Tractament del pacient amb una 
crisi convulsiva durant el tracta-
ment dental: 
En el moment que es produeix la crisi 
epilèptica cal: 
• Retirar instruments i materials den-

tals de dins de la boca o objectes amb 
els quals el pacient pugui fer-se mal. 

• Protegir la persona perquè no es lesi-
oni posant-li alguna cosa tova sota 
el cap, afluixar-li la roba cenyida que 
pugui dificultar-li la respiració i treu-
re-li les ulleres o qualsevol objecte que 
pugui danyar-lo durant la crisi. L’atac, 
en general, s’acaba al cap d’un parell 
de minuts o abans. El pacient, proba-
blement, estarà fora de perill sempre 
que mantingui la integritat física.

• Col·locar el pacient preferentment a terra 
i en posició lateral de seguretat per man-
tenir la via aèria permeable i evitar una 
broncoaspiració després de l’episodi.

• No interferir els moviments del pacient. 
• Després de la crisi, permetre que des-

cansi. Avaluar-ne el grau de consciència.
• Controlar el període de la convulsió. Els 

sanitaris i els metges necessiten saber 
quant temps ha durat. Si es prolonga 
més de cinc minuts, truqueu al 112.

 
Cal administrar medicació d’emergèn-
cia si els serveis d’emergència us ho 
demanen.  A la clínica dental cal que 
hi hagi diazepam de 10 mg per a ús 
endovenós o intramuscular. 

Proporcioneu un informe detallat dels 
fets als sanitaris o metges si és necessari. 

Dels components del maletí que 
disposem en la clínica podem usar:
1. Botella d’oxigen: 5 litres per minut 

amb mascareta facial.
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USOS CLÍNICS · CRISI CONVULSIVA AL CONSULTORI DENTAL 

2. Cànules de Guedel: useu-les només 
si existeix evidència d’obstrucció 
de la via aèria després de realitzar 
una maniobra davant del mentó i 
obrir-li. El pacient ha d’estar incons-
cient. Amb el pacient semi-incons-
cient no s’ha d’utilitzar ja que pot 
provocar nàusees o vòmits i bron-
coaspiració. 

3. Pinça estirallengües: no l’utilitzeu. 
4. Obreboques: no l’utilitzeu. 
5. Ressuscitador de baló manual: solament 

en cas de parada cardiorespiratòria.

Què cal fer sempre:
• Demanar ajuda.
• Retirar instruments o qualsevol ele-

ment de la boca del pacient.
• Gestió d’ABCD (via aèria, ventilació, 

circulació, estat neurològic).
• Evitar traumatismes col·locant el 

pacient en un lloc segur 
• Després de la convulsió, col·loqueu 

el pacient de costat per mantenir 
p e r me a ble  l a  v i a  a è r i a  i  e v it a r 
broncoaspiracions.

Què no hem de fer:
No introduïu cap element a la boca del 
pacient (abaixallengües, llapis, etc. 
perquè “no es mossegui la llengua”).
No li doneu líquids, begudes ensu-
crades o de qualsevol altre tipus si 
hi ha trastorn de consciència (perí-
ode postcrisi). 
No intenteu impedir que el pacient es 
mogui o tremoli, no vulgueu aturar les 
convulsions.
No intenteu despertar el pacient, cri-
dar-lo ni sacsejar-lo.
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Aviseu sempre a urgències quan...
Tr u q ue u  a l  S E M  (S e r ve i  d ’ E me r-
gències Mèdiques 112)  i  der iveu a 
l’hospital si :
• És un primer episodi de convulsió.
• Les convulsions duren més de cinc 

minuts.
• Hi ha alteració de l’estat de consci-

ència després de cinc minuts.
• Existeix una segona convulsió.
• Hi ha hagut traumatisme cranial 

accidental o qualsevol altre trauma-
tisme d’importància.

el criteri del metge al telèfon, admi-
nistrar-ne via endovenosa (si es té 
pràctica) o via intramuscular.

• Seguiu les instruccions telefòniques 
fins que arribi l’ambulància.

Si es presenta aquesta situació heu de 
portar a terme les següents accions 
mentre no arriba el SEM:
• Algorisme ABCD (intentar mante-

nir la via aèria permeable, posició 
lateral, etc) 

• Administrar oxigen (5 l per minut)
•  Si les conv ulsions duren més de 

ci nc  m i nut s  o  són s ucces sives , 
s e n s e  p e r ío de s  de  re c up e r ació , 
informeu al SEM que la clínica dis-
posa de diazepam (és obligatori a 
totes les clíniques dentals) i, segons 

Stevens Salva Sutherland
Médico anestesiólogo. Coordinador OBA sedaciones. 
stevenssalva@gmail.com

Algoritme d’atenció de crisi convulsiva a clínica dental

CRISI CONVULSIVA

Demaneu ajuda, retireu objectes perillosos  
de la boca i del voltant del pacient

Si és possible, col·loqueu el pacient a terra.  
Després de l’episodi convulsiu, passeu a posició lateral  
de seguretat ABCD (control de la via aèria, circulació,  

ventilació, estat neurològic)

SÍ NO

Es recupera abans de 5 minuts?

• Avalueu possibles 
desencadenants

• Avaluació no urgent per part 
metge habitual

• Informe de l’episodi.

• Truqueu de seguida al 112 

• ABCD

• Administreu oxigen

• Administreu diazepam 
endovenós o intramuscular 
seguint les instruccions del 
metge del 112 al telèfon



18 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 183

ACTUALITAT

La resistència als antimicrobians 
provoca la mort de 25.000 perso-
nes l’any a la Unió Europea i prop 

de 700.000 arreu del món. Per donar 
resposta a aquesta situació,  odontòlegs, 
metges i farmacèutics catalans fomen-
taran el bon ús dels antibiòtics en el 
marc de la campanya que han posat en 
marxa el el Col·legi Oficial d’Odontòlegs 
i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), el 

adequat dels antibiòtics. Aquest treball 
conjunt permetrà divulgar el missatge 
a través de més canals i, en conse-
qüència, arribar a un nombre major de 
ciutadans. Entre altres aspectes, recull 
dos missatges importants: “Tots hem 
de fer un ús responsable dels antibiò-
tics” i “El mal ús dels antibiòtics genera 
resistències que poden posar en perill 
la nostra salut i la de tothom”.

Consell de Col·legis de Metges de Cata-
lunya (CCMC) i el Consell de Col·legis 
Farmacèutics (CCFC),  amb el suport del 
Servei Català de la Salut (CatSalut) i el 
Departament de Salut de la Generalitat

L’objectiu és treballar de manera coor-
dinada, des dels diferents àmbits sani-
taris, per contribuir a conscienciar la 
població sobre la importància de l’ús 

Campanya per a l’ús responsable  
dels antibiòtics



DR. ENRIC POU · HUMOR GRÀFIC
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USOS CLÍNICS · MANEJO DE LAS INFECCIONES ODONTOGÉNICAS EN LAS CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA: ¿ANTIBIÓTICO?

 

Manejo de las infecciones odontogénicas en las 
consultas de atención primaria: ¿antibiótico?

Nuestro objetivo es intentar contribuir al uso racional de los antibióticos prescritos por los médicos de familia cuando un paciente 
consulta por un problema odontológico. Actualmente la pregunta que nos debemos hacer es si hay que tomar antibiótico, en 
lugar de cuál dar. Revisamos las principales infecciones odontológicas, cuál debe ser el tratamiento adecuado y el papel de la 
prevención. Es necesario conocer la complejidad de la microflora de la cavidad oral, pues de ella dependerá la conveniencia de 
antibioterapia, la evolución hacia la curación o la progresión de algunas infecciones odontogénicas. La placa bacteriana, formada 
por el biofilm, se comporta como una barrera para la acción de los antimicrobianos. Es en la prevención de su formación, así 
como en la eliminación mecánica de esta una vez formada, en lo que el médico de familia debe insistir. Debemos transmitir a la 
población que los antibióticos no curan el dolor dental.

La cavidad oral es el primer seg-
mento del aparato digestivo y 
comunica directamente con el 

exterior, por lo que no es una cavi-
dad aséptica. Recubierta por mucosa, 
encontramos las glándulas salivales 
y los dientes. Posee una variada flora 
comensal —microbiótica o microbi-
oma oral— aerobia y anaerobia en 
equilibrio con el huésped. Este com-
plejo ecosistema, único para cada 
individuo, está compuesto por más 
de 50.000 millones de bacterias de 
más de 700 especies, con unas 200 
predominantes, de las cuales un 53% 
aún no tienen un nombre definido y 
un 35% aún no se han podido siqui-
era cultivar in vitro. Alberga además 
virus, hongos y parásitos.

de temperatura, humedad y aporte 
de nutrientes por parte de la saliva y 
del líquido gingival crevicular origi-
nado en el epitelio libre de la encía; 
y por otro lado, ofrece una amplia 
superficie dental a la que adherirse. 
La saliva contiene gran cantidad de 
agentes antibacterianos, antivirales 
y antifúngicos que modulan la flora, 
ayudan a mantener una microbiota 
equilibrada y contribuyen a la cura-
ción de las heridas. Además t iene 
otras funciones,  como faci l itar la 
masticación, la deglución y el habla, 
y enzimas para iniciar el proceso de 
la digestión de nutrientes.

La mayoría de las bacter ias de la 
microbiótica oral ejercen una relación 

Como en el resto de la naturaleza, en 
el microbioma oral tan solo una muy 
pequeña fracción de las bacterias se 
encuentra en forma planctónica o de 
libre f lotación. La mayoría existen 
en calidad de biofilm o biopelícula. 
Esta película está compuesta por una 
matriz polimérica extracelular pro-
ducida por las propias bacterias que 
forma una estructura en la que per-
manecen coagregados los diferentes 
microorganismos y que se adhiere a 
sustratos o superficies permanentes.

La cavidad oral ofrece las condicio-
nes idóneas para que esta abundante 
flora oral genere las biopelículas. Por 
un lado, facilita la multiplicación bac-
teriana con condiciones favorables 
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simbiótica con el huésped. Aunque en 
individuos sanos se puedan detectar 
algunas con potencial cariogénico o 
periodontogénico generalmente adqui-
ridas por contacto íntimo, su «carga» es 
muy baja en una boca sana. Para que se 
produzca la enfermedad es necesario 
un aumento en la proporción de las 
bacterias cariogénicas o periodonto-
génicas (disbiosis). Se ha propuesto 
que para que esto ocurra es necesario 
un cambio en las condiciones fisioló-
gicas del individuo (edad, cambios hor-
monales puberales, gestación, etc.) o 
cambios locales de las características 
de la saliva (por disfunción glandular, 
mala higiene oral, tabaquismo, etc.). 
Todos estos cambios alteran el equi-
librio flora/huésped, modificando la 
competitividad de las bacterias en el 
biofilm y seleccionando las especies 
más adaptadas al nuevo entorno1. En la 
mayoría de los casos, el individuo sano 
es capaz de adaptarse a los cambios de 
la flora sin padecer enfermedad.

La disrupción de este frágil equilibrio 
comporta la formación de patología 
infecciosa odontogénica sumamente 
frecuente, como la caries, la gingivitis 
o la periodontitis.

Infecciones odontogénicas
Son las que afectan a las estructuras 
que forman el diente y el periodonto. Se 
caracterizan por su carácter polimicro-
biano. La utilización del cultivo como 
método diagnóstico hacía complicado 
atribuir a uno o a varios microorganis-
mos una determinada etiología. El uso 
de técnicas de diagnóstico inmunológico 
y molecular para la identificación de los 
microorganismos, independientes del 
cultivo (PCR, inmunoensayo, ADN, etc.), 
desde la década de 1990 ha permitido 
conocer mejor la flora de la cavidad oral, 
la asociación de especies en la forma-
ción de biopelícula y la relación de algu-
nas bacterias subgingivales en el origen 
de las periodontitis. Se ha demostrado la 

- Crónica o del adulto. Por su evolución 
en el tiempo y no a su imposibilidad 
de curación. Progresa lentamente. Se 
da en personas sanas, aunque se han 
descrito factores de riesgo como una 
pobre higiene oral, el estrés, el taba-
quismo, etc.

- Agresiva, de rápida evolución. Se 
suele dar en adultos jóvenes y sanos. 
Se ha descrito agregación familiar
-  Como manifestación de enfermeda-
des sistémicas.

Enfermedades periodontales necrosantes
Engloba a las entidades antes llamadas 
gingivitis ulcerativa necrótica (GUN), 
periodontit is ulcerativa necrótica 
(PUN) y estomatitis necrosante (EN). 
Se diferencian entre ellas en el grado 
de severidad de la afectación. Fue muy 
frecuente durante e inmediatamente 
después de la Segunda Guerra Mundial, 
tanto en la población civil como mili-
tar, pero actualmente su prevalencia en 
nuestro ámbito es muy baja y se asocia 
a VIH+3.
Características:
• GUN: infección de las encías, con 

ulceración dolorosa de las papilas 
interdentales. Cursa con halitosis 
característica.

• PUN: progresión de la GUN que afecta 
las estructuras de fijación del diente, 
el ligamento periodontal y el hueso 
alveolar.

• EN: cuando la necrosis progresa a pla-
nos profundos por debajo de la línea 
mucogingival e incluye la mucosa 
orofaríngea, el labio o la lengua, pro-
duciendo osteítis y fístulas.

Mucositis periimplantaria o «gingivi-
tis de los implantes»
Es un proceso reversible de inflama-
ción de las encías periimplante por el 
acúmulo de placa dental. Puede apa-
recer hasta en el 50% de los implantes. 

presencia de una mayor densidad micro-
biológica en la cavidad oral enferma que 
en una sana, y su eliminación implica 
la regresión o el final de la enfermedad.

Formas clínicas
Caries y pulpitis
La caries es la destrucción del esmalte 
dental por la acidificación ocasionada 
por la fermentación de los hidratos de 
carbono de la dieta. Su prevalencia es 
muy alta, hasta un 90% en adultos. Ini-
cialmente es asintomática, hasta que 
alcanza tejidos dentales profundos 
—pulpitis—, causando dolor intenso al 
cepillado dental, con los cambios tér-
micos o con los azúcares de la dieta.

Pericoronaritis
Infección en la mucosa que recubre la 
corona del diente parcialmente erupci-
onado. Es frecuente en la erupción del 
tercer molar inferior, hacia los 20- 30 
años de edad.

Gingivitis
Inflamación de la encía por acúmulo 
de placa dental. Se limita a la encía sin 
afectar a la estructura de sujeción del 
diente. Produce sangrado al cepillado. 
Es un proceso frecuente en adultos 
(50%) pero reversible.

Periodontitis
Progresión de la inflamación gingival (fig. 
1) que afecta a las estructuras de soporte 
del diente. Inicialmente asintomática, 
su avance supone la destrucción de las 
estructuras que fijan el diente, pérdida de 
hueso maxilar y, finalmente, la caída de la 
pieza dental. Afecta al 30% de los adultos2.

Figura 1. Periodontitis.
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Higiene dental
La deficiente higiene es el primer fac-
tor de riesgo de enfermedad odontoló-
gica. Podemos controlar la progresión 
del biofilm mediante procedimientos 
mecánicos como el cepillado dental, 
y mediante procedimientos químicos 
como el uso de colutorios.

El cepillado a diario de forma correcta 
elimina el 50% de la placa. Al asociarle 
el uso de hilo dental, la placa se reduce 
hasta un 70%. Cepillos interproximales 
e irrigadores completan y mejoran la 
limpieza, ya que las zonas interdenta-
les representan un 40% de la superficie 
dental. Todas estas prácticas realizadas 
a diario tienen como objetivo reducir la 
carga bacteriana y evitar su progresión 
hacia una placa dental calcificada, tam-
bién denominada sarro o tártaro dental5.

Los tratamientos preventivos realizados 
por profesionales logran eliminar más 
cantidad de placa y sarro. La aplicación 
de barniz o geles de flúor en la preven-
ción de la caries en adultos tiene menos 
evidencia que en niños y adolescentes. 
La aplicación de sellados dentales ha 
demostrado prevenir la caries hasta en 
un 80% de los niños y adolescentes.

El control químico de la placa mediante el 
uso de fluoruros es la medida con mayor 
evidencia para evitar tanto la aparición 
como la progresión de la caries6.

La clorhexidina a bajas concentracio-
nes se indica en pacientes con perio-
dontitis o periimplantitis.

Tabaco
Fumar es el segundo factor de riesgo 
mayor para la enfermedad periodon-
tal. La nicotina favorece la formación 
del biofilm y el posterior desarrollo de 
enfermedad periodontal. Se asocia con 
menor sangrado gingival, por la acción 
vasoconstrictora de la nicotina, lo que 
dificulta el diagnóstico precoz7.

La colonización bacteriana sobre los 
implantes sigue el mismo patrón que 
sobre los dientes, así como la respuesta 
de la mucosa periimplantaria a perio-
dos iniciales y prolongados de exposi-
ción a la placa bacteriana. Cursa con 
sangrado al sondaje por el odontólogo 
y tiene un valor predictivo negativo 
para la progresión de la enfermedad. 
Su ausencia indica una estabilidad de 
los tejidos periodontales.

Periimplantitis
Proceso inflamatorio destructivo (fig. 
2) alrededor de un implante osteointe-
grado que conduce a la formación de 
una bolsa periimplante y a la destruc-
ción del hueso circundante, desenca-
denado por la formación de biofilm en 
la superficie del implante. Ocurre en 
el 16% de los implantes y en el 26% de 
los pacientes. Cursa con dolor, infla-
mación y a veces supuración. Es muy 
característico el sangrado durante el 
sondaje realizado por el profesional 
para medir la profundidad de la bolsa 
periimplante. En la radiografía se apre-
cia pérdida ósea periimplante.
 

Abscesos periodontales
Infección purulenta localizada en los 
tejidos periodontales. Pueden ser cau-
sados por necrosis pulpar, por infecci-
ones periodontales, por pericoronaritis, 
por un trauma o por cirugía. Son una 
causa frecuente de consulta urgente. 
Según su origen, los clasificamos en2:
• Absceso gingival (fig. 3): doloroso, 

localizado en la encía marginal e 
interdental, generalmente asociado 
al impacto de cuerpos extraños.

• Absceso periapical o dentoaveolar: 
afecta a los tejidos circundantes a 
la raíz dental tras la afectación pul-
par originada por una caries. Puede 
cursar con exudado purulento. Se 
caracteriza por dolor intenso, cons-
tante y a la percusión de la pieza 
dental afectada dolorosa. Es carac-
terística la sensación de «diente 
largo» (el paciente refiere que el 
diente le ha crecido).

• Absceso periodontal: al alcanzar la 
pared gingival de una bolsa profunda 
periodontal. Puede cursar de forma 
aguda o cronificarse. Puede ser asin-
tomático si drena espontáneamente.

• Absceso pericoronal: sobre la mucosa 
que cubre un diente parcialmente 
erupcionado.

Celulitis odontogénica
Afectación de los espacios cervico-
faciales por extensión de un absceso 
odontogénico, con afectación del estado 
general y fiebre. La clínica dependerá de 
los espacios afectados e implica la deri-
vación para tratamiento hospitalario.

Prevención de las infecciones 
odontogénicas
La salud bucodental es esencial para 
la salud general y la calidad de vida4. 
La mayoría de las infecciones odon-
togénicas pueden prevenirse en gran 
medida con una buena higiene oral 
y teniendo en cuenta otros factores 
que se enumeran a continuación.

Figura 2. Periimplantitis.

Figura 3. Absceso gingival.
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Dieta
Hemos de potenciar una dieta que evite 
las sustancias cariogénicas (azúcares) 
y los depósitos interdentales favoreci-
dos con las dietas blandas8.

Sustancias como el xilitol, un alcohol 
natural del azúcar, administrado en 
forma de jarabe o en gomas de mascar, 
ha demostrado efectividad clínica signi-
ficativa en la prevención de caries, como 
resultado de reducir los mecanismos de 
adhesión bacteriana de la biopelícula8.

Fármacos
Se deben tener en cuenta los medica-
mentos que producen una disminución 
en la cantidad y calidad de la saliva, 
así como los que alteran la mucosa 
gingival (corticoides y AINE, ciertos 
antihipertensivos, antiepilépticos, 
inmunosupresores, anticonceptivos 
orales, etc.), dificultando la higiene y 
facilitando la enfermedad periodontal.

Los bifosfonatos9,10 y los fármacos 
antiplaquetarios pueden desencadenar 
efectos adversos severos tras extraccio-
nes o técnicas odontológicas invasivas.

Malposiciones dentales
Tanto de dientes naturales como pro-
tésicos. Dificultan la correcta higiene.

Bruxismo
Provoca un desgaste acelerado del 
esmalte dental, lo que debilita al diente. 
No se ha encontrado relación con la 
periodontitis ni con la supervivencia 
de los implantes osteointegrados11.

Embarazo
Los cambios fisiológicos y hormona-
les que ocurren durante el embarazo 
contribuyen a padecer gingivitis y 
periodontitis. Hay cambios en la com-
posición de la saliva y puede aparecer 
xerostomía. La gingivitis es más fre-
cuente en el segundo y tercer trimes-
tres, pero desaparece tras el parto12. 

eliminen el biofilm o placa dental tanto 
de los dientes naturales como de los 
implantes, más allá del tratamiento 
actual con antibióticos.

Colutorios
Se indican en la gingivitis y la perio-
dontitis durante un corto periodo de 
tiempo13. Los de clorhexidina son los 
de primera elección (poseen la mayor 
evidencia sin que se hayan encontrado 
diferencias en cuanto a efectividad con 
las distintas concentraciones comer-
cializadas), y los de aceites esenciales 
serían la alternativa. Los de fluoruro 
tienen indicación para prevenir las 
caries y evitar su progresión.

Antibióticos sistémicos
Son la tercera causa de consumo de anti-
bióticos en España, generando un 10% 
de las prescripciones de antibióticos14.

Actualmente su uso como terapia 
adjunta al tratamiento odontológico 
solo se indica cuando el riesgo de dise-
minación microbiológica regional, a 
distancia o sistémica sea significativo 
(celulitis/flemón, adenopatías regiona-
les, inflamación difusa con afectación 
del estado general y fiebre) y en paci-
entes inmunocomprometidos15.

No existen criterios establecidos sóli-
dos sobre qué antimicrobiano usar 
y las recomendaciones proceden de 
consensos de expertos16,17. La elección 
del antimicrobiano debe estar dirigida 
a la restauración del equilibrio ecoló-
gico de la cavidad oral y minimizar la 
emergencia de cepas resistentes. Actu-
almente el antibiótico de elección en 
nuestro ámbito es la amoxicilina.

• Nunca deben ser el único tratamiento y no 
son efectivos para tratar el dolor dental.

• La decisión no debe ser qué anti-
biótico instaurar sino si procede la 
antibioterapia (tablas 1 y 2).

Asociada a la gingivitis puede apare-
cer una tumoración benigna de rápido 
crecimiento y que también desaparece 
tras el parto. La hiperemesis gravídica 
expone al esmalte dental a mayor ero-
sión. Las ingestas más frecuentes han 
de ser seguidas de correcta higiene oral.

Enfermedades sistémicas
Existe evidencia de relación entre 
algunas enfermedades sistémicas y 
la periodontitis, considerándose esta 
como manifestación de ciertas patolo-
gías sistémicas, entre ellas las leuce-
mias y el síndrome de Down.

Enfermedades crónicas
Existe alguna evidencia sobre la rela-
ción las infecciones odontogénicas 
y ciertas enfermedades crónicas 3: 
enfermedades de base inmunológica, 
a lergias a l imentar ias,  Alzheimer, 
síndrome metabólico, ateroesclerosis 
y ciertas enfermedades cardiovas-
culares. Parece que hay consenso en 
que no existe una forma especial de 
periodontitis en pacientes con diabe-
tes mellitus tipo 1 (DM1), sino que la 
DM1 actúa como factor modificador 
de la enfermedad periodontal, sobre 
todo cuando coexiste con mal control 
metabólico. La evolución y las compli-
caciones de los implantes en DM1 bien 
controlada son similares a las de las 
personas sanas.

Base familiar y genética
Se considera que hay suficiente base 
científica a favor de la presencia de 
factores genéticos y la aparición de 
periodontitis agresiva, no así en la 
periodontitis crónica.

Tratamiento de la infección 
odontogénica
Hemos visto que a día de hoy se precisa 
un nuevo enfoque en el tratamiento de 
las infecciones odontogénicas con pre-
dominio de medidas físicas o químicas 
que impidan la formación, reduzcan o 
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Infección Manejo Tratamiento por odontólogo

Absceso periodontal27

• No indicada:

– En localizados

– En no complicados

• Indicada:

– Si cursa con fiebre y/o tumefacción intraoral

– En pacientes inmunocomprometidos

Antibióticos de primera opción:

Amoxicilina 500 mg/8 h/5 días

o

Metronidazol 250 mg/8 h/5 días

El riesgo de bacteriemia se reduce con la aspi-

ración del contenido antes del desbridamiento y 

drenaje

Pericoronaritis

Antibiótico de primera opción:

Amoxicilina 500 mg/8 h/5 días

Amoxicilina 500 mg/8 h/8 días

Desbridamiento y, si es necesario, extracción de 

la pieza dental

Periodontitis agresiva28

• Asociación de metronidazol (250 mg/8 h) con 

amoxicilina (500 mg/8 h) durante 8 días

Eliminación de la placa bacteriana calcificada y 

alisado de la raíz para eliminar depósitos sub y 

supragingivales

Tabla 2. Infecciones odontogénicas que precisan antibioterapia

De segunda elección tenemos clindamicina (activa frente a organismos aerobios y anaerobios grampositivos, pero requiere 
vigilancia estricta por su relación con la colitis pseudomembranosa) y claritromicina (activa frente a las cepas productoras 
de beta-lactamasas) en los alérgicos a betalactámicos.

Infección Manejo Tratamiento por odontólogo

Caries

• Buena higiene con cepillado correcto

• Fluoruros (para prevención y evitar progresión):

– En la pasta de dientes

– Colutorios una vez al día

• Disminuir la ingesta de azúcares simples

Flúor tópico en pacientes con menor producción 

de saliva

Pulpitis Analgesia
Odontología conservadora:

– Obturación

Gingivitis

• Buena higiene con cepillado correcto y uso de 

hilo dental

• Analgesia

• Enjuagues con colutorio de clorhexidina si el 

dolor impide la higiene profunda

Endodoncia o, si es imprescindible, extracción de 

la pieza

Higiene profunda por especialista para elimina-

ción de la placa bacteriana calcificada gingival

Periodontitis crónica o del adulto25

• Buena higiene con cepillado correcto y uso de 

hilo dental

• Analgesia

• Enjuagues con colutorio de clorhexidina si el 

dolor impide la higiene profunda

Eliminación de la placa bacteriana calcificada y 

alisado de la raíz dental para eliminar depósitos 

sub y supragingivales

Mucositis periimplantaria26

• Higiene dental

• Analgesia

• No se recomiendan enjuagues con antisépticos 

ni los irrigadores

Eliminación de la placa bacteriana calcificada 

y alisado de la raíz del implante para eliminar 

depósitos sub y supragingivales

Periimplantitis2

• Higiene dental con apoyo de artilugios (irrigado-

res, cepillos interdentales, etc.) y colutorios de 

clorhexidina

• Analgesia

Eliminación de la placa bacteriana calcificada 

y alisado de la raíz del implante para eliminar 

depósitos sub y supragingivales

Tabla 1. Manejo de las infecciones odontogénicas que no precisan antibioterapia

 Siempre estar alerta para la detección precoz de los síntomas y signos de diseminación local, regional o sistémica.
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• Recomendamos pautas más cortas18,19, ya 
que han demostrado su utilidad en otras 
infecciones que tratamos en atención 
primaria, como las respiratorias y las uri-
narias. No hay evidencia de que continuar 
la antibioterapia cuando los síntomas se 
han resuelto contribuya a la reducción 
de la resistencia antibiótica. No obstante, 
hemos de personalizar el tratamiento y 
prolongarlo unos tres días si los síntomas 
no mejoran.

• Cuando hay fracaso terapéutico a pesar de 
antibioterapia, recomendamos, como pri-
mer paso, reevaluar el diagnóstico antes 
que cambiar el antibiótico, evitando su 
uso indiscriminado y el incremento de 
las resistencias bacterianas.

Quedan muchos aspectos por investi-
gar. ¿Cuál es la dosis óptima? ¿Cuál es 
la duración del tratamiento? ¿Quiénes 
se van a beneficiar de la antibiotera-
pia? ¿En qué momento del desbridami-
ento se deben administrar para tener 
el mejor resultado?, etc.

En la afectación de la zona apical, la 
descompresión y el drenaje por el 
especialista suelen ser curativos, con 
alivio sintomático, y si se circunscribe 
únicamente al diente, no precisa anti-
bioterapia. La exodoncia estará indi-
cada cuando no exista la posibilidad de 
tratamiento odontológico conservador.

Empiezan a publicarse estudios que 
demuestran un cierto beneficio de asociar 
antibioterapia sistémica al tratamiento 
odontológico en la periodontitis crónica, 
aunque ninguno de ellos ha reducido el 
número de piezas dentarias perdidas20.

En las tablas 1 y 2 se muestran las recomen-
daciones respecto al tratamiento antibiótico. 
Se recomienda una duración del tratami-
ento antimicrobiano de 5 días o prolongarlo 
3 días tras desaparecer la clínica.

Para finalizar, en la tabla 3 pueden verse 
los criterios de derivación hospitalaria.

Pacientes inmunocomprometidos: alteraci-

ones endocrinas como en la diabetes melli-

tus mal controlada, alteraciones nutricio-

nales como en el alcoholismo, alteraciones 

hematológicas como en leucemias, enfer-

medades generales y/o por tratamientos 

que impliquen inmunocompromiso y VIH, 

y/o con elevado riesgo de progresión de la 

afectación a los espacios aponeuróticos del 

cuello y tejidos circundantes

Signos y síntomas de la progresión de la infección a 

espacios parafaríngeos

• Celulitis (flemón) rápidamente progresiva

• Afectación del estado general con fiebre alta

• Trismus intenso29 (distancia interincisiva entre el 

incisivo del maxilar superior y del inferior < 10 mm)

• Dificultad respiratoria, deglutoria o fonatoria

Tabla 3. Criterios de derivación hospitalaria
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¿A quién debemos recomendar 
profilaxis antibiótica? 
Para recomendar profilaxis antibiótica 
ante un procedimiento dental, debemos 
valorar el tipo de procedimiento y las 
características del paciente.

La cirugía bucal no complicada tiene 
un bajo riesgo de infección. Los fac-
tores que pueden incrementar dicho 
riesgo son: el tiempo de intervención, 
si la cirugía es invasiva, si ha habido 
una infección previa o si se coloca un 
cuerpo extraño. Los procedimientos no 
invasivos no requieren profilaxis en 
ningún caso, mientras que en los inva-
sivos dependerá del tipo de procedimi-
ento y de su duración21. En personas 
sanas solo se recomienda la profilaxis 
en caso de manipulación del tejido gin-
gival, de la mucosa oral o de la región 
periapical (extracción dentaria con 
cirugía, cirugía periapical, cirugía ósea, 
cirugía implantológica, injertos óseos y 
cirugía de tumores benignos).

La profilaxis se recomienda de forma 
rutinaria en pacientes con elevado 
riesgo de infección como los afec-
tados por patologías que comporten 
una situación de inmunocompromiso: 
DM 1 ;  a r t ropat ías y enfer medades 
gastrointest ina les inf la mator ias; 
a s plen ia  a natóm ica o  f u nciona l ; 
insuf iciencia rena l o hepát ica no 
controlada;  inmunodepresión por 
enfermedad o por tratamiento; los 
que posean riesgo de endocarditis, y 
la desnutrición severa.

Ex iste cont roversia respecto a la 
profilaxis en la exodoncia del tercer 
molar y en los implantes en el sujeto 
sano. La profilaxis en la extracción 
del tercer molar en una persona sin 
comorbilidades disminuye un 70% 
la probabi l idad de infección y u n 
38% la probabil idad de desarrol lar 
una alveolit is seca, pero aumenta 

• El tabaco es determinante en la enfer-
medad periodontal.

• Los antibióticos NO mejoran el DOLOR 
dental.

• La antibioterapia NUNCA debe ser el 
ÚNICO tratamiento.

• La decisión no debe ser qué anti-
biótico instaurar, sino ¿PROCEDE la 
antibioterapia?

• Ante un fracaso terapéutico con anti-
bioterapia recomendamos primero 
reevaluar el diagnóstico antes que 
instaurar un nuevo antibiótico.

• Indicar antibioterapia en pacientes 
inmunocomprometidos o con elevado 
riesgo de progresión de la afectación 
a los espacios aponeuróticos del cue-
llo y tejidos circundantes.
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los efectos secundarios22, por lo que 
no se recomienda en una persona 
sana. En los implantes, la evidencia 
sobre la profilaxis antibiótica sugi-
ere una reducción en los fal los de 
implantación (aunque el  grado de 
trauma quirúrgico y las condiciones 
anatómicas del paciente son facto-
res más importantes para el fallo a 
corto plazo de los implantes23) pero 
no de la infección24.

La profilaxis de la infección odonto-
génica en adultos se realizará con 2 
g de amoxilicina una hora antes del 
momento de la incisión. En caso de 
alergias se realizará con clindami-
cina. No se recomienda en ningún 
caso profilaxis postintervención.

Conclusiones
El elevado consumo de antibióticos 
derivado de los procesos odontogéni-
cos hace necesario realizar estudios 
con evidencia científica suficiente 
que protocolicen su indicación, tipo 
de antibiótico y posología y que sus-
tituyan a los actuales consensos.

Por otro lado, la consulta a su médico 
de familia derivada de estos procesos 
se convierte en una buena oportu-
nidad para reevaluar el proceso y al 
enfermo, y decidir si es necesario ese 
antibiótico.

En todos los casos debemos recomen-
dar una buena higiene bucal personal 
y profesional.

Puntos clave
• La mejor prevención de las infecci-

ones odontogénicas es una correcta 
higiene oral.

• Los implantes dentales requieren las 
mismas medidas de higiene que los 
dientes naturales.
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INSTITUCIONAL · NOU SERVEI DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS SANITARIS

El servei de recollida i tracta-
ment de residus sanitar is a 
clíniques dentals de col·legiats 

del COEC es va posar en marxa el mes 
d’agost, coincidint amb l’entrada en 
servei d’una flota de vehicles perso-
nalitzats que donen servei a tot Cata-
lunya. Es tracta de la primera fase 
d’un projecte més ampli, fruit d’un 
conveni signat entre el Col·legi i l’em-
presa de gestió de residus SEIACO, en 
virtut del qual s’ofereix un servei de 
recollida i tractament amb tarifes 
exclusives i atenció personalitzada.

Properament, s’hi incorporaran noves 
prestacions amb l’objectiu d’oferir un 
servei més integral que inclourà, entre 
d’altres, assessorament per gestionar 
correctament els residus sanitaris, 
eines específiques per a la Declaració 
Anual de Residus Industrials (DARI), 
programació de recollides, servei d’ur-
gències o dipòsits personalitzats, etc.

Podeu consultar les tarifes d’aquest 
nou ser vei o saber com posar-vos 
en contacte amb SEIACO a través de 
l’Espai Personal de coec.cat (vegeu 
l’apartat Avantatges per a Col·legiats).

En marxa el servei de recollida i tractament de 
residus sanitaris a les clíniques dentals de col·legiats



www.mongaycostabella.com    info@mongaycostabella.com

CONSULTORIOS
MÉDICOS

CLÍNICAS
DENTALES

LABORATORIOS

FARMACIAS
Sabadell
Professional

  

B
an

co
de

S
ab

ad
el

l,
S

.A
.,

av
.Ó

sc
ar

Es
pl

á,
3
7
,0

3
0
0
7

Al
ac

an
t.

In
sc

rit
en

el
R

eg
is

tr
e

M
er

ca
nt

il
d'

Al
ac

an
t,

to
m

4
0
7
0
,f

ol
i1

,
fu

ll
A-

1
5
6
9
8
0
.N

IF
A-

0
8
0
0
0
1
4
3

C
on

di
ci

on
s

re
vi

sa
bl

es
en

fu
nc

ió
de

l’e
vo

lu
ci

ó
de

lm
er

ca
t.

S
’a

pl
ic

ar
an

le
s

qu
e

es
tig

ui
n

en
vi

go
ra

lb
an

c
en

el
m

om
en

td
e

la
fo

rm
al

itz
ac

ió
.D

oc
um

en
tp

ub
lic

ita
ri.

Fe
ch

a
de

em
is

ió
n:

Ju
ny

2
0
1
8

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fins a

10% 0 20€ Gratis+ + +
de la teva quota comissions d’administració i bonificació de l’1% fins a 20� bruts al Servei Kelvin Retail, informació
de col·legiat manteniment.1 mes en l’emissió de nòmines i sobre el comportament
màxim assegurances socials, abonament del teu negoci.3.
50�� /anuals.* efectiu a partir del 3r mes.2

Truca’ns al 900 500 170, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.
* Bonificació del 10% de la quota de col·legiat, associat o agremiat amb un màxim de 50 � per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un únic any per a
les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers mesos.
Las excelentes condiciones mencionadas de la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO se mantendrán mientras se cumpla el único requisito de ingresar un mínimo de 3.000 euros/mensuales (se excluyen
los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular). Si al segundo mes no se cumplen estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión
Negocios Plus PRO pasará a ser una Cuenta Profesional.
1. Bonificació del 10% de la quota de col·legiat, associat o agremiat amb un màxim de 50 � per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un únic any per
a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers mesos.
2. En cajeros de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000 (Abanca, BMN, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja, Liberbank, Caja España Duero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença), en
los cajeros de Bankia y en los del grupo Banco Sabadell.

sabadellprofessional.com

�

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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INSTITUCIONAL · CURS ACADÈMIC 2018/19

Com cada any, després de l’estiu, 
arriba un nou curs acadèmic. Les 
activitats de formació que s’han 

organitzat  es vertebren en dues branques:

Cursos presencials de les diferents 
arees de l’odontoestomatologia 
Podeu escollir entre formació en cirur-
gia, ortodòncia, estètica dental… Esteu 
atents al vostre correu electrònic per 
rebre tota la informació al respecte. I 
si no rebeu informació amb regularitat, 
poseu-vos en contacte amb el COEC per 
actualitzar les vostres dades.

l ’ h a s  ac t iv at ,  s ol·l ic ita ’ l  a  t r avés 
del formulari que trabaràs a la web 
coec.cat .  Recorda que tot hom qui 
vegi les ponències i respongui amb 
u n 5  de  nota  m í n i m a a l  70 % del s 
tests,  rebrà un diploma acreditatiu 
de Formació Continuada al COEC.

Dono, des d’aquí, la benvinguda als 
nous col·legiats i els convido a par-
ticipar al curs acadèmic que, com ja 
sabeu, és gratuït en la majoría dels 
cursos teòrics els dos primers anys 
de col·legiació. Ens veiem al COEC!

Web TV 
A través de la qual hi ha programa-
des deu ponències ,  u na cada mes 
dura nt tot  el  curs .  Esta n disponi-
bles  du r a nt  tot  u n mes ,  2 4  hores 
a l  dia ,  des de qualsevol ordinador 
acced i nt  des de l ’espa i  p ersona l . 
Són ja molts els companys que han 
gaud it  d ’aques t  ser vei ,  que es  v a 
estrenar el  curs acadèmic passat , 
i  que  ha t ingut molt bona rebuda. 
Per connectar-te,  només has d’es-
ta r  donat  d ’a lta  des del  teu espa i 
p er s on a l  de l  C OEC .  S i  e nc a r a  no 

Tret de sortida al curs acadèmic 2018-19  
a la seu del Col·legi i a la Web TV
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CURS ACADÈMIC 2018/19 · INSTITUCIONAL

DRA. MARÍA JOSÉ GUERRERO

Vicepresidenta del COEC

Coordinadora de la Comissió Científica

Divendres 14/9/2018 de 9.30 a 19.30 
Dissabte 15/09/2018 de 9.30 A 13.30
Curs bàsic teóric-pràctic en cirurgia oral
Dr. Pablo Altuna

26/10/2018 de 9:30 a 19.00
27/10/2018 de 9.00 a 19.00
Curs d’àcid hialurònic: gestió odontològica, 
quirúrgica, periodontal i facial 
Dr. Edgar Teddy  Romero

30/11/2018 de 16.00 a 20.00
Taller de primera visita d’un pacient  
amb un problema d’ATM 
Dr. Eduardo Vázquez Delgado 
Dr. Eduardo Vázquez Rodríguez

26/01/2019 de 9.00 a 19.00
Autotransplantaments
Dres. Llaquet i Lucas

Febrer de 2019
Curs de casos clínics
Dr. José Vicente Bagán  
Dr. José Manuel Aguirre

8/03/2019 de 9.30 a 19.00   
9/03/2019 de 9.00 a 19.00
Curs d’àcid hialurònic: gestió odontològica, 
quirúrgica, periodontal i facial 
Dr. Edgar Teddy  Romero

Tema: Facetes dentals / Estètica
Nous materials en odontologia restauradora 
Dr. Sergi Pedemonte

Tema: Diagnòstic, prevenció i tractament de les patologies del voltant dels implants
Malalties parodontals en infants 
Dr. Andrés Pascual

Tema: Rehabilitacions de dents abrasionades
Rehabilitació de dentadures severament desgastades 
Dra. Núria Noguerón

Tema: Prostodòncia / Estètica
Consideracions protètiques per millorar l’estabilitat de 
les rehabilitacions sobre implants 
Dr. Álex Moyano

Tema: Disfunció
Actualització sobre la disfunció craniomandibular 
per a l’odontòleg general: eines diagnostiques 
estandaritzades i usos a la consulta dental. 
Dra. Eva Willaert i Dra Zamora

15/03/2019 de 9.00 a 19.00
16/03/2019 de 9.00 a 19.00
Protocols clínics-científics per als 1.000 Primers dies del bebè
Dra. Jenny Abanto

06/04/2019 de 09:00 a 13:00
Ortodòncia i periodòncia
Dr. Javier Vilarrasa Sanchez

11/05/2019 de 10.00 a 18.00
Prevenció de les maloclusions en edats primerenques 
a través de la tècnica de pistes directes de composite 
segons la filosofia de la RNO
Dr. Xavier Maristany Vilanova
Dra. Gemma Redondo Santiago

17/05/2019 de 9.00 a 19.00
Radiologia odontològica
Dra. Araceli Martínez Miravé

28/06/2019 de 9.30 a 19.00
29/06/2019 de 9.00 a 19.00
Curs d’àcid hialurònic: gestió odontològica, 
quirúrgica, periodontal i facial 
Dr. Edgar Teddy Romero

CURS ACADÈMIC 2018-2019
CURSOS

PONÈNCIES WEB TV
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E l  c u r s  a c a d è m i c  2 0 1 8 -1 9 , 
segons el  Dr.  Igna si  A rcos , 
coordinador de la com issió 

cient í f ica del  C ol·legi  a  la  seu de 
G i r o n a ,  e s  c o m p o n  d e  d i fe r e nt s 

cursos i  conferències per a odon-
t o e s t o m a t ò l e g s ,  a i x í  c o m  p e r  a 
h i g i e n i s t e s  i  p e r s o n a l  a u x i l i a r 
d e  le s  c l í n i q u e s .  C o m  a  no v e t at 
d’aquest any, la delegació gironina 

presenta u n curs modu lar d’odon-
topediatr ia d iv idit  en sis mòdu ls , 
en e l  qua l  s ’ i nt rodu irà i  aprof u n-
d i r à  a l s  c ol·le giat s  i nte re s s at s  a 
aquesta discipl ina .

INSTITUCIONAL · CURS ACADÈMIC 2018/19 GIRONA

Un curs modular d’odonpediatria, la novetat 
en l’oferta de formació del COEC a Girona 
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5 d’octubre 
Implants de Zirconi. 
Dr. Ralf Luettmann i Ing. Andre Slegrist

9 i 10 de novembre: 
Digital Simile Design 
Dr. Marià Santamaria

21 de febrer 
Abordaje multidisciplinar del incisivo ausente. 
¿Necesitamos nuevos protocolos? 
Dr. Sergio García Bellosta 

25 i 26 de gener 
Tècnica BOPT 
Dr. Òscar Alonso

6 d’octubre
Malalties periodontals 
Dra. Imma Font

12 de gener: 
Esterilització a la clínica dental
Dr. Joaquim Porta Jorba i Cristina Porta

20 de març 
Cirurgia de tercers molars 
Dr. Octavi Camps

26 d’abril 
Aïllament 
Dres. Marta Vallès i Anaïs Ramírez

15 de maig 
Aromateràpia per a la salut bucodental
Llic. Laura Mestres

17 i 18 de maig 
Curs d’ortodòncia interceptiva i hàbits
Dr. Luis Miguel Pérez Rodríguez

Curs avançat en implants: tractament  
dels teixits durs y tous
Dr. Juan José Aranda Maceda

CURS MODULAR D’ODONTOPEDIATRIA
26 i 27 d’octubre
MÒDUL I: Traumatismes i urgències infantils
Dra. Cristina Marés

23 i 24 de novembre
MÒDUL II: Conducta, maneig i pacients especials: sedació i anestèsia general 
Dra. Lara Concellón

14 i 15 de desembre
MÒDUL III: Hipomineralització incisivomolar i defectes d´estructura dental 
Dra. Gemma Redondo

18 i 19 de gener
MÒDUL IV: Odontologia prenatal i del bebè
Dra. Ruth Mayné

15 i 16 de febrer:
MÒDUL V: Tractaments restauradors i pulpars
Dra. Montserrat Mercadé

15 i 16 de març
MÒDUL VI: Patologia periodontal i medicina en el pacient infantil 
Dra. Anna Aiguaviva

CURS ACADÈMIC 2018-2019
CONFERÈNCIES

CURSOS

CURSOS PER A HIGINESTISTES

CURS ACADÈMIC 2018/19 GIRONA · INSTITUCIONAL



34 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 183

La seu provincial tarragonina del 
COEC inicia aquest mes d’octubre 
la nova programació de cursos. En 

aquest sentit, la formació continua sent 
l’eix central. Així, la comissió científica 
treballa per desenvolupar una oferta for-
mativa innovadora, organitzant cursos i 
conferències. Una activitat que permet 

consolidar una àmplia oferta formativa 
tenint en compte que els objectius, la 
utilitat dels continguts, la metodologia 
i els recursos s’adeqüin a les necessitats 
formatives dels professionals. 

L’any acadèmic va començar el dis-
sabte, 6 d’octubre amb un Curs Oficial 

de Suport Vital Bàsic + DEA impartit 
pel Dr. Bernat de Pablo, una formació 
teòrica-pràctica adreçada a tot l’equip 
dental amb la utilització de maniquins 
de simulació i simulador de DEA, homo-
logat pel Consell Català de Ressuscita-
ció (CCR) i l’Institut d’Estudis de la Salut 
de la Generalitat de Catalunya. 

La seu de Tarragona enceta el curs acadèmic 
2018/19 apostant per la formació continuada

INSTITUCIONAL · CURS ACADÈMIC 2018/19 TARRAGONA
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Aquest acord de col·laboració reflec-
teix l’interès d’AEDE per enriquir el 
diàleg i la participació amb el Col-
legi ,  essencial per mil lorar la for-
mació dels professionals sanitaris 
en l’àmbit de l’endodòncia.
 
L’objectiu dels cursos és: 
• Millorar el coneixement de l’endo-

dòncia entre els professionals de 
l’Odontologia. 

• Posar en valor les possibilitats i avantatges 
dels tractaments endodòntics realitzats 
amb els estàndards de qualitat actuals. 

• Exposar els nous materials i tècniques 
disponibles que fan de l’endodòncia un 
procediment d’alta fiabilitat en l’odonto-
logia moderna. 

Fent un seguiment evolutiu de la par-
ticipació en les accions formatives, el 
nombre de participants, tant de col·le-
giats i col·legiades com del personal 
auxiliar clínic, creix any rere any. 

Augment de la participació
L’any 2017, 390 col·legiats i personal 
clínic van participar en els cursos for-
matius i les conferències organitzades 
pel COEC JP Tarragona. Els resultats 
obtinguts en l’àmbit de la formació 
continuada són significativament 
sat isfactor is .  A ixò representa u n 
increment del 10% respecte del curs 
anterior. Durant el 2018 , també ha 
estat significatiu l’important augment 
d’empreses comercials, vinculades al 
món de l’odontologia, interessades a 
llogar l’espai formatiu per realitzar 
cursos a la nostra seu. 

El gràfic permet mostrar una visió de 
conjunt de l’activitat. Comparativa-
ment, també ens adonem de l’evolució 
que es produeix en l’àmbit formatiu i, 
sens dubte, ajuda a projectar l’encert 
dels programes a partir del bagatge 
acumulat curs rere curs. 

La comissió científica vol potenciar la 
formació dels professionals, així com 
impulsar sinergies i aliances amb les 
diferents associacions i entitats vincu-
lades amb l’entorn del Col·legi. Gràcies 
a aquesta iniciativa, entre les activitats 
de col·laboració del COEC JP de Tarra-

gona amb altres institucions destaca, 
enguany, l’acord signat amb l’Asocia-
ción Española de Endodoncia (AEDE) i 
el seu cicle dels cursos Puesta al día en 
Endodoncia, un programa que aglutina 
formació i divulgació, dissenyat per als 
odontòlegs i estomatòlegs col·legiats.

Evolució de la participació. Acció formativa al COEC JP Tarragona. 2014-2017

CURS ACADÈMIC 2018/19 TARRAGONA · INSTITUCIONAL
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Dissabte, 20 d’octubre – De 9.30 a 14.30 h. 
Curs SEPA Gestió. Teamworking: Cómo crear sinergias y mejorar el 
trabajo en equipo en la clínica dental 
Sr. Xavier Esteban
Curs adreçat a tot l’equip dental, fruit d’un conveni de col·laboració. Objectiu del 
curs: Crear sinergies que afavoreixin el desenvolupament d’equips d’alt rendiment 
eficaços i eficients. Anàlisi global de la situació de la clínica, dels equips i de les 
persones, donant les eines necessàries per afavorir el desenvolupament d’equips 
d’alt rendiment amb la finalitat de millorar la qualitat del servei i l’atenció al pacient 
odontològic. Treball de la cohesió de l’equip i elaboració d’un document de bones 
pràctiques de cara a millorar la qualitat de l’atenció al pacient. Places limitades fins 
a completar aforament. 

Divendres, 9 de novembre – De 10 a 14 i de 15 a 17 h. 
Masterclass BORG&BOPT sobre diente e implante 
Drs. Xavier Vela Nebot i Xavier Rodríguez Ciurana. 
Ofert amb la col·laboració de Sweden&Martina. Objectiu del curs: Presentar, d’una 
forma simple i concisa, els factors clau que fan predictibles les rehabilitacions estè-
tiques de dents i implants. Després de la pèrdua de la dent, els teixits tous perden 
la guia d’estabilitat i es produeix una atròfia i aplanament tissular que dificulta la 
rehabilitació estètica. Places limitades fins a completar aforament. 

Dijous, 22 de novembre Vespre. 
Xerrada: Presa de decisions en casos complexos sobre regeneració 
periodontal i de teixits tous 
Dr. Santiago Carreras
Xerrada oferta per INIBSA i adreçada a odontòlegs. Tractarà de com els resultats obtin-
guts, quan decidim optar per l’ús i associació de biomaterials per tractar defectes ossis 
periodontals i de teixits tous, poden servir de gran utilitat per elaborar un protocol adap-
tat i predictible en funció del tipus de defecte i els resultats que desitgem aconseguir”.
Aquesta ponència inclou: Biomaterials d’elecció dins i fora del contorn ossi, com 
avaluar quan utilitzar biomaterial i la proporció idònia i com establir un protocol 
adaptat a la nostra pràctica diària.

CURS ACADÈMIC 2018-2019
CURSOS
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INSTITUCIONAL · CURS ACADÈMIC 2018/19 LLEIDA

La delegació de Lleida obre les portes  
a la seva oferta de cursos

Des de la  seu de L le ida ,  e l s 
e s fo r ç o s  e s  c o nc e nt r e n  a 
ofer i r  e l  m i l lor  catà leg de 

cursos possibles. Per aquest motiu, el 
col·legi anima als col·legiats a acudir 
a la seu per gaudir de les formacions 

i els ponents que s’han seleccionat 
amb especial dedicació. Per a la dele-
gació, és un plaer rebre professionals 
interessats en els cursos a les instal-
lacions. Una experiència que, de ben 
segur, resultarà enriquidora.

Tot i que l’agenda no està totalment 
tancada i probablement s’afegiran 
mé s  c u r s o s  a l  l l a rg  de  l ’a ny,  e l s 
següents són els cursos confirmats 
per als pròxims mesos. 
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Terapia periodontal regenerativa y mucogingival basada en la evidencia. actualiación y aplicaciones clínicas
Dr. Antonio Gonzalez i Dr. Fernando Franch Chillida
El desenvolupament d’aquesta activitat respon a la manca de formació científica i l’aplicació clínica a les escoles d’odontologia. També 
a la demanda de coneixement per par dels odontòlegs generales sobre aquest tipus de tractaments. 

Programa:
Curso teórico de regeneración periodontal y mucogingival (6 h)
Terapia periodontal regenerativa (3 h) 
Terapia mucogingival (3 h) 
Curso práctico de regeneración periodontal y mucogingival (4 h) 
Taller práctico de terapia regenerativa (2 h) - Cirugía en fantomas (20 places) 
Taller práctico de terapia mucogingival (2 h) Cirugía en cabezas de cerdo (20 places) 

Aforament: 
30 places per al curso teòric i 20 per al pràctic

5 i 6 d’abril
La implantología actual paso a paso: de lo simple a lo complejo 
Dr. Manuel María Romero Ruiz
La regeneració òssia com a tècnica d’augment de la disponibilitat d’os en els tractaments amb implants s’ha anat introduint 
a poc a poc a la pràctica clínica diària fins a ser, avui dia, un procediment rutinari a les consultes. Això permet aconseguir 
unes condicions biològiques i estètiques favorables al voltant dels implants que permet uns resultats predictibles a llarg 
termini. Conèixer els fonaments de la regeneració òssia i les diferents tècniques és, avui dia, una necessitat a l’hora de 
realitzar tractaments mitjançant implants a partir dels quals es poden resoldre les diferents situacions compromeses 
d’escassa disponibilitat òssia. Situacions que poden arribar a impedir uns col·locació correcta de l’implant que pot arribar 
a comprometre el resultat final dels tractaments.

Programa:
Sessió teòrica (6 h)
Sessió pràctica (2 h)

18 d’octubre - De 17.00 a 20.00
Actualització en radiologia odontològica 
Dra. Araceli Martínez Miravé
El curs està dirigit a professionals de la salut, odontòlegs, tècnics i cirurgians maxil·lofacials que vulguin aprofundir en la tècnica 
del CBCT i en les aplicacions més comunes

Curs gratuït

27 d’octubre – De 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00
El papel del odontoestomatólogo en el tratamiento de la roncopatía y el síndrome de la apnea del sueño 
Dr. Antonio Romero Garcia i Dr. José Manuel Torres Hortelano.

23 novembre – De 16.00 a 20.00 
Asepsia en el gabinete dental
Dra. Gema Maeso Mena i Carmen Cano Arteaga  
Curs teòric per a 30 persones dirigit a odontòlegs, higienistes i auxiliars de clínica. Alle Euronda (empresa organitzadora) al 
final del curso entregarà un diploma a cada participant i un pòster amb el protocol d’Asèpsia (resum del curs).
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INSTITUCIONAL · ENQUESTA FORMACIÓ CONTINUADA

El COEC ha real itzat ,  recent-
ment, una enquesta sobre for-
mació continuada en què han 

participat gairebé 400 col·legiats. Els 
resultats apunten que l’àrea de l’odon-
toestomatologia que més interessa a 
l’hora de rebre formació continuada 
és la gestió de pròtesis dentals (esco-
llida per un 59% dels enquestats). La 
segona àrea que més interès desperta 
és l’odontologia conservadora (esco-
llida per un 53%) i el tractament del 
dolor orofacial dels pacients (escollida 
per un 45%). La periodòncia, l’endodò-
ncia i la implantologia també van ser 

encara que també puguin seguir-se a 
través de la Web TV, i que es realitzin els 
dissabtes al matí (74%) —observant que 
s’estimen més, com a segona opció, que 
es programin divendres a la tarda (56%). 

Els enquestats també tenien l’opció 
de proposar lliurement matèries sobre 
les quals els agradaria rebre formació 
i, entre moltes d’altres, van suggerir: 
l’odontologia conservadora per a nens 
menors de cinc anys, l’ús dels antibiò-
tics en periodòncia, els coneixements 
sobre biòpsies, la gestió de la perim-
plantitis o l’ús de microcargols.

identificades per més del 40% dels 
enquestats com a matèries priorità-
ries per aprofundir-hi rebent tot tipus 
d’informacions i cursos.  

Pel que fa a les tècniques sobre les 
quals estan més interessats a ampliar 
coneixements, els enquestats mostren 
un gran interès en dues de les matèries 
proposades: composites (61%) i imatge–
CADCAM, escàner (55%).

L’enquesta revela també que la majoria 
dels col·legiats prefereix que els cursos 
siguin teoricopràctics (79%); presencials, 

La gestió de pròtesis, l’odontologia conservadora 
i el dolor orofacial, els aspectes més requerits 
pels col·legiats per rebre formació continuada

Més informació:
coec.cat
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DENTISTES DE GIRONA PEL SÀHARA VIATJA PER TERCERA VEGADA ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHRAUÍS· INSTITUCIONAL

Les imatges de milers de perso-
nes que fugen de la guerra i que 
anhelen entrar a Europa ocupen 

les nostres pantalles dia rere dia, però, 
desgraciadament, al món no només hi 
ha refugiats sirians o afganesos. Ho 
van ser els bosnians en el seu moment 
i ho segueixen sent els somalis des 
que van fugir de la guerra el 1991 , 
per posar dos exemples. No obstant 
això, en la memòria col·lectiva —o 
en l’oblit— romanen les imatges d’un 
poble que, fa més de quaranta anys, es 
va veure obligat a escollir entre viure 
en un país ocupat o exiliar-se en terra 
de ningú: el sahrauí.

Els campaments de refugiats estan 
ubicats a l  sud-oest d’A lgèr ia ,  a la 
localitat fronterera de Tinduf. Es tro-
ben enmig de l’anomenada hamada 
a lger ia na ,  ca racter ís t ica p el  seu 
paisatge àrid, dur, amb poca sorra i 

cobert de roques planes. Als campa-
ments, hi viuen prop de 165.000 per-
sones, la majoria dones i nens, ja que 
gran part dels homes són als deno-
minats territoris alliberats, la part 
del Sàhara Occidental que no està a 
mans dels marroquins. Són refugi-
ats des de fa més de quatre dècades 
i viuen en un assentament temporal 
que s’ha convertit, progressivament, 
en definitiu. Molts dels adults que 
hi viuen avui van fugir del seu país 
quan eren nens i molts dels infants 
sahrauís han nascut als camps de 
refugiats i no coneixen cap altra rea-
litat més enllà del desert.

Dentistes de Girona pel Sàhara viatja per tercera 
vegada als campaments de refugiats sahrauís
Amb els medicaments rebuts i el material comprat gràcies a les donacions que ha fet la gent a través d’una campanya de 
micromecenatge, Dentistes de Girona pel Sàhara ha pogut atendre més de 600 persones en la seva tercera expedició sanitària.

Es troben enmig de 
l’anomenada hamada algeriana, 
característica pel seu paisatge 

àrid, dur, amb poca sorra i 
cobert de roques planes.
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Tercera expedició 
Malgrat que disposen d’un sistema 
pol ít ic establer t i  la situació dels 
drets humans ha millorat al llarg de 
tots aquests anys, segueixen tenint 
necessitats bàsiques per cobrir, entre 
les qua ls la  sa nitat .  Dent istes de 
Girona pel Sàhara (DGxS) és un pro-
jecte de cooperació sanitària creat de 
la mà de tres joves banyolins (Dani 
Ruiz-Giménez, jurista; Judit Saave-
dra, periodista i Albert Vim, odontò-
leg) amb l’objectiu de millorar la salut 
bucodental dels refugiats sahrauís. 
Enguany, han dut a terme la tercera 
expedició als campaments, que ha 
estat formada per onze voluntaris i 
voluntàries vinguts de totes les pro-
víncies de Catalunya. Durant l’estada, 
es van formar dos equips de treball 
situats en dos punts estratègics. 

Viure als campaments no és gens 
fàcil . No hi ha transports ni aigua 
corrent i les temperatures extremes de 
la zona (superen amb freqüència els 
cinquanta graus a l’estiu i tan sols un 
grau a l’hivern) dificulten enormement 
la vida. Sovint, les tempestes de sorra 
arrasen el poc que tenen els sahrauís, 
però no aconsegueixen esborrar-lo el 
somriure. Són persones que destaquen 
per la generositat i la simpatia i fan 
que l’experiència de viure en el no res 
es converteixi en quelcom remarcable. 
La població viu en tendes de lona (hai-
mes) o cases de tova i depèn gairebé 
totalment de l’ajuda internacional per-
què no té una altra alternativa. Amb el 
pas dels anys, aquest suport ha anat 
disminuint, emmarcat en un context 
de crisi econòmica mundial on les 
retallades van arribar amb molta força 

Al llarg de deu dies de treball intensiu, 
es van poder realitzar tasques d’odon-
tologia conservadora (obturacions, 
recobriments pulpars i pulpotomies 
parcials), cirurgia bàsica (extraccions 
dentals) i prevenció (detecció/diagnòstic 
de lesions orals, instruccions d’higiene 
oral a les escoles i lliurament de més 
de 1.000 raspalls i pastes dentífriques).

Els campaments estan organitzats en 
cinc wilayes (províncies), d’entre vint 
i setanta quilòmetres de separació 
entre una i l’altra, a excepció de Dahla, 
que està a uns dos-cents quilòmetres. 
Cada una duu el nom d’una de les cinc 
principals ciutats del terr itor i del 
Sàhara Occidental: Bojador, El Aaiun, 
Dakhla, Smara i Auserd. Cada wilaya 
està dividida en daires (municipis) i 
aquestes, a la vegada, en barris.
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al sector de la cooperació. És d’espe-
rar que, a mesura que l’economia dels 
països cooperants i les principals 
ONGs mil lor i ,  també es recuperin 
els nivells d’ajuda al Sàhara. Malgrat 
tot, els darrers anys, iniciatives com 
la de Dentistes de Girona pel Sàhara 
segueixen essent necessàries i àmpli-
ament agraïdes per un poble abocat al 
desemparament si no compta amb el 
suport extern.

Sanitat i alimentació sahrauí
Segons el Programa Mundial d’ali-
ments de l ’ON U, aproximadament 
dos terços de les dones refugiades 
sahrauís tenen anèmia i un terç dels 
nens pateix desnutrició crònica. Cada 
família rep al mes, per part de l’AC-
NUR, una quantitat específica d’ali-
ments bàsics de llarga duració com 

arròs, l legums, l let en pols i sucre. 
Tanmateix, i malgrat els esforços de 
la comunitat internacional, l’ajuda no 
arriba per cobrir totes les necessitats. 
Per això, moltes ONGs i entitats d’àm-
bit local i regional, com ACAPS-Girona, 
juntament amb Dentistes de Girona 
pel Sàhara, desenvolupen projectes 
en molts altres sectors, com són el de 
la salut i el de l’educació.

La sanitat ha millorat molt des que 
aquest poble es va exiliar al desert. 
Actualment, ja no es produeixen les 
grans epidèmies i mortaldats dels pri-
mers anys de vida dels campaments, 
en part gràcies a l’establiment d’una 
estructura sanitària que, tot i que és 
precària i té moltes carències, manté 
estable la salut dels sahrauís. S’orga-
nitza en tres nivells d’actuació: local, 

Segons el Programa Mundial 
d’aliments de l’ONU, 
aproximadament dos terços de 
les dones refugiades sahrauís 
tenen anèmia i un terç dels nens 
pateix desnutrició crònica.
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INSTITUCIONAL · DENTISTES DE GIRONA PEL SÀHARA VIATJA PER TERCERA VEGADA ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHRAUÍS

provincial i nacional. Al nivell local hi 
trobem els dispensaris, un per daira, 
que es componen d’una sala de con-
sulta i un petit magatzem de farmàcia. 
Aquí s’atenen les malalties comunes i 
es controla l’evolució dels malalts no 
ingressats i les embarassades. Gene-
ralment, aquests centres no tenen els 
mitjans de diagnòstic necessaris i 
disposen d’escassos medicaments. Al 
segon nivell, hi ha els hospitals regi-
onals, un per wilaya, on es troben les 
unitats de medicina general, pediatria 
i ginecologia. Solen tenir també unes 
sales equipades per realitzar opera-
cions senzil les. Per últ im, trobem 

medicaments bàsics, com analgèsics 
i antibiòtics, i la falta d’instrumental 
elemental, són dos dels majors proble-
mes que pateix la sanitat del país.

Dentistes de Girona pel Sàhara té la 
intenció de seguir aportant el seu 
granet de sorra any rere any, ampliant 
fronteres, capacitat d’actuació i donant 
resposta a les necessitats bàsiques 
d’aquells que més les necessiten. Les 
mostres de sol idaritat i  suport de 
desenes de centres mèdics, professi-
onals de l’àmbit odontològic, particu-
lars i administracions públiques són 
el que permet impulsar el projecte. Ha 
estat un exemple del que ens defineix 
i només tenim paraules d’agraïment 
per tots els que col·laboren i també 
pels que ho faran en un futur. 

Des del projecte DGxS volem aprofitar 
per donar les gràcies al COEC Girona 
per homenatjar la tasca del Dr. Albert 
Vim i la resta de l’equip amb el premi 
Solidaris 2017, atorgat durant la fes-
tivitat de Santa Apol·lònia 2018. Més 
informació: www.dentistesxsahara.org

Dentistes de Girona pel Sàhara

l’hospital central, que està coordinat 
amb els regionals i disposa del servei 
de cirurgia. L’equip de Dentistes de 
Girona pel Sàhara va estar treballant 
intensament, en aquesta última expe-
dició, en un petit espai del dispensari 
d’al-Farsia i en una sala d’estomato-
logia de l’Hospital Regional d’Smara.

En aquests centres sanitaris, només 
hi treballen professionals sahrauís. 
La majoria d’aquests metges van estu-
diar a l’estranger —a Cuba, sobretot— 
mentre que el personal d’infermeria, 
tècnics i auxiliars són formats als 
propis campaments. La gran manca de 
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LA SEU DE GIRONA TORNA A IMPLICAR-SE AMB LES ‘VACANCES EN PAU’ · INSTITUCIONAL

La seu de Girona torna a implicar-se  
amb les ‘Vacances en Pau’

L a Junta Provincial Girona del 
Col·legi d’Odontòlegs i  Esto-
matòlegs s’ha sumat, un any 

més,  a l  programa Vacances en Pau 
promogut per l’Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS). 
L’objectiu és ofer ir atenció sanità-
r ia als nens i nenes provinents del 

Sàhara Occidental que anualment 
són acollits per famílies gironines. 
E l s  i n f a nt s ,  q u e  a r r i b e n  d u r a nt 
els mesos d’est iu ,  són sotmesos a 
revisions mèdiques per comprovar 
qu in n’és l ’estat  genera l  de sa lut . 
E n  a q ue s t  s e nt it ,  e l s  o dontòle g s 
gironins obren les seves portes per 

ofer ir-los rev isions i  t racta ments 
dentals gratuïts .

Aquest estiu s’han atès un total de divuit 
nens i nenes de la trentena dels infants 
que, després de passar l’estiu en terres 
catalanes, es retroben amb la família als 
campaments del Sàhara Occidental.
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FINANCES · PROCEDIMENTS SANCIONADORS PER MANCA DE RESPOSTA A REQUERIMENTS COL·LEGIALS I/O IMPAGATS 

Ent re  le s  c o mp etè nc ie s  de l 
Col·legi Oficial d’Odontòlegs 
i Estomatòlegs de Catalunya 

establertes als seus Estatuts, el COEC 
inclou la defensa dels interessos cor-
poratius. Per tal de poder acomplir 
les seves finalitats, necessita ser una 
entitat sanejada econòmicament.  

El sosteniment econòmic de l’enti-
tat està basat fonamentalment en 
l’aportació econòmica de les quotes 
col·legials, donat que aquesta contri-

D e s  de  l ’a ny  2 014 ,  l a  g e s t ió  de l a 
Junta de Govern ha estat extraor-
dinàriament curosa amb el control 
de la  desp esa i  la  morositat  a mb 
l’objectiu de portar els comptes del 
col·legi a números positius i donar 
solvència a l’entitat. 

Quan un col·legiat no paga les quo-
tes, la càrrega d’aquest deute reper-
cuteix en la resta de col·legiats que 
paguen puntualment. I, evidentment, 
aquests últims se n’han de fer càr-

bució suposa la partida més impor-
tant, amb molta diferència, de tots 
els ingressos del COEC. 
 

Procediments sancionadors per manca de 
resposta a requeriments col·legials i/o impagats 
Conseqüències de l’incompliment de les obligacions col·legials i de la manca de solidaritat vers els altres companys col·legiats 

Quan un col·legiat no paga  
les quotes, la càrrega d’aquest 
deute repercuteix en la resta 

de col·legiats que paguen 
puntualment. 
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rec mentre ell o ella aconsegueix un 
finançament gratuït. No està entre els 
objectius del COEC el finançament de 
col·legiats insolidaris.

Per a ltra banda, els impagaments 
generen despeses. No només bancà-
ries, també administratives: temps i 
dedicació del personal. 

El mateix passa quan un col·legiat no 
paga l’assegurança de responsabili-
tat civil col·lectiva: els altres col·le-

inhabilitació per incorporar-se a 
qualsevol altre Col·legi mentre la 
sanció estigui vigent (article 162 
dels Estatuts). A aquests efectes, 
s’informarà a la resta de col·legis 
professionals de la imposició de les 
sancions d’inhabilitació per a l´exer-
cici professional.

b. Les sancions de suspensió d’exer-
cici professional es comunicaran a 
les autoritats sanitàries (article 166 
dels Estatuts) i governatives: Depar-
tament de Salut i Consejo General de 
Dentistas.

c. Sanció econòmica. (articles 156.1 i 160 
dels Estatuts: comissió de falta lleu)

d. La reiteració de l ’ incompliment 
d’atendre un requeriment col·legial 
i/o impagament de quotes suposarà 
que la següent sanció es tipifiqui 
com a falta greu (articles 155.11 i 159 
dels Estatuts).

e. També s’obrirà la possibilitat d´ini-
ciar la suspensió d´exercici profes-
sional, en aquest cas per falta greu.

Aquest procediment és d’aplicació 
immediata.

giats paguen en lloc seu i, a més, es 
generen despeses. 

Això és intolerable. 

Segons estableix l’article 26.5 dels 
Estatuts: 
“Són deures dels col·legiats i col·legia-
des, encara que la professió s’exerceixi 
a través d’una societat professional , 
abonar, quan siguin lliurades, les quotes 
i les aportacions establertes pels òrgans 
de govern del Col·legi”. 

Queda de manifest, doncs, que és el 
col·legiat qui té l’obligació de saber si 
està al dia de les obligacions col·legi-
als. Tot i això, el COEC li pot recordar 
aquesta obligació quan no paga la 
quota amb puntualitat. 

A l’Assemblea de 29 de maig de 2017, 
es va aprovar una modificació parcial 
dels Estatuts del COEC arran de la qual 
s’incorporava l’article 23bis. 

E l  26 de setembre de 2018 ,  e l  Ple 
de Junta de Govern va aprovar un 
procediment exprés per obrir expe-
dients disciplinaris a aquells col·le-
giats que no hagin donat resposta a 
un requeriment col·legial i/o hagin 
impagat les quotes. 

A q u e s t  p r o c e d i m e nt  s u p o s a  le s 
següents conseqüències: 
a. Suspensió de l’exercici de la professió 

fins que hagi satisfet la totalitat del 
deute (si es tracta d´impagament de 
quotes col·legials durant sis mesos 
consecutius),  que comportarà la 

DR. GERMÁN PAREJA I DR. TONI CARO
Comptador i tresorer de la Junta de Govern del COEC

PROCEDIMENTS SANCIONADORS PER MANCA DE RESPOSTA A REQUERIMENTS COL·LEGIALS I/O IMPAGATS  · FINANCES
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ENTREVISTA · ODONTOLOGÍA EN TIEMPOS REVUELTOS

¿Cuantos miembros tiene 
actualmente OTR?
Entre administradores y moderadores 
somos 9, algunos estamos involucrados 
en los Colegios, recordemos que está 
bien quejarse, pero hay que involucrarse 
también en los Colegios para solucionar 
por las vías reglamentarias las quejas 
recogidas. Próximamente nos converti-
remos en asociación, cosa que nos facili-
tará realizar futuras acciones. En cuanto 
a seguidores esperamos llegar pronto a 
los 10.000, y como decimos, van desde a 
odontólogos recién licenciados, presiden-
tes de Colegios, odontólogos jubilados... 

Si tuvierais que definir OTR ¿cómo 
lo haríais?
Un conglomerado muy diverso de den-
tistas que están a pie de calle viviendo 
y sufriendo las circunstancias que han 
llevado a una pérdida de la dignidad pro-
fesional en odontología. Un grupo muy 
heterogéneo en el que todos pueden opi-
nar desde el respeto, postear aquello que 
le parece indigno o injusto, (descartando 
nombres propios), un escaparate y un alta-
voz para dar a conocer aquello que está 
sucediendo pero sobretodo un lugar donde 
unirse en una profesión tan individualista.

¿Qué circunstancias os llevan a 
lanzar a OTR?
El ver cómo cada vez más somos 
ninguneados desde todas las pers-
pectivas: políticos, medios de comu-
nicación, publicidades denigrantes, y 
sobretodo una voz alta y clara para 
decir aquellas cosas que los Colegios 
no pueden decir por precaución por 
ser sancionados como ha sucedido 
en diversos Colegios que han inten-
tado evitar lo que después ha pasado, 
la estafa más grande de la odontolo-
gía mundial. 

Odontología en Tiempos Revuletos 
és, actualment, un dels fòrums 
online de dentistes més important 
de l’Estat. Estan a punt d’assolir els 
10.000 membres i, pròximament, es 
convertiran en associació per poder 
emprendre més accions en defensa 
de la professió i de promoció de 
la salut bucodental. A Som COEC 
entrevistem els seus responsables i, 
a banda de parlar d’OTR, reflexionem 
sobre l’estat actual de l’odontologia. 

“La nuestra es una profesión solitaria y, en Facebook, 
hemos encontrado el apoyo y la camaradería que 
no tenemos de otra forma”

Entrevista als responsables d’Odontología en Tiempos Revueltos

Dra. Sandra Cordero Ayala (Sevilla) Dr. Francisco Bustillo Montero (Ferrol)
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“Está bien quejarse, pero hay 
que involucrarse también en los 
Colegios para solucionar por las vías 
reglamentarias las quejas recogidas.”

¿Cómo os explicáis el éxito que 
ha tenido la plataforma entre los 
profesionales?
El éxito deriva de que como comenta-
mos la nuestra es una profesión soli-
taria en general, y que en Facebook 
ha encontrado el apoyo y la camara-
dería que no tenemos de otra forma. 
Hay una libertad de expresión que no 
se consigue en otros medios, aunque 
muchas veces hay discusiones enco-
nadas y posturas muy divergentes, 
nunca se ha aceptado la falta de res-
peto. Las normas están muy claras, 

y todo aquél que las incumpla se le 
avisa se que lo está haciendo, y si 
sigue en esa tesitura, se le expulsa. Es 
un foro constructivo, que busca ideas, 
soluciones, información, apoyo... es 
un altavoz del odontólogo que nunca 
tendría individualmente. Con OTR se 
han solucionado diversos problemas, 
presidentes de Colegios han podido 
expresar sus opiniones, se han gene-
rado debates de alto interés pero ojo, 
se ha sido duro cuando ha habido que 
serlo, recordemos que un presidente 
de un Colegio presentó su dimisión 

Dr. Antonio Núñez Delgado (Almería) Dr. Borja Risco Muñunel (Madrid)
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cuanto a los numerus clausus, muy 
complicado en cuanto al intrusismo 
ejercido y preocupados por el paso-
tismo de las administraciones que 
junto con la complicidad de Compe-
tencia han llevado convertirnos en 
un país en el que vale casi todo, en 
el que cualquier empresario puede 
abr ir una cl ínica escapando a las 
comisiones deontológicas, un país 
donde quebró Corporación Dermoes-
tética, Vitaldent, Funnydent, IDental 
y nada ha cambiado, un país que per-
mite publicidad dental denigrante y 
falsa en los medios de comunicación, 
pero no da apenas eco de la estafa de 

tras unas declaraciones inadmisibles 
que se dieron eco en nuestro foro. Ésa 
es la grandeza se OTR, un foro donde 
nadie es más que nadie, donde un 
presidente de un colegio habla de tú 
a tú con un colegiado joven, donde un 
presidente de una comisión deontoló-
gica responde a preguntas de interés 
general, donde se postean noticias 
importantes de Colegios,  del Con-
sejo, y cualquier noticia importante  
en definitiva para nuestra profesión. 
Esto no quiere decir que se le de “cera” 
a nadie, como se dice vulgarmente, se 
reconoce lo que está bien y se critica 
lo que está mal.

A partir de los debates que se generan 
a partir de los comentarios de los 
miembros de OTR, cómo definiríais 
el momento por el que está pasando 
ahora mismo la profesión
Muy complicado, más que nunca, sobre 
todo ahora que estamos en los medios 
de comunicación otra vez, esta vez como 
consecuencia del escándalo de iDental. 

Muy complicado por la visión que se 
tiene de nosotros, muy complicado 
por el eterno tema sin resolver de las 
especialidades, muy complicado por 
la falta de implicación de la Univer-
sidad (o Ministerio de Educación) en 

Dr. Matias Adolfo Rivero Pérez (Ourense)Dr. Juan Manuel Acuña Pedrosa (Huelva)Dra. Ana Arab-Maroto
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Idental, un país que sanciona a los 
Colegios por hablar claro, que per-
mite clínicas en centros comerciales 
con comerciales en stands disfraza-
dos de muela regalando tratamien-
tos, donde se permiten que campen 
a sus anchas los falsos seguros den-
tales ofreciendo “ofertas imbatibles”, 
que permite que nos l lame merca-
deres ,  en que las asociaciones de 
consumidores saquen una publica-
ción donde insinúe que somos unos 
“careros” y poco menos que incite a 
ir a los pacientes a las clínicas donde 
luego los van a estafar, donde se per-
mite que los protésicos pongan car-

teles en autobuses que digan que se 
ahorren intermediarios, el dentista, 
y vayan directamente a la “consulta” 
del protésico, donde sólo el 40% de 
la población acude regularmente y 
de forma preventiva en comparación 
del 80% de otros países europeos y 
muchas cosas más.

¿Qué es lo que mas preocupa actu-
almente a los dentistas?
Que las administraciones ignoren 
sistemáticamente las peticiones de 
los Colegios, Consejo y de todos los 
odontólogos permitiendo que se per-
petúen las estafas dentales.

Dr. Javier Torres Polo (Barcelona)

“Las administraciones ignoran 
sistemáticamente las peticiones 
de los Colegios, Consejo y 
de todos los odontólogos 
permitiendo que se perpetúen 
las estafas dentales.”

Dr. Agustín Alcántara García (Córdoba)
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va a hacer otro.. . .”  En cierta forma 
se ninguneó su potencial, y cuando 
se quiso reaccionar se hizo mal y 
ta rde.  Ta n m a l  y  ta n ta rde,  que a 
día de hoy se han multiplicado con 
tota l  i mpu n idad ,  obl iga ndo a  los 
odontólogos que tienen una clínica 
a estudiar técnicas se marketing, 
porque ya no basta con ser bueno, 
y como nuestra carrera es odonto-
lo gía ,  s iempre v a n a  ser  mej ores 
en eso, a no ser que te gastes más 
dinero que el los en publicidad y te 
rebajes a jugar con sus propias car-
tas, pero con sus cartas son mejo-
re s  y  t ie ne n m á s d i ne ro .  O j o ,  no 

Hay un antes y un después del fenó-
meno de las cadenas de clínicas den-
tales en la profesión.

Miembros que por su veteranía han 
vivido el fenómeno de la decadencia 
de la odontología a la vez que comen-
zaban a surgir las cadenas dentales 
comentan la relación de ésta forma:
La l icenciatura en Odontología en 
España surgió por exigencias de la 
comunidad europea, pero curiosa-
mente no se asumieron los preceptos 
q la CE impone, y fruto de ello nace 
sin regulación alguna, y sin delimitar 
las atribuciones de los Odontólogos.

E n  e s e  me d io  s u rg e n  e n  E s p a ñ a 
modelos de asistencia t ipo Vita l-
dent, fundado por un protésico que 
v io un f i lón en una profesión que 
poco o nada entendía de marketing, 
publicidad y demás armas comer-
cia le s  propia s  de  e mpre s a s  y  no 
de sanitarios. Se pensó que caería 
por su propio peso,  se ex pon ía el 
modelo en las fer ias de odontolo-
gía con su propio stand ofreciendo 
franquicias a 20 millones de pese-
tas cada una, se pasaba mirando de 
reojo,  mientras a lgunos odontólo-
gos jóvenes y no tan jóvenes caían 
en las redes ,  “s i  no lo  hago yo,  lo 
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se dice que se t ienen que prohibir, 
sólo regularlas ,  que el propietar io 
se someta a l  m ismo código deon-
tológico que el resto de odontólogos, 
mismos derechos y mismos debe-
res, donde se les pague a los odon-
tólogos un salario digno acorde con 
su esf uerzo y responsabi l idad.  Si 
es así, dudo mucho que ninguna de 
ellas pidiera resistir.

¿Que proyectos de futuro tenéis 
para OTR?
Convertirnos en asociación e intentar 
hacer socios para hacer campañas 
a nivel nacional de concienciación 

social para que la gente acuda al den-
tista, intentar llenar los vacíos que 
dejan los colegios y el consejo ya que 
entendemos que por las circunstan-
cias que les rodean no pueden llegar 
a todos lados, para que nos sea más 
fácil interactuar con los diferentes 
estamentos, y no se pare hasta que 
la odontología recupere su dignidad y 
que en un futuro alguien pueda decir 
que desde un foro de Facebook empezó 
la revolución y que junto con Colegios 
y Consejo se paró la locura en la que 
se estaba convirtiendo la odontología 
para pasar a una odontología más 
regulada, justa, y más digna.

“Nos preocupa el pasotismo 
de las administraciones que 
junto con la complicidad de 
Competencia han llevado a 
convertirnos en un país en el 
que vale casi todo.”
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IMPLANTOLOGIA ORAL 

La Societat Catalano-Balear de Cirurgia 
Maxil·lofacial i Oral i el COEC ofereixen la 
VII Edició del Curs en Implantologia Oral 
Els canvis en les ciències de la salut ens obliguen a una renova- 
ció constant en la manera de formar els odontòlegs ja graduats, 
especialment en la implantologia dental. 
Hem preparat un programa d’un curs acadèmic, flexible, 
presencial i no-presencial, clínic i teòric-pràctic, que permetrà 
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d’adquirir coneixements, habilitats i capacitats diagnòstiques, 
prostodònciques, quirúrgiques i organitzatives progressivament, 
en un equip formatiu centrat en l’atenció al pacient, així els alum- 
nes es veuran, des del primer mòdul, immersos en la pràctica  
clínica real de la Implantologia Oral.  
Cada alumne confeccionarà un logbook que utilitzarem per a 
monitoritzar el desenvolupament del seu aprenentatge i poder 
revisar-compartir els casos amb tot el grup. Al final del Curs 
presentarà un cas i el defendrà públicament. 
Comptem amb un conjunt de conferenciants convidats d’extra- 
ordinari nivell, que compartiran el seu coneixement i experiència 
oferint-nos una mostra de las possibilitats terapèutiques més 
avançades. 

 
     

 
 

    
 

MÒDUL 1.1 26 d’OCTUBRE de 2018
Diagnòstic i planificació en pròtesi implanto-soportada 
Jesús López Vilagran i Eduard Ferrés Padró

MÒDUL 1.2 27 d’OCTUBRE de 2018  
1a. Sessió pre-clínica i de diagnòstic
C. Pogliafito, A. Soler, F. Alaejos i E. Ferrés  

 
     
   

   
 

      
 

MÒDUL 2.1 9 de NOVEMBRE de 2018
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COMPATIBILITAT ENTRE ELS MARCAPASSOS I ELS APARELLS ODONTOLÒGICS ELECTROMAGNÈTICS · RECERCA

Un grup d’investigadors format 
per odontòlegs i cardiòlegs de la 
Universitat de Barcelona desenvo-

lupen una línia de recerca a la Unitat d’Ar-
rítmies de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Després de publicar els resultats pre-
liminars in-vitro, han pogut demostrar 
sobre pacients portadors de marcapas-
sos la total compatibilitat entre aquests 
dispositius cardíacs i els aparells 
odontològics electromagnètics testats.

Els resultats d’aquest estudi in-vivo 
van ser publicats el passat mes d’agost 
a l’European Journal of Oral Sciences. 
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Abstract
In-vitro studies suggest that electromagnetic interference can occur 
under specific conditions involving proximity between electronic 
dental equipment and pacemakers. At present, in-vivo investigations 
to verify the effect of using electronic dental equipment in clinical 
conditions on patients with pacemakers are scarce. This study aimed 
to evaluate, in vivo, the effect of three commonly used electronic dental 
instruments - ultrasonic dental scaler, electric pulp tester, and elec-
tronic apex locator - on patients with different pacemaker brands 
and configurations. Sixty-six consecutive non-pacemaker-dependent 
patients were enrolled during regular electrophysiology follow-up 
visits. Electronic dental tools were operated while the pacemaker was 
interrogated, and the intracardiac electrogram and electrocardiogram 
were recorded. No interferences were detected in the intracardiac 
electrogram of any patient during the tests with dental equipment. 
No abnormalities in pacemaker pacing and sensing function were 
observed, and no differences were found with respect to the variables, 
pacemaker brands, pacemaker configuration, or mode of application 
of the dental equipment. Electromagnetic interferences affecting 
the surface electrocardiogram, but not the intracardiac electrogram, 
were found in 25 (37.9%) patients, especially while using the ultraso-
nic dental scaler; the intrinsic function of the pacemakers was not 
affected. Under real clinical conditions, none of the electronic dental 
instruments tested interfered with pacemaker function.

In-vivo compatibility between pacemakers and dental 
equipment. Conde-Mir I, et al. Eur J Oral Sci. 2018.

Electrofisiòlegs i Odontoestomatòlegs conflueixen 
en un Projecte de Recerca: Implants Actius Cardíacs 
vs. Aparatologia Medicoquirúrgica 
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EN CLAU D’HISTÒRIA · PIERRE FAUCHARD, EL PARE DE L’ODONTOLOGIA MODERNA

Gravat amb la imatge de Pierre Fauchard (1678-1761),  
obra de Jean-Baptiste Scotin Els dos volums de l ’obra cabdal de Fauchard

En l’últim repàs de la història de 
l’odontologia, ens havíem aturat 
en l’Europa del segle XVIII, obser-

vant com la professió estava en mans 
de xarlatans que exercien als carrers 
de diferents indrets. Les tècniques eren 
limitades, perilloses i, en determinats 
casos, de dubtosa honestedat. Davant 
d’aquest panorama, sorgeix un particu-
lar personatge que transgredeix, tant a 
l’hora de formar-se i investigar com en 
la manera de transmetre els coneixe-
ments de forma altruista i contribuir al 
desenvolupament de la professió, Pierre 
Fauchard (1678-1761).  

Nascut a Bretanya, desprès de formar-se 
com a cirurgià militar es va instal·lar a 
París. Embarcat amb la flota francesa, va 
ser ajudant del cirurgià major Alexandre 
Poteleret, el qual estava especialment 
preocupat per les malalties de les dents, 
especialment de les lesions orals cau-
sades per l’escorbut. Poteleret va ser el 
mentor de Fauchard que, posteriorment, 
va treballar a l’hospital universitari d’An-
gers, on va adquirir molta fama com ope-
rador oral i protètic. El 1699, Lluís XIV va 
promulgar un edicte on establia l’estatus 
professional dels dentistes a França, 
per la qual cosa calia que assistissin 
a dos cursos al Col·legi de Cirurgians. 
Fauchard mai va estar d’acord amb el 
funcionament de la certificació dels 
cirurgians dentistes i, en no ser inclòs 
al comitè d’acreditació, es va apartar del 
col·lectiu, però, alhora, també d’aquells 
que, a Espanya, eren coneguts com a 
sacamuelas. D’aquesta manera, va crear 
la professió de cirurgians dentistes, una 
figura que va acabar traslladant-se als 
professionals d’Estats Units, els quals, ja 
al segle XIX, van contribuir a desenvolu-
par els majors avenços del gremi.

El nostre autor va destacar per l’anàlisi 
exhaustiva de l’anatomia i la morfolo-
gia dental, realitzant una dissertació 

de la càries, les seves causes i com 
prevenir-la. S’endinsà en el món de la 
patologia oral i, a l’hora d’obturar una 
cavitat, va utilitzar, per primera vegada, 
el zinc i el plom, un fet que invalidava 
la teoria del cuc dental. Paral·lelament, 
va desenvolupar un rigorós estudi sobre 
la reimplantació de dents exodonciades 
d’un pacient a un altre, al mateix temps 
que es va iniciar en la creació de prò-
tesis formulant nous dissenys per man-
tenir-les estables a través de làmines 
d’acer o molles amb forma d’espiral. En 
un període en el qual els professionals i 
intel·lectuals amagaven amb molta cura 
els coneixements i habilitats, Fauchard, 
contrari a aquesta ideologia, va fer 
públiques les seves aportacions sense 

considerar que aquest fet li restes cap 
mèrit. Conscient de la importància de 
transmetre els coneixements adquirits, 
va redactar una enciclopèdia titulada 
Le Chirurgien Dentiste (1728). L’obra 
estava conformada per 863 pàgines dis-
tribuïdes en 38 capítols que, a la vegada, 
s’agrupaven en dos volums. A l’obra, 
l’autor no només unifica i ordena tot el 
coneixement odontològic d’aleshores, 
sinó que exposa les bases per a l’odon-
tologia moderna, moltes de les quals 
encara vigents en la pràctica actual.

Home eclèctic per naturalesa, a manca 
d’aparells específics, es va fixar en altres 
oficis (artesans, rellotgers, ebenistes, 
treballadors de marfil i joiers) per des-

Pierre Fauchard, el pare de l’odontologia moderna
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Models de pròtesi ideats per Fauchard  
descrits a Le Chirurgien Dentiste

Eines de treball odontològic en una imatge 
de l ’obra Le Chirurgien Dentiste

cobrir com creaven l’ornamentació i les 
filigranes. L’estudi d’aquestes tècniques 
i dels materials que s’empraven van 
portar-lo a desenvolupar instrumental 
i eines d’acer, rectes, de mida similar, ni 
massa fortes ni massa suaus, però pre-
cises per poder utilitzar-les a la cavitat 
oral. D’aquesta manera, Fauchard va dis-
senyar fins a cinc obturadors diferents, 
il·lustrats, com la resta d’eines i modelats 
protètics, en la seva magnífica obra.

Aconsellat pel gremi d’esmaltadors, va 
desenvolupar tècniques i habilitats per 
millorar les pròtesis dentals. Si creiem 
que la guia de colors és una invenció 
actual, estem totalment errats ja que, 
per triar un color, Fauchard enviava 
a l’esmaltador una dent de to similar 

al que volia obtenir. Amb l’esmalt, no 
només assolia el color desitjat, sinó 
que aconseguia imitar la geniva repro-
duint-ne la pèrdua total o parcial. Va 
ser pioner en l’art de la simulació de 
genives naturals ja que les seves prò-
tesis esmaltades s’hi aplicaven a sobre, 
agafades amb fils, pals o ressorts a les 
dents veïnes. Les pròtesis esmaltades, 
a més, es podien reparar amb certa 
facilitat introduint-hi una làmina d’or 
o de plata en la zona fracturada. A 
continuació, s’enviava a l’esmaltador i 
s’aconseguia una solució estètica satis-
factòria amb una resistència superior.

El moviment de les dents i l’ortodòncia, 
com tractar una càries, què fer davant 
d’una dent desvitalitzada, la utilitza-

ció de pals o espigues, el raspament i 
allisat radicular davant de la malaltia 
periodontal, l’ús dels col·lutoris diaris 
o la promoció de la prevenció com a 
millor eina per aconseguir una cor-
recta salut dental són altres aportacions 
nogensmenys importants en la seva 
obra magna. Però, a més de totes les 
seves contribucions, no voldria finalit-
zar aquest article sense recordar una 
qüestió heretada directament d’ell: com 
i de quina manera cal atendre els nos-
tres pacients. Fins a aquell moment, el 
pacient se situava directament estirat 
o assegut a terra mentre que el dentista 
romania dret. Per Fauchard, aquesta no 
era una posició digna, per la qual cosa 
va defensar i idear la primera cadira 
dental: una butaca amb certa consis-
tència, acollidora, còmoda, amb suport 
per a l’esquena i un coixí per al cap que 
assegurés una atenció òptima.

Gràcies a totes les seves aportacions, 
Pierre Fauchard va ser mereixedor d’un 
gran respecte per part dels seus coeta-
nis, a més d’acreditar una gran fama 
derivada de l’eficàcia en les tècniques 
i tractaments, així com la passió ver-
sada en el camp de l’odontologia. Per 
tot plegat, ha passat a la història com 
el pare de l’odontologia moderna.



60 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 183

CORPORATIU · EL CODI DEONTOLÒGIC: URGÈNCIES

En aq ue s t  a r t ic le ,  f a re m u n 
repàs de les prescripcions més 
importants que fa el Codi Deon-

tològic en casos d’urgència, per tal que 
el dentista preservi sempre l’objectiu 
fonamental: la qualitat en la prestació 
professional del servei d’atenció a la 
salut bucodental dels pacients. 

El dentista ha de vetllar per la qualitat i 
l’eficiència de la pràctica odontològica, en 
tot cas, donat que és la millor eina per la pro-
moció i defensa de la salut bucal (Article 2).

E l  deu re  de l  de nt i s t a  é s  pre s t a r 
atenció preferent a la salut bucal del 

2 . Quan el pacient exigeixi l ’ús de 
procediments o materials que el 
professional ,  per raons científ i-
ques o ètiques, considerés que no 
són adequats.

3. Quan consideri que no té les aptituds 
necessàries i no disposa dels mitjans 
adequats per dur-lo a terme.

4. Quan el pacient deixi de satisfer els 
honoraris dels professionals.

5. Quan, per l’actitud del pacient, no 
pugui dur a terme el tractament en 
les condicions sanitàries òptimes.

6. Q u a n  e x i s te i x i  l a  p r e s u m p c ió 
raonable que el pacient en podria 
resultar perjudicat.

pacient i, en cap circumstància, no 
interferiran altres motivacions en 
aquesta atenció (Article 4).

El dentista ha de sotmetre’s sempre a 
les mateixes normes ètiques i mai no 
podrà renunciar a la independència 
professional ni fer prevaler conside-
racions econòmiques o d’una altra 
mena, alienes a les exigències de la 
bona praxi. (Article 6).

Si bé el dentista pot negar-se a prestar 
assistència en els casos següents:
1. Quan no existeixi la confiança impres-

cindible entre ell/ella i el pacient.

El Codi Deontològic del COEC, aprovat per l ’Assemblea General Extraordinària del de 29 de maig de 2017, 
prescriu, entre d’altres, les normes d’actuació dels col·legiats davant dels casos d’atenció urgent.    

El Codi Deontològic: urgències
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No podrà fer-ho quan es tracti d’un cas 
d’urgència (Article 25).

El dentista té l’obligació d’informar al 
pacient de cada tractament que li realitzi, 
el procediment que utilitzarà i els riscos 
que comporta, tenint un temps suficient 
per prendre una decisió informada. 

En els casos d’urgència ,  no s ’ex i-
meix al dentista de recavar el con-
sent iment infor mat del  pacient i , 
d’igual manera, el pacient haurà de 
signar el seu consentiment informat 
de confor m itat a mb la nor mativa 
vigent (Article 26).

També segueixen vigents, fins i tot en 
cas de realitzar una atenció d’urgència:

L’obligació de referir en una història 
clínica la seva activitat amb el pacient 
(Article 28)

El deure de donar al pacient la màxima 
informació possible sobre el seu estat 
de salut bucal, els passos diagnòstics, 
les exploracions complementàries i els 
tractaments de manera entenedora i 
prudent (Article 33).

L’obligació d’explicar al pacient les 
alteracions que pateix i el pronòstic 

de la malaltia de manera entenedora, 
verídica, mesurada, discreta, prudent i 
esperançadora (Article 35).
 
El dentista té el deure d’emprar tots els 
mitjans adequats al seu abast per prestar 
al pacient l’assistència necessària per a 
la conservació de la seva salut bucoden-
tal, assegurant la profilaxi (Article 55).
 
Ni tan sols en casos d’urgència, el 
dentista no ha de permetre ser forçat 
o induït per a:
1. Proporcionar un tractament que podria 

ser perjudicial per a un pacient.
2. Proporcionar un tractament innecessari.
3. Proporcionar un tractament que no 

compleix amb els estàndards rao-
nables de competència professional 
(Article 61).

Tret dels casos d’urgència, cap den-
tista no interferirà en l’assistència que 
presti un altre col·lega. No es consi-
derarà interferència la lliure consulta 
a un altre dentista; aquest, però, ha 
de fer constar al pacient el perjudici 
d’una direcció professional múltiple 
no coordinada (Article 88).

En tot cas, es tracta que el dentista no 
perdi la calma ni en els casos d’urgèn-
cia, per tal de prestar un servei òptim 
en qualsevol circumstància. 

SOL MESTRE

Advocada de l ’assessoria 

jurídica del COEC
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L’odontòleg que realitza una actu-
ació com a pèrit ha de tenir uns 
coneixements específics per 

poder realitzar i defensar un informe 
tant en la forma com en el contingut. 

El Departament de Justícia, mitjançant 
el Centre d’Estudis Jurídics i Forma-
ció Especialitzada, ofereix un seguit 
d’activitats de formació adreçades als 
perits judicials per millorar la tasca 
professional vinculada amb el mateix 
departament. Els cursos tenen l’objec-
tiu de presentar els aspectes de caràc-
ter general sobre els procediments 
judicials i la funció que hi té el pèrit.

Cal recopilar la informació neces-
sària i redactar adequadament els 

abans d´actuar i de la manera més acu-
rada possible. Un cop finalitzada la seva 
tasca, ha de comunicar-li prioritàriament 
el contingut de l’informe, sempre que no 
existeixi un factor perjudicial per a la seva 
salut bucal que aconsellés no fer-ho. Mai 
no ha de ser judicis i comentaris despectius 
sobre el diagnòstic, el tractament o el pro-
nòstic establerts amb anterioritat per altres 
dentistes. Ha d’entendre’s directament amb 
el dentista que té cura del pacient o, si fos 
el cas, amb el Col·legi Oficial d´Odontòlegs 
i Estomatòlegs de Catalunya”.

La Llei 1/2000, de 7 de gener, d´Enju-
diciament Civil (LEC), també recull 
una altra causa d ´ incompatibilitat 
a l’article 335.3, així com causes de 
recusació a l’article 343:

informes pericials. Per fer-ho cor-
rectament, cal conèixer les bases de 
valoració del dany bucodental i ,  si 
escau, ser competent per defensar el 
dictamen en un judici.

El pèrit segons la normativa vigent
La figura del pèrit apareix en dos arti-
cles del Codi Deontològic del COEC:
A l´article 27, establint una causa d´in-
compatibilitat:
“El dentista que sigui responsable de l’as-
sistència d’un pacient s’haurà d´abstenir 
d’exercir funcions de pèrit en relació amb 
la mateixa persona”.

També se cita a l’article 38:
“Quan el dentista actuï com a pèrit, inspec-
tor o similar, ha de fer-ho saber al pacient 

El peritatge dental

CORPORATIU · EL PERITATGE DENTAL
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“Llevat d’un acord en contra de les parts, 
no es pot sol·licitar dictamen a un pèrit 
que hagi intervingut en una mediació o 
arbitratge relacionats amb el mateix afer”.

“Només poden ser objecte de recusació 
els pèrits designats judicialment”. 

En canvi, els pèrits no recusables poden 
ser objecte de rebuig quan concorri en ells 
alguna de les circumstàncies següents: 
1r. Ser cònjuge o parent per consanguinitat o 

afinitat, dins el quart grau civil d’una de les 
parts o dels seus advocats o procuradors. 

2n. Tenir interès directe o indirecte en 
l’afer o en un altre de semblant. 

3r. Estar o haver estat en situació de 
dependència o de comunitat o con-
traposició d’interessos amb alguna 

de les parts o amb els seus advocats 
o procuradors.

4t. Amistat íntima o enemistat amb qual-
sevol de les parts o els seus procura-
dors o advocats.

5è. Qualsevol altra circumstància, degu-
dament acreditada, que els faci des-
merèixer en el concepte professional”.

Tal com detal la l ’ar t icle 341 de la 
LEC, al mes de gener de cada any, se 
sol·licita als diferents col·legis pro-
fessionals l’enviament d’una llista de 
col·legiats disposats a actuar com a 
pèrits. Els nostres Estatuts recullen, 
a l´article 9, aquesta obligació:
“Faci l i tar als Tribunals de Justícia la 
relació dels col·legiats i col·legiades que 
siguin requerits per intervenir com a 
pèrits en assumptes judicials”.

Els pèrits han de tenir el títol d’odon-
tòleg o estomatòleg, estar col·legiats 
en sit uació d’exercici  i  tenir  u na 
pòlissa que inclogui la responsabili-
tat civil derivada de la realització de 
dictàmens i/o informes professionals. 

El dictamen
En emetre el dictamen, el pèrit ha de 
manifestar, sota jurament o promesa 
de dir la veritat, que ha actuat i, si 
escau, actuarà amb la màxima objecti-
vitat possible; que pren en consideració 
tant el que pugui afavorir com el que 
sigui susceptible de causar perjudici a 
qualsevol de les parts, i que coneix les 
sancions penals en què pot incórrer si 
incompleix el deure com a pèrit.

Els dictàmens s’han de formular per 
escrit i s’hi han d’adjuntar, si escau, 
els altres documents, instruments 
o materials adequats per exposar el 
parer sobre el que hagi estat objecte 
la perícia. Si no és possible o con-
venient aportar aquests materials i 

instruments, l’escrit de dictamen ha 
de contenir les indicacions suficients 
perquè quedi explicitat. Així mateix, al 
dictamen es poden adjuntar els docu-
ments que es considerin adequats per 
fer una valoració més encertada.

Els pèrits també hauran d’exposar, 
explicar el dictamen o respondre pre-
guntes, objeccions o propostes de rec-
tificació en l’àmbit judicial. Per tant, 
han d’estar preparats per participar de 
manera útil en un judici i contribuir 
a entendre i valorar el dictamen en 
relació amb l’objecte del plet.

Barems
Actualment, com a criteri general, els 
jutges i tribunals s’acullen, per analogia, 
als barems d’indemnitzacions previstos 
per a les víctimes d’accidents de trànsit 
continguts a la Llei 35/2015, de 22 de 
setembre, de reforma del sistema per a la 
valoració dels danys i perjudicis causats 
a les persones en accidents de circula-
ció. Els conceptes que se solen emprar 
arran d´actes odontoestomatològics 
inadequats són els de lesió i seqüela.

La possible actuació del pèrit al judici, 
segons l´article 347 de la LEC, pot con-
sistir en:
1r. Explicació del dictamen o algun 

dels punts que conté.
2n. Respostes a preguntes sobre mètode, 

conclusions i altres aspectes del 
dictamen.

3r. Crítica del dictamen pel pèrit de la 
part contrària.

Quant a ls honoraris ,  no hi ha cap 
recomanació ni orientació al voltant 
dels preus dels informes, però si el 
sol·licitant de la pericial té reconegut 
el dret a la justícia gratuïta, l’informe 
l´abona la Generalitat de Catalunya i 
els imports sí que estan taxats. 

EL PERITATGE DENTAL · CORPORATIU
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Sobre aquesta premissa, és convenient 
aclarir alguns conceptes i determinar 
quines són les principals obligacions 
dels odontòlegs respecte a la protecció 
de les dades personals:

El principi de responsabilitat proac-
tiva implica un major compromís en la 
gestió de les dades personals, mitjan-
çant una actitud conscient i diligent. 
Sobretot aquella informació relativa 
a ls  pacients que impl ica establ i r 
mesures per prevenir els riscos rela-
cionats amb la protecció de les dades 
de les quals disposen les clíniques, 
fet que també comporta demostrar el 
compliment efectiu de la normativa. 
De fet ,  el RGPD considera que una 
vegada s’ha produït una incidència és 
massa tard per actuar i prendre mesu-
res per protegir les dades i, per tant, 
cal prendre les mesures preventives 
que calgui per evitar-la.

El reglament deroga la norma-
tiva anterior de protecció de 
dades, tant a nivell europeu 

com en els Estats Membres.  Això 
suposa que s’han d’aprovar lleis de 
protecció de dades per adaptar a cada 
règim estatal la nova normativa. A 
Espanya, es preveu que l’aprovació 
tingui lloc a finals d’aquest any.

El RGPD introdueix canvis impor-
tants que totes les clíniques hauran 
de tenir presents i aplicar quan recu-
llin i tractin les dades dels pacients, 
així com dels proveïdors i col·labo-
radors .  La protecció de les dades 
personals dels pacients és d’especial 
rellevància, ja que es tracta de dades 
contingudes en històries clíniques, 
relatives a la salut o a les prestacions 
de serveis d’atenció sanitària, consi-
derades de màxima protecció segons 
el nou reglament.

El RGPD estableix que les mesures de 
seguretat, tant tècniques com organit-
zatives, s’han d’establir i ser apropiades 
tenint en compte l’estat de la tècnica, 
els costos d’aplicació, i la naturalesa, 
l’abast, el context i les finalitats del 
tractament, així com dels riscos per 
als drets i llibertats de les persones 
físiques, garantint un nivell de segu-
retat adequat al risc. Així doncs, és 
necessari que les clíniques analitzin 
els riscos dels tractaments que porten 
a terme per poder determinar quines 
mesures han d’aplicar i com hauran 
d’aplicar-les perquè siguin efectives.

Per valorar els riscos als quals estan expo-
sades les dades de la nostra clínica i els 
tractaments de dades que portem a terme, 
és recomanable realitzar auditories peri-
òdiques amb experts que ens aconsellin, 
ja que les mesures de seguretat, així com 
tota la documentació, s’hauran d’actua-

La protecció de dades a les clíniques dentals
A causa de la vulneració dels drets de la privacitat del ciutadans que s’han produit als darrers anys per part de diferents 
empreses i Estats, el passat 25 de maig, va entrar en aplicació el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

CORPORATIU · LA PROTECCIÓ DE DADES A LES CLÍNIQUES DENTALS
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litzar regularment per seguir complint la 
normativa de protecció de dades vigent.

En tot cas, les clíniques hauran de 
poder exposar quines mesures de 
seguretat apliquen. Una de les mane-
res de poder demostrar-ho és mitjan-
çant l’adhesió a codis de conducta 
o mecanismes de certificació que, 
encara ara, estan en procés d’elabora-
ció per part de les autoritats europees.

Un dels protocols a elaborar per part de 
les clíniques és el de recollida del consen-
timent pel tractament de les dades matei-
xes, sobretot el dels pacients, però també 
els dels treballadors i altres persones que 
puguin tenir relació amb les clíniques.

Com hem de recollir el 
consentiment a les clíniques?
El RGPD considera que el consenti-
ment ha de ser:
• Específic i informat: El consentiment 

ha de ser específic per al tractament 
de dades personals dels pacients ja que 
es tracta d’informacions relatives a la 
salut, és a dir sensibles, per a les quals 
es preveu una obligació expressa. La 
finalitat del tractament també ha de 
ser específica i determinada. No podem 
utilitzar el consentiment pel tractament 
de dades per prestar el servei d’atenció 
sanitària, fer comunicacions comerci-
als o enviaments massius d’informa-
ció. Al marge de la informació sobre 
el tractament i la finalitat que es farà 
de les dades, als pacients se’ls haurà 
de proporcionar més informació en el 
moment de demanar-los consentiment. 
Així, caldrà indicar-los la identitat del 
responsable del tractament, la possibili-
tat d’exercir els drets previstos pel RGPD 
o presentar una reclamació davant 
l’autoritat de control. Alhora, establir 
la manera de contactar amb el Delegat 
de Protecció de Dades i determinar el 
temps de conservació de les dades, així 
com les possibles cessions que se’n 
pugui fer i amb quines finalitats.

registre del consentiment, així com les 
clàusules informatives proporcionades 
en el moment en què es sol·licita.

En definitiva, les mesures de seguretat cal 
que s’implementin i reflecteixin en els pro-
tocols elaborats per la clínica, juntament 
amb la documentació de protecció de dades 
necessària per complir la normativa com 
per exemple: el Registre d’Activitats del 
Tractament, el Document de Seguretat, els 
Contractes amb els Encarregats del Trac-
tament (proveïdors, col·laboradors, labora-
toris), el Manual de Funcions i Obligacions 
del Personal, els compromisos de confi-
dencialitat, etc. Aquesta documentació, 
seguint amb el principi de responsabilitat 
proactiva, caldrà mantenir-la actualitzada 
en tot moment.

Per a més informació sobre les obligacions 
de les clíniques en relació amb el RGPD, és 
recomanable consultar els següents arti-
cles publicats a la pàgina web del COEC:
www.coec.cat/es/noticies/nou-rgpd-2018
www.coec.cat/es/noticies/pla-adaptacio- 
rgpd-dentistes
www.coec.cat/es/noticies/rgpd-faqs

URECA LEGAL
Digital Media Lawyers

• Lliure, inequívoc: cal que el per-
mís obtingut sigui mitjançant una 
acció afirmativa o manifestació de 
l’interessat: El consentiment ha de 
ser exprés, no s’admet el consen-
t i ment p el  t racta ment de dades 
personals dient que el pacient va 
pagar o que no va demanar-ne ni 
dir-ne res. Aquests serien consen-
t iments tàcits que no s ’admeten 
pel RGPD. El consentiment ha de 
suposar una acció afirmativa per 
part del pacient o interessat. Si el 
consent iment per a l  t racta ment 
de les dades dels  pacients ja  v a 
ser  donat  de m a nera ex pressa i 
no de forma tàcita, i som capaços 
de demostrar-ho,  l lavors no serà 
necessari tornar a sol·licitar-l’hi.

Finalment, s’ha de tenir en compte 
que el responsable del tractament 
de les dades ha de poder mostrar i 
aportar el consentiment. És a dir, 
les clíniques han de ser capaces de 
demostrar que el pacient en qüestió 
va atorgar-los el consentiment.

Amb l’objectiu d’actualitzar i recollir els 
consentiments d’acord amb el RGPD és, 
doncs, necessari que les clíniques den-
tals revisin els sistemes de recollida i 

Amb l’objectiu d’actualitzar i recollir els 
consentiments d’acord amb el RGPD és, doncs, 
necessari que les clíniques dentals revisin els 

sistemes de recollida i registre del consentiment, 
així com les clàusules informatives proporcionades 

en el moment en què es sol·licita.

LA PROTECCIÓ DE DADES A LES CLÍNIQUES DENTALS · CORPORATIU
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NOTES D’OPERATÒRIA DENTAL

Perills del gravat àcid dispensat directament amb una xeringa 

El Ministeri de Sanitat i Consum estableix 
al Reial Decret 1088/2005, de 16 de setem-
bre de 2005 (no n’hi ha cap de posterior), 
els requisits mínims de l’hemodonació. 
En el cas de les persones receptores d’un 
xenotrasplantament indica que és motiu 
d’exclusió sense, però, que faci esment a 
una espècie animal ni a cap tipus de deri-
vat. No obstant això, els bancs de sang, 
d’acord amb aquests criteris mínims d’obli-
gat compliment, van més enllà i són més 
específics. Així, el Banc de Sang i Teixits 
de la Generalitat de Catalunya, respecte 
als criteris de donació, en aquest punt en 
concret aplica la següent política:

• Quan es fa referència a una persona recep-
tora de xenotransplantent, el tractament 
ha d’incloure qualsevol procediment que 
impliqui el trasplantament, implantació 
o infusió en un humà de cèl·lules vives, 
teixits o òrgans d’un animal no humà, 
així com fluïts corporals, cèl·lules, teixits 

o òrgans que han tingut contacte ex vivo 
(fora de l’organisme) amb les cèl·lules vives, 
teixits o òrgans d’animals no humans. 

• La raó de l’exclusió dels receptors de 
xenotransplantaments (cèl·lules vives, 
teixits o òrgans provinents d’animals 
no humans) es deu al desconegut risc de 
transmissió de malalties infeccioses.

• En la categoria de xenotransplanta-
ments no s ’ inclouen els productes 
biològics, medicaments o dispositius 
mèdics prov inents de:  cèl·lu les no 
vives, teixits o òrgans d’animals no 
humans, com per exemple la insulina 
porcina, vàlvules cardíaques porcines 
i la matriu de col·lagen porcí acel·lular 
(exemples: Pelvisoft, Bio-Oss, Bio-Gide 
i Surgibone, entre altres). 

• Les membranes de pericardi o de col·la-
gen, així com les proteïnes derivades 

de l’esmalt, en no ser  cèl·lules vives no 
contraindiquen la donació. 

• Tot el material de treball odontològic 
emprat a la Unió Europea està lliure 
d’infeccions conegudes. És per això 
que els diferents materials lliures de 
proteïna priònica o desmineralitzats 
amb marca CEE tampoc contraindi-
quen la donació.

• Els donants de sang són seleccionats 
de manera que la donació no suposi cap 
risc, encara que aquest sigui teòric, per 
garantir la màxima seguretat transfusi-
onal en els receptors.

P e r  t a nt ,  p o de m  c o nc lo u re  q u e  l a 
implantació terapèutica dels produc-
tes abans citats (Bio-Oss, Bio-Guide…) 
amb marca CEE, no afecten l’elegibili-
tat futura del pacient per donar sang o 
altres teixits. 

Per aquest motiu és importantíssim que 
dispensem sempre l’àcid i els productes 
que puguin ser càustics amb les mesures 
de seguretat adequades. 

En aquest cas que descrivíem, l’àcid 
s’estava dispensant directament a la 
cavitat dental des de la cànula de la 
xeringa. Possiblement, la cànula estava 
obstruïda a la punta dispensadora i es 
va pressionar l’èmbol de la xeringa fins 
a provocar, accidentalment, l’abrupta 
sortida d’àcid. També hi ha la possibili-
tat que la cànula o la punta no estigués 
ben roscada/subjecta a la xeringa. Això 
explicaria l’expulsió inesperada, ràpida 
i descontrolada de l’àcid que va anar a 
parar a l’ull del pacient.

En la pràctica clínica, conseqüentment, 
aconsellem:
• Protegir els ulls del pacient.
• No dispensar mai l’àcid directament des 

de la xeringa a la dent.
• Dispensar, prèviament, una mica de gra-

vat àcid en un pouet. 
• Dispensar l’àcid mitjançant un raspallet 

o aplicador de boleta que hagi recollit la 
quantitat suficient el pouet. 

• Apartar a una distància prudencial del 
pacient les xeringues d’àcids, fluorhídric 
o fosfòric quan s’hagin de manipular.

• No maniobrar prop del pacient productes 
que puguin ser lesius o càustics.

• Utilitzar la protecció ocular. Tant els/les 
odontòlegs com el personal auxiliar.

Us fem arribar aquesta informació perquè 
tots els col·legiats en prengueu nota i, entre 
els professionals de l’odontologia, siguem pre-
visors i posem en pràctica protocols clínics 
que ens aportin la màxima seguretat tant per 
als pacients com per al personal clínic. 

Ens hem assabentat d’un desgraciat incident 
en una clínica dental l’any passat. Durant 
una operatòria dental, en el moment de 
posar el gravat àcid a la cavitat d’un pacient 
amb una xeringa, es va produir una sortida 
imprevista i violenta de líquid que va pro-
vocar que part de l’àcid li caigués fatalment 
a l’ull. Malgrat que es va procedir a rentar 
ràpidament i abundantment amb aigua l’ull 
afectat, el pacient va perdre la vista i, poste-
riorment, totalment l’ull afectat. 

Xenostransplantament: afecta el pacient receptor  
i el fa inelegible com a donant de sang?

Reproduïm, tot seguit , dues notes informatives elaborades pel Dr. Miguel Ángel Carreño a instàncies del Col·legi i que,  
per l ’ interès general per a l ’exercici de la professió, hem considerat opor tú donar a conèixer mitjançant SomCOEC. 
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Dirección Académica:
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Coordinación Académica:
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Plan de Estudios:
El Título de Especialista consta de 10 módulos.
El Título de Máster consta de 16 módulos.
El módulo 6, 7 y 14 se impartirán en Málaga. 
El módulo 15 y 16 en Murcia.
El resto de los módulos en Barcelona.

Módulo 1 y 2: Las bases y el diagnóstico en DCM y DO
(1ª Parte).
Módulo 3 y 4: El diagnóstico en DCM y DO (2ª Parte)
y metodología de la investigación.
Módulo 5: Análisis oclusal en DCM y pruebas 
complementarias.
Módulo 6 y 7: Férulas de descarga.
Módulo 8: Fisioterapia.
Módulo 9: Farmacoterapia.
Módulo 10: Farmacogenética.
Módulo 11: Rehabilitación oclusal en DCM.
Módulo 12: Medicina oral y la esfera psicosocial.
Módulo13: Técnicas quirúrgicas y infiltrativas en DCM y DO.
Módulo 14: Medicina oral del sueño.
Módulo 15 y 16: Presentación de trabajos final de Master.

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN:
Info@odontologiaucam.es
odontologiaucam.es • Tel: 902 291 629
Lunes a viernes: de 09:00 a 18:00 h

Barcelona, Murcia y Málaga



“Soc la Patrícia, des de l’ar-
rencada de la clínica, m’en-
carrego que, cada dia, els 

voluntaris puguin dur a terme una gran 
tasca tractant als pacients a qui més 
falta fa aquesta assistència. Em dedico 
a gestionar les visites, planificar i pre-
parar els boxs per als odontòlegs i higi-
enistes, controlar els estocs i a col·locar 
i esterilitzar tot el material necessari.” 

“Soc el Miki, responsable i director tant de 
l’Escola Ramón y Cajal com del Labora-
tori Mayos. El mes d’octubre de 2017, vam 
signar un conveni de col·laboració amb la 
Clínica Solidària del COEC per fer pròtesis 
amovibles per als pacients del projecte, 
persones amb risc d’exclusió i de pobresa.”

“Soc el Ventura, responsable de la 
Comissió Social del COEC i coordinador 
general dels projectes que porta a terme. 
La Clínica Solidària va ser la primera 
iniciativa i, des  de la posada en marxa, 
no ha fet més que complementar-se i 
millorar gràcies a tots i totes les volun-
tàries que hi han participat. També 
hauria estat impossible tirar endavant 
sense l’empresa Henry Schein, que 
cedeix tot el material necessari per 
als tractaments odontològics, i dels 
dos laboratoris de pròtesis que també 
hi han participat desinteressadament: 
ATM Vallès i Laboratori Mayos. 

A la clínica, fins ara, tots els paci-
ents que rebem es deriven per part 

de Creu Roja. Persones amb dèficits 
econòmics que no poden afrontar 
el tractament de cap altra manera. 
Els fem una revisió per veure quin 
estat bucodental presenten i valorem 
què necessiten perquè els quedi una 
boca sana i no tinguin problemes de 
masticació, al marge de facilitar-los, 
en molts casos, la reinserció laboral 
i social . La gran majoria d’aquests 
pacients necessiten una pròtesi. 

Durant el primer any i mig de projecte, 
vam tenir la sort de comptar amb 
la col·laboració del laboratori dental 
ATM Vallès i del seu responsable, Toni 
Tauste. Els inicis dels projectes sempre 
són complexos i poder comptar amb la 

El 24 de maig del 2016 es va posar en funcionament la Clínica Odontològica Solidària.

Pròtesis solidàries a la clínica del COEC

COMISSIÓ SOCIAL · PRÒTESIS SOLIDÀRIES A LA CLÍNICA DEL COEC
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PRÒTESIS SOLIDÀRIES A LA CLÍNICA DEL COEC · COMISSIÓ SOCIAL

seva experiència va ajudar-nos molt. A 
partir del mes de gener de 2018, la Clí-
nica Solidària compta amb una nova 
col·laboració. La de l’Escola Ramón y 
Cajal i del Laboratori Mayos. Així, els 
alumnes de l’escola, mitjançant un 
conveni laboral escolar, fabriquen les 
pròtesis amovibles necessàries per al 
tractament dels pacients sota la super-
visió d’un professorat específic. 

Aquesta col·laboració va ser el resultat 
d’una sèrie de reunions en les quals 
totes les parts vam coincidir a deter-
minar que era una l làstima que el 
material consumit a l’escola durant 
les pràctiques, entre el qual s’hi comp-
tava un nombre important de pròtesis, 
no tingués cap més sortida que una 
prestatgeria, en el millor dels casos. 
També vam coincidir en la idea que els 
alumnes estarien molt més satisfets si 
les pràctiques eren molt més reals i els 
resultats del seu esforç era immediat. 
En aquest primer curs, vam comptar 
amb la col·laboració de tres alumnes, 
que van fer tota la feina sota la super-
visió d’un professor.

Patrícia Mateu 

Micky Mayos

Ventura Menardia

Des del gener, s’han rehabilitat pros-
todònticament 24 pacients, 14 dones i 
10 homes. Els tractaments s’han portat 
a terme amb un total de 46 pròtesis 
amovibles, de les quals 14 eren parcials 
superiors, 18 parcials inferiors, 9 com-
pletes superiors, 4 completes inferiors 
i una compostura. Del total de pròtesis, 
28 eren per a dones i 18 per a homes. 
Des de l’inici del projecte de la clínica, 
sumant-hi els d’aquest any, ja hem rea-
litzat i col·locat 76 pròtesis.

Quan acaben el tractament, els pacients 
queden molt satisfets i profundament 
agraïts ja que, com hem comentat 
abans, les rehabilitacions, ens molts 
casos, fan que canviïn les seves vides 
tant a nivell de salut com a des del punt 
de vista social. 

Tots tres desitgem poder continuar el 
projecte durant molt de temps i poder 
seguir comptant amb molts voluntaris. 
Us assegurem la feina a la Clínica Soli-
dària és molt gratificant.”

Moltes gràcies i us esperem a tots!
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CONSELLS · L’ASSEGURANÇA DE VIDA COM A INVERSIÓ

Una assegurança de vida és una 
eina de previsió i planificació 
financera que, a més de protegir 

els teus béns, també et protegeix en cas 
d’invalidesa, incapacitat professional i 
malaltia greu. Et convidem a saber per 
què és necessària i quins factors s’han de 
tenir en compte a l’hora de contractar-la.

És una eina de previsió  
i planificació financera
Contràriament al que molta gent pensa, 
l’assegurança de vida no és una despesa. 
En cas de defunció, incapacitat o inva-
lidesa, els ingressos familiars es veuen 
minvats, mentre que les despeses recur-
rents i els deutes contrets es mantenen. 
La contractació d’una assegurança de vida 
et protegeix econòmicament aportant 
uns ingressos per fer front a les despeses 
i cobrint la teva família davant deutes 
pendents contrets (hipoteca, cotxe...)

Protegeix els teus béns
A més de cobrir la possible hipoteca del 
teu habitatge o els crèdits que tinguis 
pendents, l’assegurança de vida et pro-
porciona una liquiditat econòmica per 
fer front a les despeses imprevistes que 
puguis tenir i evita que hagis de malven-
dre certs béns adquirits.

Et protegeix en cas d’invalidesa 
(absoluta i permanent), incapacitat 
professional i malaltia greu
A més de protegir-te en cas de mort , 
l’assegurança de vida també et pot pro-
tegir en cas que, per desgràcia, pateixis 
un accident o una malaltia que et limiti 
permanentment les capacitats laborals 
o professionals. Al marge dels possibles 
costos dels tractaments, també et prote-
giria en cas de caiguda dels ingressos.

enllà del preu, es considerin també la 
solvència de la companyia i les clàu-
sules establertes en el condicionat per 
comprovar que compleixi, tant com sigui 
possible, les necessitats a cobrir i s’evi-
tin problemes no desitjats.

Com s’ha pogut veure, la contractació d’una 
assegurança de vida és una tasca complexa 
en la qual intervenen molts factors. Per això 
es recomana el suport i l’orientació d’un 
especialista a l’hora de decidir la pòlissa 
de vida més convenient per a tu.

A Medicorasse, tenim més de 25 anys 
d’experiència i comptem amb un equip 
altament especialitzat que t ’assesso-
rarà i guiarà per contractar l’assegu-
rança de vida que millor s’adapti a les 
teves necessitats.

Pots sol·licitar informació sense compromís 
trucant al 900 10 49 69 o mitjançant correu 
electrònic a medicorasse@med.es i un 
assessor especialitzat contactarà amb tu.

Quins elements has de tenir en 
compte a l’hora de contractar una 
assegurança de vida?
El capital a assegurar: Cada persona té 
una situació familiar, laboral i personal 
diferent, de manera que per determinar 
el capital a assegurar s’han de tenir pre-
sents aspectes com:
• La contribució econòmica de l’assegurat 

en l’economia familiar.
• El nombre de fills i els anys que han de 

transcórrer perquè siguin independents.
• L’import dels préstecs o deutes pendents.

Els riscos a cobrir: En el cas dels met-
ges especialistes, a més de protegir-se 
en cas de mort, és molt important tenir 
en compte què passaria si algun dia, a 
causa d’un accident o malaltia, les teves 
capacitats professionals es veiessin 
limitades permanentment.

La companyia i la seva solvència: A 
l’hora d’avaluar i comparar una asse-
gurança de vida, és important que, més 

Per què l’assegurança de vida és una inversió i quins 
factors s’han de tenir en compte a l’hora de contractar-la 

 El COEC actua com a col·laborador extern de 

Medicorasse 
Corredoria d’Assegurances 

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

Pòlissa de responsabilitat  
civil i capacitat financera d’acord 
amb la llei 26/2006, de 17 de juliol.

Exemple
Un  odontòleg de 46 anys tenia contractada una assegurança de vida de 200.000€ 
per a les garanties de mort i incapacitat professional. Va patir un accident de 
moto que li va deixar seqüeles permanents, fet que li impedia continuar realit-
zant la mateixa activitat que desenvolupava. La Seguretat Social li va reconèixer 
una incapacitat permanent total i l’assegurança, a més, li ha pagat una indem-
nització de 200.000€ que li compensa la disminució d’ingressos i minimitzar 
l’impacte en la seva economia personal i familiar.



COECvida
Assegurança de Vida

El Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya intervé en qualitat de Col·laborador extern de Medicorasse, Correduría de Seguros del 

CMB, SAU. MEDICORASSE, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGSFP, clau J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat 

financera d'acord amb la Llei 26/2006, de 17 de juliol.

medicorasse@med.es coec@coec.cat

Professionals al servei de professionals900 10 49 69

Demana més informació sense compromís

Perquè tens moltes raons per assegurar la teva vida

120.000 € 
de cobertura 

per només 
94,20 €/any*

En cas de defunció, proporciona un capital per cobrir 
possibles deutes (hipoteca, crèdits,...) que permet que 
la teva família mantingui els seus plans de futur.

En  cas d’invalidesa, et permet complementar
la pensió.

En cas d’incapacitat professional, l’assegurança et 
proporciona uns ingressos.

* Primes anuals en funció de l'edat i de les cobertures contractades.   Exemple calculat, entre les ofertes asseguradores del mercat,  per a un 
assegurat/ada de 35 anys amb 120.000€ de capital de defunció per qualsevol causa.
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CONSELLS · L’IMPOST SOBRE PLUSVÀLUES MUNICIPALS (IIVTNU)

 Per consultes o aclariments singulars,  
contacteu amb 

AGS Servei COEC
 l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable 
per als col·legiats. Som a la 4a planta del 

Col·legi.  També podeu trucar al 93 304 19 20  
o escriure un correu electrònic a  

ags.fiscal@coec.cat. 

Si voleu concertar una cita: 

www.agscoec.com

En aquest article volem parlar de 
la gran controvèrsia generada per 
l’Impost sobre les Plusvàlues Muni-

cipals de Natura Urbana (IIVTNU), que tant 
d’actualitat ha estat en els darrers mesos, 
i que, probablement, continuarà estant-hi.

L’IIVTNU, també conegut com de plusvà-
lua urbana, ha estat, des de la instauració, 
la figura impositiva més conflictiva de 
l’ordenament tributari local. El motiu, pro-
bablement, es troba en la gran confluència 
de disciplines jurídiques (dret civil, mer-
cantil, administratiu i, especialment, dret 
Urbanístic, etc.), que generen diferents 
interpretacions d’un mateix problema, fet 
que provoca nombrosos pronunciaments 
judicials i doctrinals.

Actualment, (el 4 de setembre finalitzava 
el termini, ampliat per tercera vegada, 
per a la presentació d’esmenes) es troba 
en tramitació parlamentària una propo-
sició de llei que introdueix una reforma 
legislativa de l’impost que cobreixi el 
buit generat per la sentència del Tribu-
nal Constitucional 59/2017, d’11 de maig, 
que va declarar inconstitucionals i nuls 
els articles 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la llei 
d’hisendes locals (referits a l’ IIVTNU) 
“…en la mesura que sotmet a tributació 
situacions d’inexistència de valor”.        

El Constitucional, amb aquesta sentència, 
pretenia donar solució al conflicte inter-
pretatiu que generava, com a conseqüèn-
cia de la pèssima redacció de la norma, un 
dels elements essencials de l’impost: la 
determinació de la base imposable.

Fins avui dia, l’actual redacció de la llei 
implicava que el contribuent de l’impost 
tributés amb independència de l’incre-
ment de valor verdaderament obtingut 
en transmetre el terreny i, fins i tot, amb 
independència que aquest increment 
s’hagués produït o no.

La nova regulació prevista hauria de clari-
ficar el procediment dels ajuntaments, 
raonablement desconcertats pel buit legal 
que va generar la nul·litat de la norma 
decretada pel TC, així com també per la 
diversa jurisprudència que, en els últims 

L’Impost sobre Plusvàlues 
Municipals (IIVTNU) 

mesos, s’ha dedicat a interpretar de forma 
dispersa al dictat de l’Alt Tribunal. Sense 
ànim de ser exhaustius, per exemple:
1) Pel Jutjat Contenciós-Administratiu 
número 2 de Barcelona, resulta notori 
que, malgrat tenir constància que hi 
hagués increment de valor, no hi hagi 
forma de l iquidar-lo, de manera que 
qualsevol liquidació ha de ser anul·lada. 
2) Pel Jutjat número 3 de Lleó, la interpre-
tació adequada apel·la a tenir en compte 
com a referencia els valors cadastrals.
3) Alguns Tribunals Superiors de Justícia 
de les Comunitats Autònomes —com els 
de Madrid i Castellà Lleó—, o jutjats com 
el número 1 de Girona consideren els 
informes pericials com a instruments de 
prova idonis per acreditar l’increment del 
valor dels terrenys.
El desconcertant escenari provocat per les 
desiguals sentències dels jutjats va encorat-
jar la raonable admissió per part del Tribu-
nal Suprem del recurs de cassació presentat 
contra la sentència de 7 de juliol de 2017 per 
part del Jutjat número 2 de Saragossa.

Un any després —el 9 de juliol el passat— 
el Tribunal Suprem va emetre veredicte 
concloent que únicament es pot liquidar 
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels 
Terrenys de Natura urbana (IIVTNU) en els 
casos en els quals no s’acredita per l’obli-
gat tributari la inexistència d’increment 
de valor dels terrenys de natura urbana.

És a dir, el Tribunal Suprem eximeix de 
l’impost per plusvàlua exclusivament a 
qui provi que va vendre la propietat amb 
pèrdues. Aquest motiu explica que l’obligat 
tributari pugui acreditar que no ha existit 
plusvàlua utilitzant qualsevol principi 
de prova (per exemple, les corresponents 
escriptures d’adquisició i transmissió o 
una valoració pericial de l’immoble).

Sens dubte, aquesta sentència dificulta 
les pretensions d’aquells contribuents 
que van optar per sol·licitar la rectificació 
de les autoliquidacions de l’impost i, en 
conseqüència, la devolució dels ingressos 
efectuats per aquest concepte en aquells 
casos en què no es pugui acreditar la 
inexistència d’increment de valor dels 
terrenys de natura urbana.

Des d’aquest despatx, ens mostrem crí-
tics tant amb la sentència del Tribunal 
Suprem — possiblement motivat per 
l’interès recaptatori de l’impost per a les 
arques municipals— com també amb la 
comentada proposició de llei que, si no hi 
ha canvis imprevistos de redactat, por-
tarà a l’ordenament tributari el mateix 
de sempre: conflictivitat, poca claredat i, 
com a conseqüència del mètode de deter-
minació de la base impossible inclòs en 
la norma, desigualtat en la imposició dels 
contribuents.

Caldrà esperar i veure com es va desen-
volupant tot plegat per poder tenir una 
visió clara de com quedarà definit final-
ment el tribut i com cal aplicar-lo, així 
com els recursos presentats en concepte 
de devolució d’ingressos presentats per 
aquest concepte.



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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AGENDA · JULIOL-AGOST-SETEMBRE

AGENDA http://www.coec.cat/ca/agenda-coec

BARCELONA

LLEIDA

GIRONA

TARRAGONA

30/11/2018 de 16.00 a 20.00
Taller de primera visita d’un pacient amb un problema d’ATM 
Dr. Eduardo Vázquez Delgado i Dr. Eduardo Vázquez Rodríguez

23 novembre – De 16.00 a 20.00 
Asepsia en el gabinete dental
Dra. Gema Maeso Mena i Carmen Cano Arteaga  

Divendres, 9 de novembre – De 10 a 14 i de 15 a 17 h. 
Masterclass BORG&BOPT sobre diente e implante 
Drs. Xavier Vela Nebot i Xavier Rodríguez Ciurana. 

Dijous, 22 de novembre Vespre. 
Xerrada: Presa de decisions en casos complexos sobre regeneració periodontal i de teixits tous 
Dr. Santiago Carreras

CURS MODULAR D’ODONTOPEDIATRIA
23 i 24 de novembre
MÒDUL II:  
Conducta, maneig i pacients especials: sedació i anestèsia general 
Dra. Lara Concellón

14 i 15 de desembre
MÒDUL III: 
Hipomineralització incisivomolar i defectes d´estructura dental 
Dra. Gemma Redondo

9 i 10 de novembre 
Digital Simile Design 
Dr. Marià Santamaria
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DR. ENRIC POU

DARK SMILES ·



Un nuevo  
mini implante  
único
UN INNOVADOR PRODUCTO DE AVINENT 
QUE APORTA CALIDAD A LA ACTUAL 
GAMA DE SOLUCIONES PARA PRÓTESIS 
REMOVIBLES Y MÍNIMAMENTE INVASIVAS

SÍGUENOS EN:

www.avinent.com

¡Descúbrelo!



Las limas Multitaper de Proclinic Expert están diseñadas para aportar la fl exibilidad con la que siempre 
ha trabajado, ofreciéndole la máxima seguridad en el tratamiento. Con una mejorada capacidad de corte, 

aseguran un alto rendimiento y efi cacia en todas las conformaciones radiculares.

Limas Multitaper
Proclinic Expert

La flexibilidad y seguridad de siempre

BLISTER ESTÉRIL
Ahorro signifi cati vo 

de ti empo ya que no requiere 
esterilización previa. 
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MÁS DE 50 TESTS EN CLÍNICA CONFIRMAN:

80%
EXCELENTE MANEJO

8 de cada 10 valoraron su manejo 
con la puntuación más alta, excelente.

72,7%
MUY BUENA FLEXIBILIDAD

8 de cada 11 doctores puntuaron 
la fl exibilidad por encima de 4, siendo 5 la más alta.

Dr. Hipólito Fabra Campos
Doctor en Medicina y Cirugía. 
Estomatólogo. 
Práctica privada en
Endodoncia en la Clínica Fabra.

“Después de realizar varios 
tratamientos de endodoncia usando el 
sistema Proclinic Expert la diferencia 
con respecto a otros sistemas es 
prácti camente inapreciable.
La sistemáti ca es sencilla, el tacto 
es suave y el corte efi ciente, por 
lo que el resultado es ópti mo.”

  Para más información contáctenos en el 900 39 39 39.


