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EDITORIAL · PROFESSIONALITAT I VALORS

Menys deute, més futur
Menos deuda, más futuro

“ Un any més hem celebrat l'assemblea ordinària de 

col·legiats i col·legiades. Enguany, després de dos 

anys sent telemàtica a causa de la pandèmia, l’hem 

pogut realitzar de manera presencial a la seu del col·legi. 

En aquesta assemblea, hem reafirmat l’afany de la Junta 

de Govern de continuar reduint el deute: al juny de 2022, el 

COEC va liquidar dues hipoteques de les quatre que tenia. 

Per tant, ara mateix, només té dues hipoteques sobre l’edifici 

del COEC, amb un import total pendent d’1.646.365,27 euros. 

Totes elles, amb un interès de l’1%.

Entre les notícies d’actualitat, també destaca la celebració 

presencial de l’acte institucional de la nostra patrona, Santa 

Apol·lònia. Aquest any l’hem cel·lebrat el 9 de juliol, quan la 

situació sanitària ens ho ha permès. Es va lliurar el premi 

Santa Apol·lònia 2022 al Dr. Cosme Gay Escoda. Aquest 

premi és la màxima distinció del COEC a un col·legiat com 

a reconeixement a la seva destacada trajectòria professional 

i acadèmica. També es va fer un reconeixement públic als 

guanyadors de la primera edició del Premi Científic COEC. 

La jornada va comptar amb la participació de la Societat 

Espanyola de Cirurgia Bucal (SECIB), que va oferir una con-

ferència de cirurgia bucal i les comunicacions dels Premis 

SECIB 2022.

Aquest número de Som COEC també dedica unes pàgines 

a la tercera edició del Pla d'Innovació Tecnològica (PIC) del 

COEC, el programa que posa a l’abast dels col·legiats les 
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tecnologies més disruptives per ajudar-los a ser més com-

petitius. En aquesta nova edició, els col·legiats s’han decidit 

pels escàners intraorals i s’hi han inscrit 413 col·legiats i 

col·legiades, una xifra que demostra l’interès en els avan-

tatges que comporta el PIC.

Al llarg de la revista s’explica la posada en marxa del 

Campus Virtual i es posa en relleu que el Col·legi Oficial 

d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya és un dels pri-

mers col·legis professionals de l’àmbit de la sanitat que ha 

impulsat aquest espai amb l’objectiu de digitalitzar tots els 

continguts formatius que s’ofereixen als col·legiats i col·legi-

ades. Per al COEC, la formació continuada és important i des 

de fa anys s’ha apostat per la digitalització i la formació en 

línia perquè permet que tots els col·legiats, independentment 

de la zona on resideixen, puguin accedir a una formació de 

qualitat, de manera fàcil i permanent. 

També parlem a la revista dels resultats de l’enquesta que el 

COEC ha llençat als col·legiats per conèixer quines urgències 

s’han trobat a la clínica dental i quins coneixements tenen els 

col·legiats i col·legiades sobre l’actuació que cal dur a terme en 

aquests casos, així com dels usos clínics sobre el maletí de rea-

nimació i el desfibril·lador a les clíniques dentals.

Us trobeu davant d’un nou número de la revista carregat 

de continguts, notícies i molta informació per marxar de 

vacances amb una bona lectura sota el braç. 
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PROFESIONALIDAD Y VALORES · EDITORIAL

“ Un año más hemos celebrado la asamblea ordinaria 

de colegiados y colegiadas. Este año, después de dos 

años siendo telemática a causa de la pandemia, la 

hemos podido realizar de forma presencial en la sede del 

colegio. En esta asamblea, hemos reafirmado el afán de la 

Junta de Gobierno en continuar reduciendo la deuda: en 

junio de 2022, el COEC liquidó dos hipotecas de las cuatro 

que tenía. Por tanto, ahora mismo, solo tiene dos hipotecas 

sobre el edificio del COEC, con un importe total pendiente 

de 1.646.365,27 euros. Todas ellas con un interés del 1%.

Entre las noticias de actualidad, también destaca la cele-

bración presencial del acto institucional de nuestra patrona, 

Santa Apolonia. Este año lo hemos celebrado el 9 de julio, 

cuando la situación sanitaria nos lo ha permitido. Se 

entregó el premio Santa Apolonia 2022 al Dr. Cosme Gay 

Escoda. Este premio es la máxima distinción del COEC a un 

colegiado como reconocimiento a su destacada trayectoria 

profesional y académica. También se hizo reconocimiento 

público a los ganadores de la primera edición del Premio 

Científico COEC. La jornada contó con la participación de 

la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), que ofreció 

una conferencia de cirugía bucal y las comunicaciones de 

los premios SECIB 2022.

Este número de Som COEC también dedica unas páginas a 

la tercera edición del Plan de Innovación Tecnológica (PIC) 

del COEC, el programa que pone al alcance de los colegiados 

DR. ANTONI GÓMEZ
Vicepresident del COEC
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las tecnologías más disruptivas para ayudarles a ser más 

competitivos. En esta nueva edición, los colegiados se han 

decidido por los escáneres intraorales y se han inscrito 413 

colegiados y colegiadas, una cifra que demuestra el interés 

en las ventajas que comporta el PIC.

A lo largo de la revista se explica la puesta en marcha del 

Campus Virtual y se pone de relieve que el Col·legi Oficial 

d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya es uno de los pri-

meros colegios profesionales del ámbito de la sanidad que ha 

impulsado este espacio con el objetivo de digitalizar todos los 

contenidos formativos que se ofrecen a los colegiados y cole-

giadas. Para el COEC, la formación continuada es importante 

y desde hace años se ha apostado por la digitalización y la 

formación online porque permite que todos los colegiados, 

independientemente de la zona donde residen, puedan acceder 

a una formación de calidad, de forma fácil y permanente.

También hablamos en la revista de los resultados de la 

encuesta que el COEC ha lanzado a los colegiados para 

conocer qué urgencias se han encontrado en la clínica den-

tal y qué conocimientos tienen los colegiados y colegiadas 

sobre la actuación necesaria que se debe llevar a cabo en 

estos casos, así como de los usos clínicos sobre el maletín 

de reanimación y el desfibrilador en las clínicas dentales.

Se encuentran ante un nuevo número de la revista cargado 

de contenidos, noticias y mucha información para irse de 

vacaciones con una buena lectura bajo del brazo.
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TRIBUNA · La salut bucodental, en boca de tothom 

L’Organització Mundial de la 

Salut ha posat èmfasi en matè-

ria de salut bucodental. Podem 

estar satisfets perquè la 74a Assemblea 

Mundial de la Salut ha posat sobre la 

taula l’estat de la qüestió i ha instat 

els països que formen part d’aquesta 

organització a cuidar la salut oral de 

la seva gent.

Les xifres que mundialment es conei-

xen pel que fa a la salut bucodental fan 

esgarrifar a qualsevol. Es calcula que 

més de 3.500 milions de persones al 

món pateixen malalties bucodentals. 

Uns 2.300 milions de persones tenen 

càries sense tractar a les dents perma-

nents i 530 milions de nens i nenes en 

tenen a les dents de llet. Per això, l’OMS 

aposta per considerar la salut bucoden-

tal des d’una perspectiva que abraci 

tot el cicle vital, des de la gestació i el 

naixement. 

Un altre aspecte que destaca l’OMS 

és el càncer oral, que provoca 180.000 

morts cada any. És un dels càncers més 

prevalents. De fet, en alguns països, 

representa la primera causa de mort 

masculina relacionada amb el càncer.

L’OMS no s’oblida de la qüestió eco-

nòmica i deixa reflectit en aquesta 

assemblea que la mala salut bucoden-

tal suposa, a escala mundial, unes des-

peses directes i indirectes de 545.000 

milions de dòlars. Aquesta xifra situa 

les malalties bucodentals entre els 

àmbits de la salut més costosos. A més, 

genera absentisme escolar i laboral, 

fet que suposa dèficits d’aprenentatge 

i pèrdua de productivitat.

Amb aquests i d’altres antecedents 

ben exposats, l’Organització Mundial 

de la Salut dona un toc d’atenció als 

governs dels estats membres perquè 

es posin les piles amb aquest tema. 

Els ha demanat que integrin la salut 

bucodental en les seves polítiques 

nacionals i que elaborin plans i pro-

jectes per revertir aquestes xifres que 

em fan sentir vergonya. 

L’OMS aposta per la prevenció i per 

crear un context social que redueixi els 

factors de risc que provoquen malalties 

orals, tot plegat treballant en col·labo-

ració amb escoles, comunitats i llocs 

de feina per promoure hàbits i estils 

de vida saludables. Però, alhora, també 

exhorta els països a reforçar la presta-

ció de serveis de salut bucodental dins 

la cobertura sanitària universal.

Finalment, l'OMS també demana l’ela-

boració d’una estratègia mundial de 

lluita contra les malalties bucodentals 

amb un pla d’acció de salut pública.

En aquest sentit, el govern de l’Estat i 

el govern de la Generalitat han anun-

ciat una dotació econòmica en els seus 

respectius pressupostos per enfortir 

la salut bucodental, però poc més se’n 

sap. I temo molt que ells tampoc tenen 

gaire clar què fer amb aquests diners. 

De moment només són paraules i falta 

saber quins seran els fets. 

Fins ara, l’OMS només insta, exhorta, 

demana, recomana..., però ja em sem-

bla bé que es torni a recordar la impor-

tància de la salut bucodental. I tampoc 

està malament que l’Estat i la Genera-

litat parlin del tema. Sembla que ara 

la salut bucodental està en boca de la 

classe política. Esperem, però, que ben 

aviat aquestes paraules esdevinguin 

una realitat i la salut bucodental esti-

gui en boca de tota la ciutadania.



DR. GERMAN PAREJA
President del COEC

La salud bucodental, en boca de todos
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La Organización Mundial de la 

Salud hizo hincapié en materia de 

salud bucodental. Podemos estar 

satisfechos porque la 74ª Asamblea Mun-

dial de la Salud ha puesto sobre la mesa 

el estado de la cuestión y ha instado a los 

países que forman parte de esta organi-

zación a cuidar la salud oral de su gente.

Las cifras que mundialmente se conocen 

en cuanto a la salud bucodental hacen 

estremecer a cualquiera. Se calcula que 

más de 3.500 millones de personas en el 

mundo padecen enfermedades bucoden-

tales. Unos 2.300 millones de personas 

tienen caries sin tratar en los dientes 

permanentes y 530 millones de niños y 

niñas los tienen en los dientes de leche. 

Por eso, la OMS apuesta por considerar la 

salud bucodental desde una perspectiva 

que abarque todo el ciclo vital, desde la 

gestación y el nacimiento.

Otro aspecto que destaca la OMS es el 

cáncer oral, que provoca 180.000 muer-

tes al año. Es uno de los cánceres más 

prevalentes. De hecho, en algunos países 

representa la primera causa de muerte 

masculina relacionada con el cáncer.

La OMS no se olvida de la cuestión eco-

nómica y deja reflejado en esta asamblea 

que la mala salud bucodental supone, a 

nivel mundial, unos gastos directos e 

indirectos de 545.000 millones de dóla-

res. Esta cifra sitúa las enfermedades 

bucodentales entre los ámbitos de la 

salud más costosos. Además, genera 

absentismo escolar y laboral, lo que 

supone déficits de aprendizaje y pérdida 

de productividad.

Con estos y otros antecedentes bien 

expuestos, la Organización Mundial de la 

Salud da un toque de atención a los gobi-

ernos de los Estados miembros para que 

se pongan las pilas con este tema. Les ha 

pedido que integren la salud bucodental 

en sus políticas nacionales y que elabo-

ren planes y proyectos para revertir estas 

cifras que me hacen sentir vergüenza.

La OMS apuesta por la prevención y por 

crear un contexto social que reduzca los 

factores de riesgo que provocan enfer-

medades orales, todo ello, trabajando en 

colaboración con escuelas, comunidades 

y puestos de trabajo para promover hábi-

tos y estilos de vida saludables. Pero, al 

mismo tiempo, también exhorta a los 

países a reforzar la prestación de ser-

vicios de salud bucodental dentro de la 

cobertura sanitaria universal.

Por último, la OMS también pide la ela-

boración de una estrategia mundial de 

lucha contra las enfermedades buco-

dentales con un plan de acción de salud 

pública.

En este sentido, el gobierno del Estado y 

el gobierno de la Generalitat han anunci-

ado una dotación económica en sus res-

pectivos presupuestos para fortalecer la 

salud bucodental, pero poco más se sabe. 

Y temo mucho que ellos tampoco tienen 

muy claro qué hacer con ese dinero. Por 

el momento solo son palabras y falta 

saber cuáles serán los hechos.

Hasta ahora, la OMS solo insta, exhorta, 

pide, recomienda..., pero ya me parece 

bien que se vuelva a recordar la impor-

tancia de la salud bucodental. Y tampoco 

está mal que el Estado y la Generalitat 

hablen del tema. Parece que la salud 

bucodental está ahora en boca de la 

clase política. Sin embargo, esperamos 

que pronto estas palabras se conviertan 

en una realidad y la salud bucodental esté 

en boca de toda la ciudadanía.



El  dia 27 de juny va tenir lloc l'assemblea ordinària de 

col·legiats i col·legiades, en la qual es van aprovar els 

comptes anuals de 2021 i es va aprovar el pressupost 

per a l'any 2022. A més, es va anunciar la cancel·lació de dues 

hipoteques i la disminució del deute del COEC. Aquest any, l’as-

semblea ha tornat a ser presencial, després de dos anys ha-

vent-se de fer telemàticament a causa de la pandèmia.

En l’assemblea ordinària, es va informar de les activitats i 

actuacions dutes a terme durant l’any 2021. Tots els punts de 

l’ordre del dia van ser aprovats: els comptes, el pressupost, la 

gestió de la Junta de Govern i les noves quotes.

Quota col·legial

Enguany, el COEC ha aprovat quotes iguals que les de l'any 

passat.

Des de l’any 2013 el COEC ha reduït progressivament l’import 

de les quotes. Actualment, es paguen 22 euros menys a Bar-

celona, s’ha passat de pagar 69,06 euros a 47,06 euros; a Giro-

na s’ha disminuït la quota 17,55 euros, de 55,15 euros a 37,60 

euros; a Lleida la reducció ha estat de 17,77 euros, s’ha passat 

de pagar 55,37 euros a 37,60 euros; i a Tarragona la quota s’ha 

abaixat 13,80 euros, de 51,40 euros a 37,60 euros.
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El COEC cancel·la dues hipoteques i segueix 
disminuint el deute del col·legi

TEMA DE PORTADA · El COEC cancel·la dues hipoteques i segueix disminuint el deute del col·legi
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Reducció del deute del COEC

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, 

al juny de 2022, ha liquidat dues hipoteques de les quatre que 

tenia, la primera i la tercera. Per tant, ara mateix, té només 

dues hipoteques sobre l’edifici del COEC amb un import to-

tal pendent de 1.646.365,27 euros, al juny de 2022, totes elles 

amb un interès de l’1%. Una d’elles finalitzarà el 2027 i l’al-

tra, el 2030. Així doncs, el COEC ha cancel·lat un deute de 

1.528.012,24 euros.

Pel que fa als comptes, el COEC se situa en una posició eco-

nòmica immillorable. Respecte a l'excedent de l'exercici, és 

d'1.195.163,69 euros.

Formació continuada

Per al COEC, és molt important oferir una formació  de qua-

litat. Durant l’any acadèmic 2021-2022, s’han continuat orga-

nitzant cursos de les diferents àrees de l’odontologia. En la 

presentació s’hi va explicar que enguany hi han participat 

més d’un miler de col·legiats i col·legiades. 

També es va exposar que el juny del 2021 es va impulsar "El 

cas clínic del COEC", una iniciativa que pregunta als col·le-

giats per un cas clínic real amb l'objectiu de mantenir viu 

l'esperit d'estudi científic de l'odontoestomatologia. En total, 

hi ha participat 679 persones col·legiades. 

Així mateix, també es va impulsar el Premi Científic, dotat 

de 10.000 euros el primer premi i 5.000 euros el segon. La 

voluntat del COEC és contribuir a l’enriquiment científic de 

l’odontoestomatologia catalana i fomentar la participació 

dels col·legiats en la recerca científica d’excel·lència. Hi van 

participar 17 projectes de recerca.

Com a novetat, es va anunciar que aquest 2021 es va comen-

çar a desenvolupar el Campus Virtual. El COEC esdevé un 

dels primers col·legis professionals de l’àmbit sanitari que 

impulsa un campus virtual per digitalitzar tots els contin-

guts formatius que s’ofereixen als col·legiats i col·legiades. 

Aquesta eina s’adapta als nous estils de vida i fa la formació 

accessible independentment de la ubicació geogràfica.

Clínica Solidària

Pel que fa a la Clínica Solidària del COEC, es va explicar que es va 

fer una remodelació per poder disposar de tota la seva capacitat. 

Amb l’objectiu de tenir operatius de nou tots els boxs i oferir 

un servei segur, el COEC va impulsar reformes per adaptar els 

espais. Així doncs, es va independitzar l’ambient de cada box 

i es va modificar la climatització realitzant una impulsió i ex-

tracció individualitzada per a cada unitat.

La Clínica Solidària ha atès 322 pacients fins al 31 de desembre 

de 2021 i ha realitzat 2.250 tractaments, gràcies als dentistes 

voluntaris que fan una extraordinària feina desinteressada.

El servei que presta la Clínica Solidària no seria possible 

sense els professionals que hi col·laboren altruísticament: 

col·legiats, auxiliars i higienistes que presten aquest servei 

de forma voluntària. A més, l’atenció bucodental també es 

complementa amb les pràctiques d’estudiants d’Odontologia 

de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), del Màs-

ter en Pacients Oncològics i Immunocompromesos de la Fa-

cultat de Medicina i Ciències de la Salut (Odontologia) de la 

Universitat de Barcelona i d’Higiene Bucodental de l’escola 

Túrbula. Així mateix, el COEC té un conveni amb l’escola Ra-

mon y Cajal, la qual proporciona les pròtesis solidàries.

Salut i protecció social

En l’àmbit de la salut i protecció social, durant la presentació, 

es va exposar que a través del Programa Apol·lònia s'han atès 

15 pacients durant el 2021, tres dels quals són nous pacients.

Col·legi digital

El COEC millora dia a dia els serveis virtuals. D’aquesta ma-

nera, es va anunciar que actualment 6.146 col·legiats tenen 

accés actiu a l’Espai Personal i 2.560 col·legiats tenen l’apli-

cació mòbil del col·legi activa.
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Pel que fa a l'aplicació, s'han fet més de mil receptes en paper 

virtualitzades i es va anunciar que en els pròxims dies es 

posaria en marxa la recepta electrònica.

A més a més, també es va recordar que ara es poden auto-

generar i descarregar els certificats de col·legiació i de res-

ponsabilitat civil en format digital, amb disponibilitat im-

mediata i amb un sistema de seguretat que permet verificar 

la validesa del document per part de tercers mitjançant un 

codi QR i una URL únics. És un servei molt sol·licitat entre 

els col·legiats ja que es descarreguen 20 certificats diaris.

Pel que fa a l’Espai Docs, permet descarregar infografies 

i altres materials útils com, per exemple, el formulari per 

guiar els col·legiats a fer l’anamnesi als pacients. A l’Espai 

Personal també és possible generar els nous documents de 

consentiments informats que ofereix el COEC als col·legiats 

i col·legiades. A partir d’ara, les versions que ja oferia en ca-

talà i castellà estan actualitzades i ampliades. I també ha po-

sat a disposició dels col·legiats la versió traduïda a l’anglès. 

Durant la presentació es va exposar que la tercera edició del 

el Pla d’Innovació del COEC (PIC) ha comptat amb 413 inscrits. 

Aquest projecte participatiu vol posar a l’abast dels col·legiats 

la tecnologia més disruptiva amb les millors condicions per-

què puguin ser més competitius en els tractaments que ofe-

reixen. En aquesta edició, la majoria ha votat pels escàners 

intraorals.

També es va explicar que al llarg de l’any 2021 i fins al maig 

de 2022, s’han acreditat 11 webs amb el segell de qualitat 

COEC per a portals d’internet de contingut relacionat amb 

l’odontologia, una garantia de confiança i qualitat en línia.

Activitat institucional

Respecte a l’activitat institucional, es va compartir que la 

Junta de Govern ha dut a terme 9 plens durant el 2021 amb 37 

acords i ha dedicat 1.297 hores a tasques institucionals. A més 

a més, el president i la resta de membres de la Junta han fet 

352 reunions representant el COEC i han assistit, entre d’altres, 

a actes, assemblees, comissions executives i reunions de pa-

tronat dels organismes dels quals és membre el col·legi. 

Enguany, a més, el COEC ha participat en diversos projectes o 

ens del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
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Es va recordar que el 9 de febrer, dia de Santa Apol·lònia, pa-

trona dels dentistes, el president del COEC va fer una decla-

ració institucional en línia, ja que enguany tampoc es va po-

der celebrar aquesta festivitat a causa de les restriccions per 

la pandèmia de la covid-19. Per celebrar-ho, es va organitzar 

un acte el 9 de juliol, en el qual s’ha atorgat el premi Santa 

Apol·lònia 2022 al col·legiat Dr. Cosme Gay Escoda.

També es va explicar que el 8 d’octubre de 2021 va prendre pos-

sessió del seu càrrec la nova Junta de Govern del COEC i que 

els primers mesos del 2022 han estat proclamades les noves 

juntes provincials de Girona, Lleida i Tarragona del COEC. 

Evolució de col·legiats

Parlant sobre l’activitat col·legial, es va explicar que el 31 de de-

sembre de 2021 hi havia 6.084 col·legiats i col·legiades. 

Es va aprofitar l’ocasió per remarcar que s’han llençat tres en-

questes: dues sobre vacunació contra la covid-19 i també sobre 

la vacuna antigripal, i una altra sobre igualtat de gènere a la 

feina. Un total de 2.734 persones han respost les enquestes.

Comunicació

En l’apartat referent a la comunicació, es va explicar que du-

rant el 2021 s’han enviat 69 correus electrònics amb infor-

mació i recursos rellevants per als col·legiats. S’han publicat 

quatre números de la revista Som COEC, tres durant el 2021 i 

un altre aquest 2022.

En aquest àmbit, el COEC ha posat en marxa una campa-

nya divulgativa amb consells de salut bucodental, en format 

audiovisual, a través dels seus perfils de les xarxes socials. 

Aquesta iniciativa va començar el diumenge 20 de març de 

2022, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Bucodental. A 

més, s’ha recordat que es va commemorar el 8M, el Dia de les 

Dones, amb un vídeo que reivindica la igualtat en el col·lectiu.

Seguint en aquesta línia, també es va explicar que es va 

commemorar el Dia Europeu Contra el Càncer Oral amb ví-

deos divulgatius i informatius sobre la malaltia per recordar 

a la població que visiti el dentista, com a mínim, un cop l’any 

per prevenir i perquè es pugui diagnosticar precoçment.

La presència del COEC en els mitjans de comunicació és 

destacable, segons es va comprovar durant la presentació. El 

col·legi ha tingut 130 aparicions. Per tipologia de mitjans de 

comunicació, 104 han estat a mitjans digitals, 11 a premsa 

impresa, 8 a ràdio i 7 a televisió.

Pel que fa a la presència a les xarxes socials, concretament a 

Twitter, Facebook i Instagram, segueix sent molt positiva, ja 

que en totes s’hi ha continuat augmentant considerablement 

els seguidors, especialment a Instagram.

Accions judicials

Entre les diverses accions que ha emprès el COEC en defensa 

de la professió i la protecció de la salut de la població, el 2021, 

el COEC ha rebut la sentència favorable, contra DENTOESTETIC 

(DENTIX) per les revisions gratis i garanties de vida.

A més a més, l’any 2021 s’han interposat sis denúncies per 

presumpta comissió d’intrusisme. S’han obert 22 expedients 

a clíniques dentals en matèria de publicitat, dels quals s’han 

derivat 31 requeriments. I s’han elevat queixes a l’Agència Ca-

talana de Consum i al Departament de Salut de la Generalitat. 
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Acte institucional de Santa Apol·lònia 2022 i Premi Santa Apol·lònia 20022 · ACTUALITAT

El dissabte 9 de juliol vam ce-

lebrar de forma molt especial 

l’acte institucional de Santa 

Apol·lònia 2022, amb una jornada de 

commemoració de la patrona i de tret 

de sortida a les trobades presencials 

del COEC. En aquest esdeveniment 

vam lliurar el Premi Santa Apol·lò-

nia 2022, atorgat al professor Dr. Cos-

me Gay Escoda per la seva trajectòria 

professional i acadèmica en l’àmbit de 

l’odontologia.

A més a més, es va fer un reconeixe-

ment públic als guanyadors de la pri-

mera edició del Premi científic del 

COEC, el primer classificat de la qual 

va ser el treball Recobriment antibac-

terià del pilar d’un implant dental per 

a la prevenció de les patologies periim-

plantàries: estudi clínic controlat i ale-

atoritzat, realitzat per l’equip investiga-

dor liderat per Javier Vilarrasa (UIC); 

i el segon classificat va ser el treball 

Evaluación de la bioseguridad de la li-

beración de radicales hidroxilo para la 

desinfección del aire y las superficies 

en la consulta odontológica, de l’equip 

investigador liderat per Maria Àngels 

Sánchez Garcés (UB).

La jornada també va comptar amb la 

col·laboració de la Societat Espanyol 

de Cirurgia Bucal (SECIB), que va oferir 

una conferència de cirurgia bucal i els 

Premis SECIB 2022. La xerrada es va 

titular Soy dentista y sospecho una 

necrosis maxilar en mi paciente. ¿Qué 

debo hacer?, ¿Cómo tengo que actuar?, 

i va anar a càrrec del Dr. José Luis Gu-

tiérrez, catedràtic de Cirurgia Bucal de 

la Universitat de Sevilla i cap de servei 

de Maxil·lofacial de l’Hospital Virgen 

del Rocío (Sevilla). La conferència es va 

oferir en col·laboració amb la SECIB.

Pel que fa als premis SECIB, hi ha haver 

tres categories: el premi al millor arti-

cle científic publicat a la revista Medi-

cina Oral, Patología Oral y Cirugía Bu-

cal, que el va rebre Is periapical surgery 

follow-up with only two-dimensional 

radiographs reliable? A retrospective

cohort type sensitivity study, dels au-

tors A. Ramis, B. Tarazona, Miguel 

Peñarrocha, D. Soto, María Peñarrocha, 

D. Peñarrocha Oltra; el premi al millor 

article d’investigació sobre cirurgia bu-

cal en revistes d’impacte estrangeres, 

atorgat al treball Is serum Cterminal 

telopeptide crosslink of type 1 collagen 

a reliable parameter for predicting the

risk of medicationrelated osteonecro-

sis of the jaws? A systematic review 

and metaanalysis ofdiagnostic test ac-

curacy, dels investigadors B. Traboulsi, 

A. Jorba, O. Camps, F. Abreu, R. Figuei-

redo, E.Valmaseda; i el premi al millor 

El COEC celebra l’acte institucional de 
Santa Apol·lònia 2022 i lliura el Premi Santa 
Apol·lònia 2022 al professor Dr. Cosme Gay 
Escoda per la seva trajectòria professional i 
acadèmica

FINANCIA A TUS PACIENTES

ONE PAY
Plataforma de pagos y financiación
de pacientes 100% integrado en

¡Automático y sin esperas!

Conoce la única plataforma de pagos 360º de Gesden para la clínica dental, ¡todo son ventajas!

El paciente elige su método de pago favorito, no necesita desplazarse a la clínica para pagar.
Pago ágil en la cuenta que desees, sin cambiar de banco. 
Proceso 100% integrado en Gesden, evita el doble tecleo y errores manuales. Automatiza los cierres de caja.
Solicitud de financiación a varias entidades, desde un botón de Gesden, con rellenado automático de celdas. 
Pre-autorización en 30 segundos con firma por SMS.
Con algoritmos antifraude, capaces de tomar mejores decisiones para protegerte. Tus cobros más seguros.
Servicio de asistencia, que cubre todos los servicios relacionados con pagos o terminales.

Y GESTIONA TODOS LOS COBROS CON GESDEN

Toda la gestión de cobros y financiación en una única plataforma conectada a tu Gesden

TPV de pago en clínica Link /QR para el pago 
fuera de la clínica

Financiación automática 
de pacientes

www.grupoinfomed.es

      902 10 44 22
comercial@grupoinfomed.es

    673 70 96 29



14 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 194

ACTUALITAT · Acte institucional de Santa Apol·lònia 2022 i Premi Santa Apol·lònia 20022

14 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 194

Dr. Antoni Gomez, vicepresident del COEC, fent entrega del premi Santa Apol·lònia al professor Dr. Cosme Gay Escoda per la seva trajectòria 
professional i acadèmica en l’àmbit de l’odontologia

article d’investigació sobre implantolo-

gia bucal en revistes d’impacte estran-

geres, que el va guanyar A Review on 

CAD/CAM Yttria-Stabilized Tetrago-

nal Zirconia Polycrystal (Y-TZP) and 

Polymethyl Methacrylate (PMMA) and 

Their Biological Behavior, dels autors 

C. Herráez, M. Rizo, S. Maza, M.A. Ser-

rera, D. Torres.

L’esdeveniment va ser presencial i es 

va celebrar a l’Auditori COEC, a Barce-

lona, però també es va poder seguir en 

directe la jornada a les seus provincials 

del COEC via streaming.
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Acte institucional de Santa Apol·lònia 2022 i Premi Santa Apol·lònia 20022 · ACTUALITAT

El president del COEC, Dr. German Pareja, i el 
Dr. Antoni Gomez, vicepresident, amb el  
Dr. Cosme Gay Escoda

Accedeix al resum 
de l'acte:
https://youtu.be/
YSDeHtlrNuE
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Dedicatòries al Dr. Gay Escoda
Querido Cosme: 

Una dedicatoria, según su definición, es 

un texto breve que encabeza una obra 

artística, científica o académica, que se 

dirige a una persona y cuya significa-

ción afectiva es considerable para su 

autor. Para mí, es un placer y un honor 

hacer esta dedicatoria personal.

Nos conocimos hace muchos años, cu-

ando ambos empezábamos a andar por 

la senda de la estomatología y después 

de la odontología. Tú, desde la cirugía 

oral y maxilofacial en Barcelona, y yo 

desde la anatomía patológica en Leioa.

Desde el primer momento congeniamos 

y supimos que ambos defendíamos los 

mismos valores y principios como do-

centes universitarios y como profesio-

nales sanitarios. Durante los años tras-

curridos, hemos tenido la oportunidad 

de defenderlos en multitud de ocasiones, 

sobretodo tú, tratando de que el “bien ha-

cer” venciera al “maligno”, en un largo 

camino lleno de piedras, cuchillos y zan-

cadillas, pero en el que has salido triun-

fante en la mayor parte de las ocasiones.

Contigo, Cosme, no existen posiciones 

“tibias”, “intermedias”, “acomodaticias” o 

“interesadas”, y por ello te has encontra-

do a muchos enfrente. Tú no solo defien-

des conseguir las cosas con esfuerzo; tú 

te has esforzado y te sigues esforzando 

a diario. Estos son tus grandes poderes.

Cosme, es un privilegio haber camina-

do a tu lado y compartido tan buenos 

momentos. Gracias, amigo.

Felicitaciones por el Premio Santa Apo-

lonia.

Un fuerte abrazo

José Manuel Aguirre Urizar
Catedrático de Estomatología de la 
Universidad del País Vasco / EHU

Cuando empecé a hacer la especiali-

dad de Cirugía Maxilofacial en Pam-

plona en el año 1985 conocí al profesor 

Gay Escoda, a Cosme, que era cirujano 

maxilofacial en el hospital Vall d’He-

bron de Barcelona. No recuerdo quién 

nos presentó, pero desde entonces si-

empre nos ha unido una gran amis-

tad y siempre le he tenido a mi lado 

a lo largo de toda mi vida profesional, 

brindándome su apoyo y siendo un 

ejemplo de determinación. Curiosa-

mente, los dos nos incorporamos a la 

vida universitaria, él en la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Bar-

celona y yo en la de la Universidad de 

Santiago de Compostela, preocupán-

donos en la formación en cirugía oral 

de los odontólogos tanto en el pregra-

do como en el postgrado.

El profesor Gay Escoda ha sido el 

máximo exponente en colocar a la ci-

rugía oral española en los puestos más 

altos a nivel internacional, que se evi-

dencia por el gran número de artículos 

publicados en revistas científicas del 

máximo impacto de nuestra área tanto 

por él como por los miembros del equi-

po que ha formado y que estoy seguro 

Dr. Abel García García
Jefe de Servicio de Cirugía Maxilofacial
Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago
Catedrático de Cirugía Maxilofacial
Universidad de Santiago de Compostela

ACTUALITAT · Dedicatòries al Doctor Gay Escoda
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va a dar continuidad a su labor. Y, por 

supuesto, sin olvidar a los cirujanos 

orales que se han formado con él de 

España y de todo el mundo, que en su 

conjunto me atrevo a decir que consti-

tuyen “la escuela del Prof Gay Escoda”.

A lo largo de toda su vida profesional ha 

luchado para conseguir el reconocimi-

ento de la especialidad de cirugía oral 

en España y, aunque le hemos apoyado 

muchos en todo momento, nadie ha in-

sistido tanto como él en este objetivo. 

Desgraciadamente, los obstáculos apa-

recidos tanto dentro del propio mundo 

de la odontología como desde mundos 

próximos a ella han impedido lograr 

algo tan importante para regular la for-

mación y las competencias de la ciru-

gía oral. Solo deseo que el profesor Gay 

Escoda llegue a ver realizado este obje-

tivo en el que estamos comprometidos 

los que heredamos su trayectoria.

La llegada de la jubilación es el momen-

to de disfrutar de todo lo que no hemos 

podido hacer debido a nuestras obliga-

ciones profesionales, que en el caso de 

mi buen amigo Cosme han sido muchas 

y en algunos casos intensas. Tu familia 

y tus amigos te esperamos para que en 

esta nueva etapa de tu vida nos sigas 

haciendo disfrutar de tu compañía.

¡Gracias, Cosme!

El profesor Cosme Gay Escoda no solo 

es el creador de la cirugía bucal en Es-

paña, sino la persona que ha llenado 

de contenido científico y clínico una 

especialidad de la odontología, cuya 

realidad incontestable es la conse-

cuencia de su ilusión, su perseveran-

cia y sobre todo su generosidad.

No me corresponde a mí analizar su bri-

llante curriculum vitae, su prolífica ac-

tividad docente e investigadora, ni sus 

múltiples aportaciones a la innovación 

de las técnicas quirúrgicas en el ámbito 

de la cirugía bucal, oral y maxilofacial. 

Hoy quisiera destacar, por encima de 

cualquier otra consideración, su com-

promiso permanente con la odontología, 

con el proceso inacabado de creación de 

las especialidades y por su lucha titáni-

ca por dotar a nuestra profesión de los 

contenidos éticos, deontológicos y mo-

rales, que necesariamente contribuyen 

a su respeto social y profesional.

Casi nada para el profesor Cosme ha 

sido fácil y las numerosas diferencias, 

conflictos, disputas y desacuerdos que 

ha mantenido a lo largo de su activi-

dad profesional y docente, han sido la 

consecuencia de su empeño en man-

tenerse leal a sus ideas y a sus creen-

cias, que por otra parte, siempre ha sa-

bido situar por encima de sus propios 

intereses y oportunidades personales.

El primer día que conoces a Cosme, te 

arrolla y desconcierta con su perso-

nalidad. Después, poco a poco, con el 

poso del tiempo, llegas a comprender 

que posee una personalidad poliédri-

ca, cuyos afectos son mucho mayores 

que sus aristas y cuya entrega genero-

sa a los demás no siempre ha sabido 

expresar con las palabras idóneas.

Si ustedes me lo permiten, debo de 

confesarles mi absoluta admiración 

a esta persona irrepetible, con la que 

he tenido el placer de disfrutar de 

múltiples momentos de discusión 

política, humor, confidencias y futu-

ro, y cuyo mensaje y recuerdo lleva-

remos siempre grabado en nuestra 

memoria emocional, con el sello que 

imprimen los hombres de bien.

José María Suárez Quintanilla
Expresidente de la SECIB

Dedicatòries al Doctor Gay Escoda · ACTUALITAT
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ACTUALITAT · La Universitat de Barcelona crea la Càtedra UB de Prevenció i Salut Oral

La Universitat de Barcelona ha 

creat la Càtedra UB de Prevenció i 

Salut Oral amb el suport de Cura-

den AG. La universitat i l’empresa refor-

cen, d’aquesta manera, la col·laboració 

que van iniciar l’any 2019.

L’objectiu de la càtedra és fomentar la 

formació sobre hàbits d’higiene oral en 

els futurs professionals de l’odontologia, 

motivar-los en l’àmbit de la prevenció i 

la salut oral, i enfortir la innovació en 

aquesta àrea. 

Fruit d’aquest acord, es posaran en mar-

xa activitats de difusió i formació con-

tinuada dels professionals responsables 

de la salut bucodental i es desenvolupa-

ran línies de recerca de qualitat sobre 

salut oral. Entre aquestes iniciatives, 

destaca l’organització de tallers perquè 

els estudiants d’Odontologia de la UB es 

formin en individually trained oral pro-

phylaxis (iTOP), un programa de preven-

ció de Curaden AG que se centra a con-

trolar la principal causa de les malalties 

bucodentals més prevalents: el biofilm.

La Universitat de Barcelona crea la Càtedra 
UB de Prevenció i Salut Oral

"L’objectiu de la càtedra és 
fomentar la formació sobre 
hàbits d’higiene oral en
els futurs professionals de 
l’odontologia"
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Consells de fisioteràpia per als odontòlegs · EN PROFUNDITAT

Consells de fisioteràpia per prevenir els 
dolors posturals dels odontòlegs

En l’àmbit de l’odontologia i l’es-

tomatologia, els professionals 

estan moltes hores asseguts en 

posicions que sovint són poc naturals o 

forçades mentre executen un treball que 

requereix molta precisió amb les mans. 

A més, durant els darrers mesos i com a 

conseqüència de la pandèmia, aquestes 

feines les han hagudes de dur a terme 

amb equips de protecció personal, que 

encara restringeix més la mobilitat.

En aquest article, el Col·legi de Fisiote-

rapeutes de Catalunya proposa una sèrie 

de consells per cuidar l’esquena, el coll, 

les espatlles i les mans. Es tracta d’un 

pla d’exercicis que serveix de rutina dià-

ria per evitar problemes més severs. 

En primer lloc, els fisioterapeutes de 

Catalunya proposen una sèrie d’exer-

cicis de mobilització preventius que 

s’han de fer durant 30 segons i repe-

tir-los unes 4 o 5 vegades:

• Per a l’esquena: flexió i extensió, la-

teralitats i rotacions. 

• Per al coll: una seqüència de mirar 

cap amunt, cap avall, cap a la dreta i 

cap a l'es-querra.

• Per a les espatlles i colzes: elevar 

els braços estesos per sobre del cap 

i doblegar els colzes per col·locar 

les mans creuades darrere la nuca. 

Estendre els colzes i abaixar els 

braços. Posar les mans a l'esquena 

flexionant els colzes. 

• Per a mans i canells: obrir i tancar 

la mà i fer girs amb els canells. 

• Per a les cames: fer esquats, utilitzant 

una cadira com a guia. 

En segon lloc, recomanen uns estira-

ments musculars, que impliquen prin-

cipalment les mans, els braços i el coll. 

Cada posició d'estirament s’ha de fer du-

rant 30 segons. Cal començar de cara a 

la paret, recolzant la mà oberta. Amb el 

colze estès, ens hem de separar girant el 

cos i el cap al costat contrari. Avancem 

elevant la mà a la paret, en una progres-

sió de 4 posicions, imaginant un rellotge: 

la primera a les cinc, la segona a les tres, 

la tercera a les dues i la quarta a la una. 

Primer, amb la banda dreta i després, 

amb l'esquerra.

En aquest vídeo podeu veure aquests 

consells de fisioteràpia per cuidar la 

vostra salut postural.

Accediu al vídeo:
https://www.pro.digi-
mevo.com/channelvi-
ew/30/1_fcclxdlb

"El Col·legi de Fisiotera-
peutes de Catalunya pro-
posa una sèrie de consells 
per cuidar l’esquena, el 
coll, les espatlles i les 
mans"

https://www.pro.digimevo.com/channelview/30/1_fcclxdlb
https://www.pro.digimevo.com/channelview/30/1_fcclxdlb
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INSTITUCIONAL · Un total de 413 col·legiats i col·legiades es beneficien de la tercera edició del Pla d’Innovació Tecnològica (PIC)

Un total de 413 col·legiats i col·legiades 
participen en la tercera edició del Pla 
d’Innovació Tecnològica (PIC)

E l Col·legi Oficial d’Odontòlegs 

i Estomatòlegs de Catalunya 

(COEC) ha impulsat la tercera 

edició del Pla d'Innovació Tecnològica 

(PIC) del COEC, el programa per posar 

a l’abast dels col·legiats les tecnologi-

es més disruptives per ajudar-los a ser 

més competitius. Finalment, han es-

tat 413 col·legiats i col·legiades els qui 

s’han inscrit en el programa interes-

sats en els avantatges que comporta.

Aquesta tercera edició del projecte va 

estar destinada a comprar escàners 

intraorals, segons les votacions que es 

van fer per decidir quina era l’oferta 

que més els interessava. 

Enguany no hi ha hagut un model gua-

nyador com en les edicions anteriors, 

sinó que s’han presentat tres marques 

comercials amb dos models d’equip ca-

dascuna i els col·legiats podien comprar 

qualsevol dels sis models directament a 

la marca comercial amb unes condici-

ons especials vigents fins al 30 de juny.

La marca Dentsply Sirona oferia els 

models Dentsply Sirona-Omnicam 2.0 

i Dentsply Sirona–Primescan. La mar-

ca 3Shape va presentar els models 

3Shape-TRIOS 3 i 3Shape-TRIOS 4. I la 

marca Itero va oferir els models Itero Ele-

ment2 i Itero Element 5D. En total, entre 

els tres proveïdors, s’han venut 12 equips i 

cap model ha superat les 10 adquisicions.

Cal recordar que el PIC no és una coope-

rativa de compres i no vol crear conflic-

tes d’interessos amb les empreses del 

sector. Així doncs, les accions del PIC es 

limitaran a innovacions tecnològiques 

que puguin fer més competitius els col-

legiats del COEC ja que podran dur a ter-

me la seva feina amb més qualitat.
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Premi al final de la trajectòria professional · INSTITUCIONAL

E l premi final a la trajectòria professional és un pro-

jecte que consisteix a invertir part dels excedents de 

la tresoreria del COEC en una cartera d'inversió, el 

repartiment entre els col·legiats de la qual es realitzarà mit-

jançant la tecnologia de blockchain (cadena de blocs) i amb 

un token (criptovalor) propi del col·legi, el COECcoin. Actu-

alment, aquesta part tècnica del projecte ja està totalment 

desenvolupada. 

El canvi del COECcoin a moneda de curs legal es farà en 

el moment que el col·legiat/da finalitzi la seva carrera pro-

fessional i sempre que compleixi amb el reglament. A més, 

aquest projecte basat en blockchain serà el punt de partida 

per a la implementació i la integració de noves tecnologies 

que millorin l'experiència del col·legiat al COEC.

Per acabar de posar en marxa el projecte, però, el COEC treba-

lla ara en la qüestió normativa. S’està redactant el reglament 

que estipularà les disposicions que caldrà seguir o complir 

en l’execució. L’objectiu és establir uns criteris legals que ga-

ranteixin seguretat i proporcionin confiança.

Una vegada elaborat el reglament, està previst que a l’hivern 

l’aprovi la Junta de Govern i, posteriorment, es presenti al 

col·legiat en audiència pública perquè pugui consultar-lo i fer 

les esmenes que consideri oportunes. Així, es publicarà el 

reglament definitiu amb totes les modificacions que s’hagin 

aplicat i se celebrarà una assemblea extraordinària per sot-

metre a votació l’aprovació d’aquest reglament.

Quan l’assemblea aprovi el reglament, s’emetran els primers 

COECcoins i, a partir d’aquí, cada mes els col·legiats i col·le-

giades que compleixin els requisits que estipuli el reglament 

rebran la part de COECcoins que els pertoca. La quantitat to-

tal que s’invertirà està encara per decidir. Serà part de l’ex-

cedent de tresoreria que el COEC hagi tingut durant el 2022 

i s’hagi acordat.

El COEC ultima el reglament del premi final a 
la trajectòria professional
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Ara, per ser col.legiat/da o 

empleat de COEC et
posem fàcil viure

l’experiència DiR

PREU EXCLUSIU 
QUOTA MENSUAL

Accés a tots els clubs 
en horari complet

Pàdel inclòs
Outdoor 12 reserves/mes · Indoor 10 reserves/mes

Centres YogaOne 
Tuset i Mandri inclosos

Tovallola inclosa

Condicions especials a la inscripció

És necessari acreditar-se aportant
carnet .

Oferta extensible a parelles d’empleats inscrits
prèvia acreditació

Per a més informació, consulta a la recepció del club 
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Es reprèn el servei de lloguer de l'espai COEC

El Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Cata-

lunya torna a posar a disposició aules i sales perquè 

puguin ser llogades per organitzar-hi activitats.

L'espai COEC està adaptat amb l’equipament tècnic necessari 

per acollir qualsevol tipus d’activitat com ara presentacions de 

productes, formacions, jornades, simposis, etc. 

Es compta amb aules de diferents capacitats segons disposi-

ció. A més, es poden organitzar presentacions i conferències 

dirigides a un gran públic a l’auditori del COEC, amb capacitat 

per a 330 persones.

L’edifici COEC, ubicat al centre de Barcelona (travessera de 

Gràcia, 93-95), està ben comunicat amb transport públic i dis-

posa de pàrquing al mateix edifici.

Ara, per ser col.legiat/da o 

empleat de COEC et
posem fàcil viure

l’experiència DiR

PREU EXCLUSIU 
QUOTA MENSUAL

Accés a tots els clubs 
en horari complet

Pàdel inclòs
Outdoor 12 reserves/mes · Indoor 10 reserves/mes

Centres YogaOne 
Tuset i Mandri inclosos

Tovallola inclosa

Condicions especials a la inscripció

És necessari acreditar-se aportant
carnet .

Oferta extensible a parelles d’empleats inscrits
prèvia acreditació

Per a més informació, consulta a la recepció del club 

Es reprèn el servei de lloguer de l'espai COEC · CORPORATIU

Per a més informació, podeu 

posar-vos en contacte om-

plint el següent formulari: 

https://www.coec.cat/ca/llo-

guer-despais
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El COEC, el primer col·legi professional 
de l’àmbit de la sanitat que impulsa un 
campus virtual

CORPORATIU · El COEC, el primer col·legi professional de l’àmbit de la sanitat que impulsa un campus virtual

E l Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Ca-

talunya és un dels primers col·legis professionals de 

l’àmbit de la sanitat que ha impulsat un campus vir-

tual per tal de digitalitzar tots els continguts formatius que 

s’ofereixen als col·legiats i col·legiades.

El projecte és un dels més complets que existeixen en aquest 

àmbit ja que consta d’una eina accessible i senzilla que dona 

servei a tot el col·lectiu sense tenir en compte la seva ubica-

ció geogràfica i adaptant-se als nous estils de vida.

La nova plataforma de formació en línia del col·legi, el Cam-

pus Virtual COEC, ja està en funcionament i a través d’aques-

ta el col·legiat tindrà disponible continguts exclusius durant 

aquest estiu amb visualització lliure.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és millorar l’oferta 

formativa del COEC amb una formació molt més accessible, 

senzilla i ràpida. El projecte pretén que els col·legiats i col-

legiades puguin accedir al campus virtual amb un sol clic.

La intenció és també que el COEC s’adapti al present, en què 

cada cop la vida està més digitalitzada i la tecnologia té més 

pes en el nostre dia a dia.

Així doncs, des de l'1 de juliol i fins al 30 de setembre els col-

legiats tindran a la seva disposició els vídeos de totes les 

emissions de WebTV de l'últim curs acadèmic:

• Rehabilitación Neuro-Oclusal, per Carlos de Salvador Planas

• El nuevo currículum de cariología español, per José Man-

ual Almerich Silla

• Flujo digital para valorar y planificar una paciente de orto-

doncia con un enfoque interdisciplinario, per Andreu Puig-

dollers i Angélica Iglesias

• Flujo digital en rehabilitaciones implantosoportadas, per 

Jose Espona Roig i Toni Morelló Vicente

• Nuevas perspectivas en disfunción craneomandibular 

y dolor orofacial, per Jordi Tomàs Aliberas i Natalia Felipe 

Spada

• També està disponible la Sessió COEC Millors treballs de 

final de grau odontologia (UIC/UB). Curs 2020-2021 amb les 

presentacions més destacades dels alumnes d'aquella pro-

moció

Com accedir a la formació?

1. Accediu al Campus COEC: campus.coec.cat

2. Feu clic a “Inici de sessió”. Les credencials són les ma-

teixes que feu servir per entrar a l’Espai Personal COEC (el 

NIF amb lletra, sense espais ni guions i la contrasenya)

3. Accedeiu a les WebTVs des de l'apartat que trobareu a 

l'inici del campus

4. Cliqueu al Campus Virtual

Com activar l'Espai Personal?

Si encara no teniu activat  l'Espai Personal, demaneu-ne l'ac-

tivació i rebreu un correu al compte de correu electrònic que 

consta a l'expedient amb les credencials i un enllaç per com-

pletar la validació de l’Espai Personal.

Demaneu-ne l'activació

Si ja disposeu d'Espai Personal però no en recordeu la con-

trasenya, aneu a l'Espai Personal, indiqueu el DNI amb la lle-

tra en majúscula i cliqueu a l'opció "He oblidat la meva con-

trasenya". Rebreu un correu al compte de correu electrònic 

que teniu registrat al COEC per restablir-la.

Per a qualsevol dubte, envieu un correu a coec@coec.cat 

o truqueu al telèfon 933 101 555

https://campus.coec.cat
https://campus.coec.cat
https://campus.coec.cat
https://www.coec.cat/ca/espai-personal
https://www.coec.cat/ca/espai-personal
https://unitia.coec.cat/web/ca/login
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El COEC, el primer col·legi professional de l’àmbit de la sanitat que impulsa un campus virtual · CORPORATIU
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CORPORATIU · Les biblioteques públiques de Catalunya tornen a acollir La veritable història de la fada de les dents

Biblioteques participants:

• Biblioteca Canyelles

• Biblioteca El Safareig de Capella-
des

• Biblioteca Municipal Ramon Bosch 
de Noya

• Bibliobús Tagamanent Castellterçol

• Biblioteca l’Ateneu

• Biblioteca Ramón Fernàndez 
Jurado

• Biblioteca Manuel Vilà i Dalmau de 
Tossa de Mar

• Biblioteca Marià Vayreda d’Olot

• Biblioteca Lluís Barceló i Bou de 
Palamós

• Biblioteca Municipal de Cassà de 
la Selva

• Biblioteca Julià Cutiller de Lla-
gostera

• Bibliobús Pere Quart

• Biblioteca de Bellver de Cerdanya

• Biblioteca de Salardú – Naut Aran

• Biblioteca Màrius Torres

• Biblioteca Pere Anguera de Reus

• Biblioteca Infant Pere de l’Hospita-
let de l’Infant

• Biblioteca de Salou

Les biblioteques públiques de Catalunya 
tornen a acollir La veritable història de la fada 
de les dents

La Direcció General de Promoció 

Cultural i Biblioteques del Depar-

tament de Cultura de la Gene-

ralitat de Catalunya i el Col·legi Oficial 

d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalu-

nya (COEC) impulsen la tercera edició 

de La veritable història de la fada de les 

dents a les biblioteques públiques de 

Catalunya. El projecte té com a objectiu 

fomentar l’educació en salut bucodental 

entre els infants a través de la lectura.

S’han seleccionat diferents biblioteques 

públiques de tot el territori per fer una 

lectura teatralitzada del llibre La verita-

ble història de la fada de les dents, escrit 

per l’odontòleg i escriptor Albert Juvany 

i Blanch i il·lustrat per Elena Frauca.

La teatralització ha estat ha estat disse-

nyada exclusivament per la companyia 

Mai Tant Teatre per a aquest projecte. 

Amb aquesta activitat, un/a odontòle-

g/a realitzarà un taller en què donarà a 

conèixer la importància de la salut oral 

i els bons hàbits de salut bucodental als 

nens i nenes assistents i als seus pa-

res/mares i/o acompanyants. A més a 

més, s’obsequiarà tots els infants amb 

un exemplar del llibre.

Més informació sobre La fada de les dents.
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Les biblioteques públiques de Catalunya tornen a acollir La veritable història de la fada de les dents · CORPORATIU

BIBLIOTECA ADREÇA DATA ACTIVITAT

Biblioteca Canyelles Ronda de la Guineueta Vella, 34
08042 Barcelona
932 749 474

25 d’octubre 2022 a les 18 h

Biblioteca El Safareig 
de Capellades

Pilar, 2, Capellades 
08786 Barcelona
938 011 781

18 d’octubre 2022 a les 17:30 h

Biblioteca Municipal 
Ramon Bosch de 
Noya

Plaça Primer Homenatge a la Vellesa, 10 
08770 Sant Sadurní d’Anoia 
938 912 033

9 de novembre 2022 a les 17:30 h

Bibliobús 
Tagamanent
Castellterçol

Carrer Arquebisbe Alemany, 5
08500  Vic
609 196 431

3 de novembre 2022 a les 17:30 h

Biblioteca l'Ateneu Plaça d'Antoni Nin i Escudé, 1 
Esparreguera
937 771 339

1 de desembre 2022 a les 17:30 h

Biblioteca Ramón 
Fernàndez Jurado

Carrer Bisbe Urquinaona, 17-19
08860 Castelldefels 
936 369 697

15 d’octubre 2022 a les 12 h

BIBLIOTECA ADREÇA DATA ACTIVITAT

Tossa de Mar
Biblioteca Manuel 
Vilà i Dalmau

Carrer de Víctor Català, 12
17320 Tossa de Mar, Selva

21 de setembre 2022 a les 17 h

Olot
Biblioteca Marià 
Vayreda

Carrer del Pati, 2
17800 Olot, Garrotxa

20 de setembre 2022 a les 17:30 h

Palamós
Biblioteca Lluís 
Barceló i Bou

Parc dels Països Catalans, 1
17230 Palamós, Baix Empordà

22 de setembre 2022 a les 17:30 h

Cassà de la Selva
Biblioteca Municipal 
de Cassà de la Selva

Carrer del Molí, 9
17244 Cassà de la Selva, Gironès

23 de setembre 2022 a les 17:30 h

Llagostera
Biblioteca Julià 
Cutiller

Carrer de Lleó I, 2
17240 Llagostera, Gironès

19 de setembre 2022 a les 17:30 h

BARCELONA

GIRONA
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BIBLIOTECA ADREÇA DATA ACTIVITAT

Biblioteca Infant 
Pere. L’Hospitalet de 
l’Infant. 

Carrer de Ramon Berenguer IV, 2, 43890 
L'Hospitalet de l'Infant, Tarragonès

21 d’octubre 2022 a les 18 h

Biblioteca de Salou Carrer de Ponent, 16, 43840 Salou, Tarra-
gonès

29 d’octubre 2022 a les 12 h

BIBLIOTECA ADREÇA DATA ACTIVITAT

Biblioteca de 
Gandesa-Dr.Ms.Joan 
B.Manyà

Carrer Assís Garrote, 4, 43780 Gandesa, 
Terra Alta
977420555

27 de setembre 2022 a les 17:30 h

Biblioteca Trinitari 
Fabregat d’Alcanar

Carrer Loreto, s/n, 43530 Alcanar, Montsià 
977732464

14 d’octubre 2022 a les 18 h

TARRAGONA

TERRES DE L’EBRE

CORPORATIU · Les biblioteques públiques de Catalunya tornen a acollir La veritable història de la fada de les dents Demaneu el conte 
La veritable història de 

la Fada de les Dents
Així podreu obsequiar els pacients més petits amb ell!

Informa-te’n enviant un correu electrònic a coec@coec.cat
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Demaneu el conte 
La veritable història de 

la Fada de les Dents
Així podreu obsequiar els pacients més petits amb ell!

Informa-te’n enviant un correu electrònic a coec@coec.cat
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CORPORATIU · Un estudi sobre l’avaluació del dany genotòxic dels alineadors dentals guanya el primer Premi científic del COEC en la seva segona edició

Un estudi sobre l’avaluació del dany genotòxic 
dels alineadors dentals guanya el primer Premi 
científic del COEC en la seva segona edició

E l Col·legi Oficial d’Odontòlegs 

i Estomatòlegs de Catalunya 

(COEC), amb la voluntat de 

contribuir a l’enriquiment científic de 

l’odontoestomatologia catalana i fo-

mentar la participació dels col·legiats 

en la recerca científica d’excel·lència, 

va convocar el passat 6 de maig de 2022 

la segona edició del Premi per al millor 

projecte de recerca original i inèdit en 

el camp de l’odontoestomatologia.

El guardó estava dotat amb 10.000 eu-

ros per al primer classificat i 5.000 eu-

ros per al segon, i podien optar-hi els 

professionals col·legiats al COEC de 

forma individual o col·lectiva.

Per votació del jurat, format per José 

Nart Molina, Josep Arnabat Domín-

guez, Clara González Juidías, Neus 

Carrió Bertran, Andrés Pascual La Roc-

ca, Antoni Gómez Jiménez, Armando 

Badet de Mena, Maria José Guerrero 

Torres i German Pareja Pané, els pro-

jectes escollits guanyadors de la sego-

na edició del Premi per al millor pro-

jecte de recerca original i inèdit en el 

camp de l’odontoestomatologia d’entre 

les sis candidatures que s’hi van pre-

sentar, van ser:

Primer classificat

Títol del projecte: Evaluación del daño genotóxico de los alineadores dentales. Un 

estudio observacional prospectivo.

Investigador principal: Eduard Valmaseda Castellón.

Investigadors col·laboradors: Clara Aribau Gumà, Ricard Marcos Dauder, Octavi 

Camps Font, Esther Martín Vidal, Nuno Gustavo Correia de Sousa Pereira d’Olivei-

ra, Susana Pastor Benito, Rui Figueiredo i Glòria Umbert Maestre.

Centre de recerca: Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina i Ciències de 

la Salut. Escola d’Odontologia. Departament d’Odontoestomatologia. Unitat de 

Patologia Quirúrgica Bucal i Maxil·lofacial. Institut d’Investigació Biomèdica de 

Bellvitge (IDIBELL). Grup de recerca de Patologia i Terapèutica Odontològica i Ma-

xil·lofacial.

Segon classificat

Títol del projecte: Diseño, confección y validación clínica de un posicionador de 

pulsioximetría para evaluar la vitalidad pulpar de dientes traumatizados.

Investigador principal: Jordi Cadellans Solé. 

Investigadors col·laboradors: Montserrat Mercadé Bellido, Javier Rodriguez Ciura-

na, Aurea Georgina Almeida Rebelo.

Centre de recerca: Universitat de Barcelona – Campus de Bellvitge, Dental Esthe-

tic BCN.
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El COEC posa en marxa el nou servei de 
recepta privada electrònica REMPe per als 
col·legiats COEC

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 

(COEC) ha signat un conveni amb l’empresa Digital Prescrip-

tion Services, S.A. (DPS), en virtut del qual els dentistes col·le-

giats COEC tindran l’opció d’emetre receptes mèdiques elec-

tròniques privades a través de la plataforma REMPe, que en 

permet també la dispensació a oficines de farmàcia de Catalu-

nya i de la resta de l’Estat espanyol.

Els col·legiats COEC podran fer ús de la plataforma REMPe de 

forma gratuïta sempre que ho facin des de l’accés específic a 

aquest portal que s’ha habilitat a l’Espai Personal COEC > E-Re-

cepta privada, des d’avui dia 30 de juny de 2022.

REMPe és una aplicació informàtica homologada que com-

pleix amb el Reial Decret 1718/2010, de 17 de desembre, de re-

cepta mèdica i ordres de dispensació.

Amb la firma d’aquest conveni, el COEC es farà càrrec íntegra-

ment del cost d’aquest servei, que està valorat en 120€ anuals 

per a l’any 2022 i que serà bonificat al 100% als col·legiats que 

compleixin els requisits per gaudir d’aquest benefici. El conve-

ni s’ha signat per a dos anys i un cop hagi transcorregut aquest 

període se’n valorarà l’ús sobre el global dels col·legiats i col·le-

giades, i el cost-benefici per al col·legi de continuar subvencio-

nant íntegrament el servei.

L’accés a REMPe també serà possible des de l’app del COEC però 

aquesta opció pot trigar entre 24/48 hores aproximadament a 

estar disponible a partir de la data d’activació a la web. En qual-

sevol cas, l’accés via web a través de l’Espai Personal COEC > 

E-Recepta privada ja està operatiu des d’aquest moment.

CORPORATIU · El COEC posa en marxa el nou servei de recepta privada electrònica REMPe per als col·legiats COEC
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CAS CLÍNIC · Tratamiento de la apnea del sueño mediante dispositivo de avance mandibular en un paciente con patología de la ATM

INTRODUCCIÓN

Apnea obstructiva del sueño (AOS)

La apnea obstructiva del sueño (AOS) es 

uno de los trastornos respiratorios más 

frecuentes que se producen durante el 

sueño afectando a alrededor del 5% de 

la población general (1). Este trastorno 

respiratorio es consecuencia de episo-

dios repetidos de obstrucción o colapso 

de la vía aérea superior durante el su-

eño, lo que provoca una reducción com-

pleta o parcial del flujo de aire hacia 

los pulmones. Esto implica una dismi-

nución de la saturación de oxígeno en 

sangre y un aumento del nivel de anhí-

drido carbónico, así como un pequeño 

despertar, normalmente subconscien-

te (“arousal”), que ayuda a recuperar la 

respiración normal hasta que se pro-

duce el siguiente episodio de colapso 

respiratorio (1). Cuando se produce una 

reducción del flujo inspiratorio normal 

de más del 90% definimos a este evento 

como apnea mientras que si esta reduc-

ción oscila entre el 30 y el 90% lo defini-

mos como hipoapnea. En ambos casos 

la obstrucción debe durar más de 10 se-

gundos para poderse categorizar como 

apnea o hipoapnea. Según la frecuencia 

de las pausas respiratorias durante el 

sueño, la AOS se clasifica en: leve, si las 

pausas ocurren entre 5 y 14 veces por 

hora; moderada, si ocurren entre 15 y 29 

veces por hora; y severa, si ocurren 30 o 

más veces por hora (1).

La alteración de la calidad del sueño 

de los pacientes con AOS puede afec-

tar de forma importante a la capacidad 

intelectual y al rendimiento laboral de 

las personas que la padecen y puede 

ser causa de accidentes laborales y de 

circulación (2). Así mismo, las altera-

ciones cardiovasculares (taquicardia, 

hipertensión,…) y respiratorias (desatu-

ración de oxígeno en sangre, aumento 

del esfuerzo respiratorio,…) durante el 

Tratamiento de la apnea del sueño mediante 
dispositivo de avance mandibular en un 
paciente con patología de la ATM

Elemento indicador Pretratamiento Postratamiento

Peso /estatura/IMC 193cm / 86kg / 23.1

Tiempo de registro 6h 41min 5h 49min

% tiempo en supino 94 % 81 %

IAH total 26.6 3

IAH en supino 28 3

IAH en otras posiciones 5.6 0

SpO2 media 94 95

SpO2 mínima 87 91

SpO2 >90% (% tiempo) 1 0

Eventos de ronquido 1445 523

Tabla 1. Datos de la poligrafía cardiorrespiratoria pretratamiento y postratamiento con DAM.

Nota. DAM= Dispositivo de Avance Mandibular. IMC= Índice Masa Corporal. IAH= Índice de Apnea Hipoapnea. SpO2= Saturación de Oxígeno.
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sueño pueden aumentar el riesgo de 

padecer a medio y largo plazo distintos 

trastornos sistémicos entre los que des-

tacan los trastornos cardiovasculares 

(hipertensión arterial, arritmias, angi-

na de pecho e infarto de miocardio) (3), 

los trastornos neurovasculares (ictus,…) 

(4) y los trastornos psicológicos e inte-

lectuales (dificultad de atención-con-

centración, depresión nerviosa, dismi-

nución de la libido, ansiedad, dolor de 

cabeza e irritabilidad) (5). 

Los síntomas más frecuentes de la 

apnea del sueño son el ronquido, las 

pausas respiratorias durante el sueño y 

el cansancio/somnolencia diurna debi-

do a la mala calidad del sueño. A estos 

tres síntomas se los conoce como “tri-

ada clásica” (1).  Distintos cuestionarios 

médicos como el STOP-BANG (6), que 

mide el riesgo de padecer AOS, o el test 

de Epworth (6), que mide el grado de 

somnolencia diurna del paciente, pue-

den ayudar a la detección (screening) 

del paciente. Dicho esto, en la detección 

de la AOS juega un papel fundamental 

la pareja del paciente ya que el enfer-

mo no siempre es consciente de la im-

portancia del problema, siendo la AOS 

una de las enfermedades más infradi-

agnosticadas (1).  

Debido a que existen otros trastornos 

del sueño y enfermedades que pueden 

producir ronquido y mala calidad del 

sueño es necesario asegurarse de que 

el paciente tiene AOS antes de imple-

mentar cualquier tipo de tratamiento. 

Para realizar un diagnóstico correcto 

es indispensable realizar un estudio de 

sueño, también llamado polisomnogra-

fía (PSG)/poligrafía cardiorrespiratoria 

(PCR), en el que se analizan distintas 

variables respiratorias, cardíacas y 

neurofisiológicas del paciente durante 

el sueño como son el flujo de aire, el 

esfuerzo ventilatorio, la oxigenación 

sanguínea, la frecuencia cardíaca y las 

fases del sueño (solo polisomnografía), 

entre otros (7). Además de diagnosticar 

el trastorno, este estudio permite cla-

sificar la severidad de la apnea según 

el número de pausas respiratorias, la 

duración de éstas, la desoxigenación 

que producen y su asociación con la 

frecuencia cardíaca (1).

El tratamiento de la AOS depende del 

historial del paciente y de la gravedad 

que revista su caso. En todos los casos 

es necesario como primera medida te-

rapéutica instaurar modificaciones del 

estilo de vida, en el caso de que este 

pudiera provocar una agravamiento 

de la enfermedad (pérdida de peso, su-

presión del consumo de alcohol, cam-

bio de la posición corporal durante el 

sueño,…). Existen distintos tipos de 

tratamientos para la AOS entre los que 

destacan la cirugía de las vías aéreas 

superiores, los aparatos de presión po-

sitiva continua en la vía aérea (CPAP) 

y los dispositivos de avance mandibu-

lar (DAM). De todos ellos el CPAP es el 

dispositivo más eficaz para el tratami-

ento de la AOS en todos sus grados de 

severidad (8). No obstante, muchos pa-

cientes presentan dificultades de adap-

tación al tratamiento con CPAP por lo 

que su uso suele reservarse a cuadros 

graves de AOS o a cuadros moderados 

que presenten comorbilidades médi-

cas importantes como antecedentes de 

infarto de miocardio o ictus, por poner 

solo dos ejemplos (8).  Según la mayoría 

de guías clínicas los DAM pueden ser 

una primera opción terapéutica para 

cuadros leves/moderados de AOS y una 

alternativa terapéutica al CPAP para 

casos graves o con comorbilidades mé-

dicas importantes (8). 

Dispositivos de Avance Mandibular

Los DAM son aparatos intraorales, fa-

bricados en una o dos piezas, que abren 

la vía aérea de los pacientes mediante 

Figura 1. Dispositivo Or thoApnea NOA



36 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 194

la modificación de la posición mandi-

bular (8). El efecto terapéutico del DAM 

en el tratamiento de la AOS está basado 

fundamentalmente en una apertura de 

la vía aérea superior del paciente medi-

ante el mantenimiento de la mandíbula 

en una posición protrusiva (8). En la ac-

tualidad existen distintos tipos de DAM 

con características diferentes en cuan-

to a diseño, materiales y posibilidades 

de personalización. En este artículo se 

hace referencia al OrthoApnea NOA, un 

DAM de última generación que por pri-

mera vez permite una personalización 

del dispositivo en función de la artro-

cinemática mandibular del paciente. 

El dispositivo OrthoApnea NOA está 

compuesto por una férula superior y 

una inferior (Figura 1) unidas por un 

mecanismo de leva y seguidor que 

mantiene la mandíbula avanzada y fa-

vorece un movimiento de apertura con-

trolado facilitando la respiración. La 

personalización según la artrocinemá-

tica mandibular se realiza mediante un 

algoritmo matemático que reproduce el 

patrón de movimientos mandibulares, 

diagrama de Posselt, a partir de la posi-

ción y la forma de la cavidad glenoidea 

y del tamaño de la mandíbula (9). 

Durante el movimiento de la apertura 

bucal la mandíbula del paciente reali-

za un movimiento retrusivo que está 

condicionado, entre otros factores, 

por la morfología mandibular. Como 

se ha mencionado anteriormente, los 

DAM mejoran la respiración duran-

te el sueño al mantener la mandíbula 

en una posición protrusiva que abre 

la vía aérea de los pacientes. Bajo esta 

premisa, el DAM debe estar diseñado 

para evitar la retrusión mandibular e 

incluso, a ser posible, provocar mayor 

protrusión durante el movimiento de 

apertura bucal durante el sueño. Adici-

onalmente, el DAM debe limitar el ex-

ceso de apertura bucal que podría lle-

var a una disminución del volumen de 

la vía aérea del paciente (10). El dispo-

sitivo OrthoApnea NOA cumple ambas 

premisas ya que provoca protrusión 

mandibular durante la apertura bucal 

(10% de protrusión adicional) y limita 

esta a 10mm de forma estándar (el dis-

positivo permite personalizar el grado 

de apertura bucal) sin la necesidad de 

colocar elementos accesorios al dispo-

sitivo (gomillas/elásticos). 

Disfunción craneomandibular

El término disfunción craneomandibu-

lar engloba a un conjunto de patologías 

que afectan a la articulación temporo-

mandibular (ATM), los músculos mas-

ticatorios y a sus estructuras anexas. 

De entre todas estas patologías, el 

desplazamiento discal con reducción 

(DDcR) de la ATM es sin duda una de 

las más frecuentes y que propicia más 

consultas médicas/odontológicas por 

parte de los pacientes (11). 

Los síntomas clínicos más habituales 

del desplazamiento discal con reduc-

ción son el dolor en la ATM, la presencia 

de ruidos articulares durante los movi-

mientos mandibulares y los episodi-

os de bloqueo intermitente (dificultad 

transitoria en la apertura bucal). El tra-

tamiento del DDcR (con o sin bloqueo 

intermitente) es fundamentalmente 

conservador, no recomendándose la 

cirugía salvo en casos excepcionales 

(11). Los dispositivos intraorales (férula 

de descarga) son uno de los tratami-

entos más habituales, siendo la férula 

de adelantamiento mandibular uno de 

los dispositivos más recomendados en 

distintas guías clínicas para el trata-

miento de esta patología (11). 

CAS CLÍNIC · Tratamiento de la apnea del sueño mediante dispositivo de avance mandibular en un paciente con patología de la ATM

Figura 2. Galga de George
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El mecanismo terapéutico de las férulas 

de adelantamiento se basa principal-

mente en restablecer la relación dis-

cocondilar (mientras el paciente lleva 

el dispositivo) mediante un adelanta-

miento de la posición mandibular. Esto 

permite la descompresión del tejido re-

trodiscal inflamado como consecuencia 

del desplazamiento discal y la mejora de 

la posición del disco dentro de la ATM 

a corto, medio y largo plazo en un por-

centaje importante de pacientes (12). No 

obstante, algunos pacientes pueden ne-

cesitar un uso continuado del dispositi-

vo a largo plazo para evitar recidivas en 

su sintomatología clínica. 

Las férulas de adelantamiento presen-

tan un diseño de una única pieza ubica-

da en la arcada superior. El dispositivo 

presenta una rampa anterior que “guía” 

la mandíbula a una posición protrusiva 

durante el cierre de la boca (11). El criterio 

de recaptura del disco articular se esta-

blece generalmente cuando se constata 

la eliminación del ruido articular (clic) 

durante las maniobras de apertura y ci-

erre de la boca con la férula colocada. En 

algunas ocasiones se puede realizar una 

resonancia magnética de la ATM con la 

férula colocada para verificar la recaptu-

ra del disco articular.

El uso de este tipo de dispositivo está 

condicionado por las características 

del ruido (clic) articular del paciente. Si 

el clic recíproco en la ATM (el clic que 

se produce durante el cierre de la boca) 

está muy alejado de la intercuspidación 

dental o bien es necesaria una gran 

protrusión mandibular para la correcta 

recaptura del disco articular, el diseño 

de la rampa anterior del dispositivo se 

vuelve inviable al ser excesivamente 

larga, lo que suele ocasionar una inco-

modidad inaceptable para el paciente. 

En estos casos, el uso de un DAM puede 

ser la única alternativa.

En el presente artículo se describe el 

caso de un paciente con AOS y patolo-

gía discal de la ATM que fue tratado de 

forma satisfactoria de ambas patologí-

as mediante el uso de un DAM.

CASO CLÍNICO

Hombre de 38 años que acude a la clí-

nica debido a un cuadro de dolor cra-

neomandibular, ruidos en ambas ATMs 

y episodios breves de dificultad en la 

apertura bucal de 8 meses de evolu-

ción. El paciente refiere que la sintoma-

tología clínica ha ido en aumento desde 

el inicio del cuadro clínico presentan-

do en la actualidad un dolor constante, 

casi continuo, de intensidad variable 

en una escala analógico visual (EAV) 

de entre 3 y 8/10, localizado en la zona 

preauricular, mandibular y temporal en 

ambos lados de la cabeza y que aumen-

ta con la función masticatoria. Tam-

bién refiere ruidos en ambas ATMs du-

rante los movimientos mandibulares y 

episodios frecuentes (varias veces al 

día) de bloqueo mandibular de varios 

segundos a minutos de duración. Dic-

hos episodios provocan una reducción 

significativa de la apertura bucal. 

Durante la anamnesis se constata una 

mala calidad del sueño (4/10 en una es-

cala EAV) y niveles de estrés psicosoci-

al elevados (7/10 en una escala EAV). El 

paciente refiere un sueño poco repara-

dor, con múltiples despertares durante 

la noche, que le provocan fatiga y som-

nolencia durante el día. También indi-

ca que su pareja de cama refiere que 

ronca de forma importante y que tiene 

episodios asfíticos durante el sueño. 

Los resultados del test de Epworth (6) 

y PSQI (Cuestionario de Calidad de Su-

eño de Pittsburg)(13) arrojan valores 

clínicamente significativos de 14 y 13 

Tratamiento de la apnea del sueño mediante dispositivo de avance mandibular en un paciente con patología de la ATM · CAS CLÍNIC

Figura 3. Resonancia magnética de ambas ATMs

ATM derecha (boca cerrada) ATM izquierda (boca cerrada)
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puntos respectivamente. Los resulta-

dos de dichos tests revelan un eleva-

do grado de somnolencia diurna y una 

calidad del sueño muy deficiente con 

alteraciones en múltiples parámetros 

del sueño (calidad subjetiva, latencia, 

eficiencia, somnolencia diurna,…). Así 

mismo el paciente presenta un cues-

tionario STOP BANG (6) clínicamente 

significativo con una puntuación que 

revela un riesgo alto de padecer AOS.

El estado de salud general del pacien-

te no revela antecedentes patológicos 

de interés. Por el contrario, el análisis 

psicosocial del paciente revela niveles 

elevados de ansiedad y estrés laboral. El 

paciente indica que aprecia una relación 

directa entre su nivel de estrés general 

y la intensidad de su dolor. Dicho cuadro 

de estrés interfiere también con su ca-

lidad del sueño, dificultándole la conci-

liación del sueño en algunas ocasiones.

La exploración craneomandibular reve-

la dolor de intensidad elevada a la palpa-

ción de toda la musculatura craneoman-

dibular y cervical así como de ambas 

ATMs. El paciente presenta una apertu-

ra bucal de 44mm, lateralidades man-

dibulares de 11mm, rango de protrusión 

mandibular de 12mm y ruidos (clics) en 

ambas ATMs durante la apertura y el ci-

erre de la boca. Los clics articulares se 

eliminan durante la maniobra de aper-

tura y cierre de la boca desde una po-

sición protrusiva de 3mm. Dichos clics 

aumentan al forzar la rotación mandi-

bular durante la apertura bucal. No se 

aprecian asimetrías mandibulares y el 

paciente presenta un estado bucodental 

correcto sin ausencias dentales.

En base a la información recopilada 

en la historia clínica se establece un 

diagnóstico de presunción de DDcR en 

ambas ATMs con bloqueo intermitente, 

artralgia (AR) en ambas ATMs y dolor 

miofascial (DM) según los criterios di-

agnósticos de la American Academy of 

Orofacial Pain (11). Así mismo, se esta-

blece un diagnóstico de presunción de 

AOS. Seguidamente se solicita al paci-

ente una resonancia magnética (RM) 

de ambas ATMs en boca cerrada, máxi-

ma apertura y a distintos grados de 

protrusión mandibular (+2mm, +4mm, 

+6mm). El posicionamiento mandi-

bular del paciente para los cortes de 

RM en protrusiva se realizan median-

te una galga de George (14) (Figura 2). 

Adicionalmente se indica al paciente 

que acuda al neumólogo/neurofisiólo-

go para la realización de un estudio de 

sueño (PSG/PCR).

Los resultados de la RM confirman el 

diagnóstico de DDcR en ambas ATMs 

(Figura 3). Así mismo los resultados de 

la prueba de sueño revelan un cuadro de 

AOS de grado moderado (IAH: 26.6). Dic-

ho cuadro de AOS tiene un carácter mar-

cadamente posicional (las apneas acon-

tecen casi al 100% en decúbito supino 

(Tabla 1). Debido a ello el neumólogo del 

paciente recomienda tratamiento con 

DAM y medidas de higiene del sueño. 

Se propone al paciente el siguiente pro-

tocolo de tratamiento:

1. Colocación de un DAM Ortho-

Apnea-NOA para el tratamiento 

conjunto del cuadro de AOS y DDcR 

de ambas ATMs.

2. Fisioterapia craneomandibular y 

cervical.

3. Programa de autocuidados man-

dibulares.

4. Terapia cognitivoconductual.

5. Tratamiento farmacológico con 

AINEs.

Para la confección y colocación del 

DAM se decide la posición de protrusión 

inicial de tratamiento (“starting Point”) 

en base a la información proporciona-

da por la RM de ambas ATMs y al rango 
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ATM derecha (boca abier ta) ATM izquierda (boca abier ta)
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de protrusión mandibular del paciente 

(12mm). Un análisis de la RM de ambas 

ATMs del paciente revela una completa 

recaptura de ambos discos articulares 

a 2mm de protrusión mandibular. Con-

secuentemente se decide iniciar tra-

tamiento con DAM a 30% de máxima 

protrusión mandibular (3,6mm) (Figura 

4). Los registros oclusales del paciente 

para la confección del DAM se realizan 

mediante una galga de George.

De forma paralela se deriva al pacien-

te a la fisioterapeuta del equipo para 

que inicie tratamiento de la patología 

muscular craneomandibular para así 

asegurar una mejor adaptación al DAM. 

Adicionalmente se programa también 

una primera visita con la psicóloga del 

equipo para que inicie terapia cogniti-

voconductual. Se cita al paciente a los 

15 días de la colocación del DAM para 

una visita de control.

El paciente acude a la visita de control 

presentando una reducción significa-

tiva de toda la sintomatología clínica. 

Durante la visita el paciente refiere au-

sencia de episodios de bloqueo inter-

mitente y reducción importante de los 

ruidos (clics) en ambas ATMs. También 

indica una reducción muy significa-

tiva del dolor mandibular en reposo y 

durante la función mandibular. Debido 

a la buena adaptación del paciente al 

DAM se decide programar una visita 

de control cada 10 días para realizar in-

crementos progresivos de la protrusión 

mandibular (aumentos de un 10%) has-

ta alcanzar el 60% de la máxima capa-

cidad protrusiva. Así mismo se indica 

al paciente que continúe tratamiento 

de fisioterapia mandibular y terapia 

cognitivo conductual.

A los 2 meses del inicio del tratamiento 

el paciente se encuentra asintomático 

de su cuadro de dolor mandibular. Así 

mismo presenta una reducción muy 

significativa de los ruidos articulares 

(clics) y ausencia de episodios de blo-

queo intermitente. El paciente refiere 

también una mejora muy importan-

te de su calidad del sueño (8/10 EAV) 

y somnolencia diurna (4 puntos en el 

test de Epworth). Consecuentemente se 

deriva al paciente para una PSG/PCR de 

control. Los resultados de dicha PSG/

PCR revelan un IAH de 3 y una mejora 

muy significativa del resto de paráme-

tros respiratorios (Tabla 1). Se indica 

al paciente que continúe utilizando el 

DAM al 60% de protrusión mandibular 

y se le cita en 4 meses para una visita 

de control. Así mismo se le indica que 

continúe realizando terapia cognitivo-

conductual para un correcto control de 

su cuadro de estrés psicosocial. 

CONCLUSIONES
La AOS y el DDcR de la ATM son dos pa-

tologías con una alta prevalencia en la 

población general. Debido a ello, es al-

tamente probable que un número signi-

ficativo de pacientes presenten ambas 

patologías de forma simultánea. En ta-

les situaciones el uso de un DAM pue-

de tratar de forma satisfactoria ambas 

patologías. No obstante, es necesario 

realizar una exhaustiva historia clíni-

ca del paciente que incluya pruebas por 

imagen (RM de ATMs) y un estudio del 

sueño mediante PSG/PCR para plani-

ficar adecuadamente el caso antes de 

la confección del DAM. Finalmente es 

importante mencionar que algunos pa-

cientes pueden necesitar tratamientos 

complementarios como la fisioterapia 

y la terapia cognitivo conductual para 

resolver de forma adecuada su sinto-

matología clínica.

Figura 4. Imagen del paciente con el DAM Or thoApnea NOA.
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Les claus per entendre quina és la cobertura 
de les diferents pòlisses d'assegurança que 
ha de tenir una clínica dental

En la pràctica de la nostra profes-

sió estem exposats diàriament 

a possibles reclamacions de 

caire econòmic ja sigui perquè un pa-

cient ha sofert un accident a la nostra 

clínica, al relliscar amb el terra que es-

tava mullat,  o per una presumpte mala 

praxis per part dels nostres pacients. 

En aquest moment se’ns planteja pre-

guntes com:  això ho tinc cobert per la 

meva assegurança ? o a quina compa-

nyia d’assegurança m’he d’adreçar?.

El Codi Civil estableix l’obligació de re-

parar el dany que hàgim pogut causar 

a tercers per alguna cosa que hàgim 

fet o deixa’t de fer, sempre que tinguem 

culpa o sigui conseqüència d’una negli-

gència. Aquesta obligació també s’estén 

als possibles perjudicis causats pels 

nostres empleats en exercici de les se-

ves funcions  en el cas que siguem titu-

lars  d’una clínica dental. 

D’altra banda, en tant que professionals 

sanitaris col·legiats, tenim el deure de 

cobrir mitjançant una assegurança o 

garantia equivalent els riscos de res-

ponsabilitat en què puguem incórrer a 

causa de l’exercici de la nostra profes-

sió.  Ara bé, els professionals que actuïn 

exclusivament al servei d'una adminis-

tració pública no han de complir el re-

quisit de l'assegurança per responsabi-

litat. Tampoc no és obligatòria en el cas 

que l'activitat professional s'exerceixi 

exclusivament per compte d'altri que ja 

tingui assegurada la cobertura pels ris-

cos de l'activitat que comprèn l'exercici 

de la professió. No obstant això, encara 

que el titular de la clínica tingui subs-

crita la seva pòlissa de responsabilitat, 

seria convenient tenir subscrita la nos-

tra pròpia  en cas de possibles conflic-

tes que puguin sorgir amb motiu d’algu-

na reclamació.

El Decret 151/2017, de 17 d'octubre, pel 

qual s'estableixen els requisits i les ga-

ranties tecnicosanitàries comunes dels 

centres i serveis sanitaris i els proce-

diments per a la seva autorització  exi-

geix com a requisit per a l’autorització 

d’una clínica dental entre d’altres requi-

sits una declaració responsable sobre la 

subscripció de pòlissa d'assegurança 

de responsabilitat civil que cobreixi els 

danys que es puguin ocasionar a ter-

cers en les seves instal·lacions i en el 

desenvolupament de les seves activi-

tats sanitàries. 

Així,  el titular de la clínica dental, es 

a dir, qui factura als pacients,  ja sigui  

com a persona jurídica (societat) o per-

sona física, haurà de tenir subscrites 

com a mínim les corresponents pòlis-

ses de responsabilitat civil professional 

que cobreixi els eventuals riscos del dia 

a dia a la nostra clínica:  

• La de responsabilitat civil que co-

breixi els possibles danys que es pu-

guin ocasionar a tercers en les seves 

instal·lacions( danys per aigua, elèc-

trics, caigudes, danys edifici, ...) 
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• La de responsabilitat civil profes-

sional  que cobreixi els possibles 

danys causats en ocasió de la presta-

ció de serveis odontològics.

En general  la cobertura d’aquests ris-

cos es fa a través de pòlisses separades 

però també es pot trobar en el mercat 

alguna companyia que ofereixi la co-

bertura d’aquests riscos en una matei-

xa pòlissa. Per tant, és molt important 

a l’hora de contractar la nostra assegu-

rança, comprovar els riscos que cobreix  

i els imports de les cobertures.

En el cas d’un sinistre en l’àmbit de 

qualsevol de les pòlisses esmentades 

caldrà contactar amb la companyia 

amb qui tinguem concertada la pòlissa 

que correspongui  en cada cas per tal de 

comunicar la reclamació en el termini 

màxim de 7 dies llevat que la compa-

nyia hagi determinat expressament un 

altre termini.  

Per a mes informació sobre com gesti-

onar una reclamació podeu consultar 

l’article QUE CAL FER DAVANT D’UNA 

RECLAMACIÓ publicat en el número 

182 de la nostra revista (pàgina 52)

No es podrà arribar a pactes econòmics 

amb els pacients  en relació a possibles 

reclamacions atès que en el cas que el 

pacient es repensi  amb posterioritat 

el pacte al que hem arribat i decideixi 

finalment interposar una reclamació 

aquest restaria exclòs de cobertura per 

la companyia asseguradora.

En el cas que esteu adherits a la pòlissa 

col·lectiva  de responsabilitat professio-

nal del COEC haureu de contactar amb 

la nostra Unitat de Responsabilitat Civil 

Professional des d’on es derivarà  la re-

clamació a la nostra corredoria i se us 

acompanyarà  en tot el procés davant 

de qualsevol reclamació, judicial o ex-

trajudicial. 

“En general la cobertura 
d’aquests riscos
es fa a través de pòlisses 
separades
però també es pot trobar 
en el mercat alguna 
companyia que ofereixi la 
cobertura d’aquests riscos 
en una mateixa pòlissa”

https://www.coec.cat/wp-content/uploads/2014/04/182web-2.pdf
https://www.coec.cat/wp-content/uploads/2014/04/182web-2.pdf
https://www.coec.cat/wp-content/uploads/2014/04/182web-2.pdf
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La pòlissa de responsabilitat civil 
professional del COEC: característiques i 
avantatges
El deure d’assegurança dels col·legiats

Els professionals sanitaris que exer-

ceixin per compte propi, així com les 

persones jurídiques o entitats de titu-

laritat privada del sector sanitari, estan 

obligats a la subscripció d’una assegu-

rança de Responsabilitat Civil Profes-

sional (RCP) als efectes de poder cobrir 

les indemnitzacions econòmiques que 

es puguin derivar d’un eventual dany 

a les persones causat en l'exercici de la 

professió (art. 46 de la Llei 44/2003, de 

21 de novembre, d’Ordenació de les Pro-

fessions Sanitàries (LOPS) i art. 9 de la 

Llei catalana 7/2006, de 31 de maig, de 

l’exercici de les professions titulades i 

dels col·legis professionals).

És recomanable que també subscriguin 

la pòlissa d‘RCP aquells col·legiats que 

mantenen una relació de caràcter la-

boral amb la seva clínica atès que, tot 

i que aquesta tingui la seva pòlissa, po-

dran defensar-se millor, amb un asses-

sorament objectiu sense cap conflicte 

d’interès. 

El COEC ofereix als seus col·legiats una 

pòlissa col·lectiva d’RCP, que és d’ad-

hesió voluntària, i que actualment té 

contractada amb la companyia ZURICH 

Insurance PLC, Sucursal en España, in-

termediada per MEDICORASSE, corre-

doria d’assegurances especialitzada en 

el sector sanitari, de la qual el COEC és 

col·laborador extern.

Avantatges de la pòlissa col·lectiva del 

COEC 

La pòlissa col·lectiva té un seguit 

d’avantatges respecte a d’altres pò-

lisses del mercat que la fan altament 

competitiva, tant des d’un punt de vista 

de prima com de cobertures, i on parti-

cipa com a prenedor el propi COEC per 

tal que la pòlissa i la companyia d’as-

segurances operin i responguin correc-

tament d’acord amb les condicions con-

vingudes. Alguns d’aquests avantatges 

són els següents:

I. El model escollit pel COEC, amb 

l’assessorament de MEDICORAS-

SE, permet una participació activa 

del col·legi en la gestió dels sinis-

tres, aspecte important tant per 

divulgar quan calgui mesures pre-

ventives o per poder seleccionar 

millor les renovacions de la pòlissa 

d’assegurança gràcies al coneixe-

ment dels riscos que es volen cobrir.  

II.  PÒLISSA FETA A MIDA PER ALS 

COL·LEGIATS DEL COEC, ja que en 

la redacció de les condicions/garan-

ties de la pòlissa col·lectiva s’hi han 

tingut en compte les necessitats de 

la professió i dels col·legiats, i l’evo-

lució de la professió els darrers anys.  

III. COBERTURA SENSE CAP 

COST ADDICIONAL PER A LES SOCI-

ETATS PROFESSIONALS INSCRITES 

EN EL REGISTRE DEL COEC, sempre 

que, a més, compleixin els requisits 

següents: 

• que tots els socis professionals 

de la societat professional esti-

guin adherits a la pòlissa col·lecti-

va que té subscrita el COEC

• que no facturi més de 500.000 

euros 

 

En el cas de les societats no pro-

fessionals podran tenir la condició 

d’assegurat abonant una prima 

addicional sempre que:

• en el seu objecte social hi esti-

gui previst l’exercici en comú  de 

l’odontologia 

• no facturi més de 500.000 

euros

• tots els socis professionals de 

la societat estiguin adherits a la 

pòlissa col·lectiva  

IV.  DEFENSA INDIVIDUAL DELS 

INTERESSOS DEL COL·LEGIAT, ja que 

la pòlissa permet donar resposta a les 

necessitats del col·lectiu garantint 

un assessorament i una defensa per-

sonalitzats, i una cobertura integral, 

acompanyant-lo en tot el procés fins 

al final davant de qualsevol recla-

mació, judicial o extrajudicial  a tra-

vés de la corredoria MEDICORASSE.  

 

Un comitè, format per la companyia 

asseguradora, Medicorasse, els pè-
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rits i el COEC, avalua els sinistres 

de forma individual per tal de de-

fensar els interessos del col·legiat. 

Aquest és un element fonamental 

i clarament diferenciador respecte 

a d’altres propostes asseguradores. 

V.  ASSESSORAMENT preventiu per 

part de l’equip de MEDICORASSE 

així com dels advocats de la compa-

nyia asseguradora, si cal, en el cas 

que existeixi la sospita d’un sinistre. 

VI. ÀMBIT NACIONAL que cobreix 

les reclamacions per actes d’odon-

tologia efectuats a qualsevol lloc 

dins del territori espanyol. També 

permet, per a estades temporals, 

l’extensió de la cobertura a tot el 

món, excepte els EUA i el Canadà. 

VII. COBERTURA FINS A 

700.000 € en cas de sinistre, 

en la pòlissa COEC PREMIUM. 

VIII. DISTRIBUCIÓ DEL RISC. Pel 

fet de ser una pòlissa col·lectiva que 

agrupa més de 4.000 assegurats, 

permet una millor distribució del 

risc i la capacitat d’assumir even-

tualment una elevada sinistralitat.  

IX. ESTABILITAT EN LES PRIMES 

pel fet de tractar-se d’una pòlissa 

col·lectiva. Facilita, a llarg termini, 

l’estabilitat en les condicions de co-

bertura i en les primes que abonen 

els col·legiats. En aquest sentit, cal 

destacar que tot i l’actual situació del 

mercat assegurador, amb un endu-

riment important de les condicions 

en les pòlisses d’activitats professi-

onals, la gestió de la pòlissa realit-

zada pel COEC i MEDICORASSE ha 

permès que la renovació de la pòlis-

sa col·lectiva s’hagi fet sense que els 

col·legiats assegurats hagin hagut 

d’abonar cap increment de la prima. 

X. PRESTACIÓ ECONÒMICA PER 

INHABILITACIÓ PROFESSIONAL. 

En cas de condemna penal, de fins 

a 4.000 €/mes per un màxim de 24 

mesos. Altres pòlisses del mercat 
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ofereixen aquesta cobertura per 

un període de temps més reduït. 

XI. COBREIX les reclamaci-

ons derivades de la PRESTA-

CIÓ DEL DEURE DE SOCORS. 

XII. COBERTURA UN COP JUBI-

LAT. Sempre que l’assegurat aboni 

la totalitat de la prima anual cor-

responent a l’any de la jubilació, li 

quedaran coberts tots aquells sinis-

tres relatius als tractaments efectu-

ats durant l’exercici de la professió 

que arribin posteriorment a aques-

ta data, quedant exempt d’abonar 

prima a partir de la següent reno-

vació de la pòlissa, una opció que 

no donen les pòlisses individuals. 

XIII. POSSIBILITAT DE CON-

TRACTACIÓ D’UN PERÍODE AD-

DICIONAL DE COBERTURA per a 

aquells col·legiats que cessen de-

finitivament la professió per al-

tres motius diferents a la jubilació. 

XIV. RETROACTIVITAT, atès que 

dona cobertura a qualsevol reclama-

ció presentada des del moment en 

què l’odontòleg s’adhereix a la pòlis-

sa, amb independència del moment 

en el qual va tenir lloc el fet que mo-

tivi la reclamació, sempre que no en 

tingués un coneixement previ.

Aquest ampli ventall d’avantatges de 

la pòlissa col·lectiva de Responsabilitat 

Civil del COEC la converteixen en una 

assegurança molt competitiva respecte 

a d’altres alternatives del mercat i supo-

sa una gran oportunitat per als col·legi-

ats per les seves cobertures, la prima i 

el servei que ofereix en la resolució de 

conflictes.

Per a més informació sobre la pòlis-

sa del COEC, podeu contactar amb el 

col·legi on un assessor especialista us 

atendrà.

Més informació: coec@coec.cat

EL COEC actua com a col·laborador extern de Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. Domicili social: passeig Bonanova 47, 
08017 Barcelona. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 20624, foli 211, full número B-10481, inscripció 1a, amb clau DGSFP J0928. Pòlissa de 
responsabilitat civil i capacitat financera d’acord amb el Llibre II del Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, que transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de 
gener, sobre la Distribució d’assegurances.

LEGAL ·La pòlissa de responsabilitat civil professional del COEC: característiques i avantatges
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Protecció asseguradora personalitzada per als col·legiats 
del COEC
A Medicorasse, corredoria d’assegurances especialitzada en el sector sanitari, oferim 
als col·legiats del COEC una revisió de les seves assegurances amb l’objectiu que 
mantinguin les cobertures asseguradores adaptades als riscos i necessitats del moment.

Assessorament  
personal

Optimització de les 
cobertures contractades

Anàlisi dels riscos als 
quals estàs exposat

Proposta adaptada a  
les necessitats actuals

El COEC actua com a col·laborador extern de Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. Domicili social: Passeig 
Bonanova 47, 08017 Barcelona.  Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 20624, foli 211, full número B-10481, inscripció 1a, amb clau 
DGSFP J0928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d’acord amb el Llibre II del Real Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, que 
transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre la Distribució d’assegurances.

Professionals al servei de professionals

900 10 49 69 medicorasse.med.esmedicorasse@med.es

Sol·licita una revisió gratuïta d’assegurances
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LEGAL · Sobre la necessitat d’implantar un protocol d’actuació i prevenció d’assetjament laboral

En l’actualitat, conceptes com la 

igualtat, la prevenció de la dis-

criminació i la lluita contra tota 

forma d’assetjament guanyen cada ve-

gada més espai en la societat i, conse-

qüentment, en la normativa. 

Aquesta situació ha donat lloc a noves 

obligacions per a les empreses, en-

tre elles,  la implantació d’un Protocol 

d’Actuació i Prevenció d’Assetjament 

Laboral. Aquest protocol és un pla con-

tra l’assetjament laboral que contem-

pla aquelles mesures que són neces-

sàries per prevenir, evitar o eliminar 

qualsevol tipus d’assetjament laboral a 

l’empresa, ja sigui per raó de sexe, as-

setjament sexual o assetjament moral. 

L’objectiu és, per tant, eliminar compor-

taments nocius que perjudiquen tant 

els treballadors i les treballadores que 

els pateixen, com la pròpia empresa, 

que és responsable del benestar físic i 

psicològic dels seus treballadors/es. 

La prevenció de l’assetjament, neces-

sària per a qualsevol empresa

A diferència del Pla d’Igualtat, que la 

seva obligatorietat es basa en el nom-

bre de treballadors/es que hi treballen, 

el Protocol d’Assetjament és obligatori 

per a totes les empreses. Per tant, enca-

ra que l’empresa no tingui l’obligació de 

tenir un Pla d’Igualtat, sí que està obli-

gada a tenir, d’acord amb la normativa, 

el protocol d’actuació i prevenció que 

articuli no només mesures per preve-

nir-lo, sinó també el procediment que 

han de seguir treballadors i empresa en 

el cas que es doni una situació d’asset-

jament laboral. 

Aquesta obligació està implícita tant en 

el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 

d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, 

en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

Prevenció de Riscos Laborals, així com 

en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 

per a la igualtat efectiva de dones i ho-

mes, que recull l’obligació de les empre-

ses d’implementar mesures per afrontar 

qualsevol tipus d’assetjament laboral 

i arbitrar procediments específics que 

permetin prevenir i actuar davant d’ells.  

Val a dir que el fet d’establir un protocol 

d’actuació per als casos d’assetjament 

laboral no només respon a la necessitat 

de complir la legalitat vigent, sinó de 

despertar l’esperit de prevenció i lluita 

contra l’assetjament, des de les matei-

xes empreses. 

Sota el nostre criteri, si bé ens trobem 

davant d’una obligació empresarial, 

comptar amb un protocol en aquesta 

matèria també presenta certs avantat-

ges: (i) a l’empresa, no sols li garanteix 

que compleix la llei, sinó una certa de-

fensa davant de reclamacions de res-

ponsabilitat, ja que, si compta amb un 

protocol, demostra una actuació prudent 

i adequada; (ii) als treballadors i les tre-

balladores els garanteix una via interna 

confidencial i ràpida de reacció enfront 

de possibles conductes inadequades. 

Quin contingut ha de tenir un protocol 

d’actuació i prevenció d’assetjament 

laboral?

Dins del Protocol d’Actuació i Preven-

ció d’Assetjament Laboral s’ha de con-

templar els següents extrems: 

1. Declaració de principis de l’em-

presa, l’objecte del protocol i el seu 

àmbit d’aplicació. 

2. La normativa interna de l’empresa 

per perseguir i prevenir l’assetja-

ment laboral.

3. Les mesures preventives que, una 

vegada implementades, serveixin 

per evitar situacions d’assetjament 

de qualsevol classe1. 

4. El canal de denúncies2.

5. El procediment intern per a la re-

cerca de l’assetjament laboral que ha 

estat denunciat3. 

Sobre la necessitat d’implantar un protocol 
d’actuació i prevenció d’assetjament laboral

1 Entre aquestes mesures s’ha de contemplar també la formació i sensibilització de la plantilla 
respecte a l’assetjament moral, sexual o per raó de sexe. 

2 És necessari habilitar un canal de denúncies confidencial, ràpid i accessible per a les víctimes, 
mitjançant el qual aquests puguin denunciar la situació d’assetjament que estiguin patint i, com 
a conseqüència, activar el protocol d’assetjament laboral. 

3 Aquest procediment s’ha de dur a terme per provar els fets, per la qual cosa ha d’establir la 
forma en què han de recollir-se i presentar-se les proves, els testimonis, així com els terminis 
i la forma en què s’ha de realitzar la recerca per garantir, en tot moment, la confidencialitat de 
les parts.  
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Sense perjudici de l’anterior, la comple-

xitat del protocol i de les actuacions que 

cal adoptar en compliment d’aquest, com 

és obvi, variarà en funció del volum de 

l’empresa. Per tant, a les empreses de 

petita dimensió n’hi pot haver prou amb 

una comunicació als treballadors i tre-

balladores, basada en una declaració de 

principis de rebuig davant d’aquestes 

conductes i de les indicacions respecte a 

com han d’actuar en cas de considerar-se 

objecte d’una conducta d’assetjament. 

Conseqüències de no comptar amb un 

protocol d’actuació i prevenció d’asset-

jament laboral

Que una empresa no compleixi amb 

l’obligació de tenir un protocol per a 

l’assetjament laboral, pot comportar 

una sanció per part de l’autoritat labo-

ral competent i fins i tot pot ser denun-

ciada davant els tribunals. 

Les sancions que poden imposar-se a 

les empreses variaran en funció de la 

gravetat de la infracció. En aquest sen-

tit, i d’acord amb la Llei d’Infraccions i 

Sancions, estaríem parlant de multes 

des de 7.501 euros, la més lleu, fins a 

225.018 euros, la més greu. 

Ara bé, a les sancions anteriors se’ls 

poden sumar les multes imposades 

pel tribunal a l’empresa, i n’és un bon 

exemple si es demostra que aquesta no 

tenia implantat el degut protocol d’as-

setjament laboral obligatori o el que 

tenia implantat era insuficient o inefi-

cient. Així com la possible indemnit-

zació per danys que podria reclamar la 

víctima. 

Per tant, i com es pot concloure, no no-

més és important que l’empresa tingui 

un protocol d’actuació i prevenció d’as-

setjament laboral sinó que aquest, tal 

i com hem comentat al llarg d’aquest 

article, sigui eficient per garantir els 

drets dels treballadors i treballadores, 

eliminant qualsevol forma d’assetja-

ment o discriminació. 

En definitiva, i recollint tot el que s’ha 

dit en el present article, és fonamen-

tal que les empreses siguin proactives 

davant d’aquesta mena de situacions i 

elaborar protocols d’assetjament labo-

ral i sexual. 

No cal dir que aquests han d’adaptar-se 

segons el tipus d’empresa per tal d’evi-

tar totes aquelles conductes que influ-

eixen en la salut dels treballadors. Ara 

bé, de res serveix tenir un protocol con-

tra l’assetjament laboral si aquest no es 

comunica a tots els treballadors i treba-

lladores. Per això, és important que to-

tes les mesures, canals i procediments 

per prevenir i perseguir l’assetjament 

laboral es comuniquin a tota la planti-

lla, departaments i llocs de treball. 

Sobre la necessitat d’implantar un protocol d’actuació i prevenció d’assetjament laboral · LEGAL

ARES CLEMENTE 
Advocada
Olear t Abogados 

MARIA TENNE 
Advocada
Olear t Abogados 
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LEGAL · Novetats en la Llei de Competència Deslleial relatives a la publicitat: aplicació en el sector de l’odontologia

El Reial Decret-Llei 24/2021, de 2 

de novembre, introdueix unes 

modificacions en la Llei 3/1991 

de Competència Deslleial que van en-

trar en vigor el dia 28 de maig de 2022 

i que bàsicament consisteixen a in-

cloure noves pràctiques deslleials que 

sense cap dubte afectaran la publicitat 

del sector de l’odontologia, augmentant 

directament la protecció als consumi-

dors i usuaris, i indirectament els pro-

pis dentistes que compleixen adequa-

dament la normativa.

Pràctiques comercials encobertes 

L’article 26 de la Llei 3/1991 es modifica 

ampliant l’aplicació de les pràctiques 

comercials encobertes als serveis de la 

societat d’informació i xarxes socials.  

Aquesta novetat legislativa està pen-

sada per la publicitat, l’emplaçament 

de productes i l’opinió de consumidors 

que s’ofereix tant a les xarxes socials 

com per internet, actualitzant les pràc-

tiques comercials encobertes a les no-

ves formes de publicitat. 

D’aquesta forma, serà considerat com 

un il·lícit competencial la publicitat que 

es difongui tant pels mitjans de comu-

nicació tradicionals (televisió, ràdio, 

premsa escrita) com per internet o a 

través de xarxes socials, amb la finali-

tat de promocionar un bé o servei, pa-

gat per l’empresari o professional, sen-

se que quedi clar al consumidor que es 

tracta d’un contingut publicitari. 

Per exemple, entraria dins de la cate-

goria de publicitat encoberta les comu-

nicacions o missatges que es difonen 

per xarxes socials, com ara Instagram, 

per personatges amb certa influència 

en aquesta xarxa social i que es conei-

xen com a influencers, amb un objectiu 

publicitari que no s’adverteix al consu-

midor. 

És a dir, és freqüent que aquests insta-

gramers recomanin o expliquin la seva 

experiència als seus seguidors sobre 

un servei odontològic realitzat en de-

terminada clínica o xarxa de clíniques 

sense advertir que aquesta recomana-

ció o experiència es tracta d’un contin-

gut publicitari pagat per l’empresari o 

professional.  

Aquest també seria el cas dels publire-

portatges a revistes i diaris, o qualsevol 

altre mitjà de difusió que es pretengui 

sota l’aparença d’informar o donar una 

notícia d’interès, quan realment s’està 

fent publicitat o promoció d’un produc-

te o servei de la pròpia clínica.

 

En definitiva, s’ha de deixar ben clar 

al consumidor o usuari que s’està fent 

publicitat.

Tanmateix, s’ha afegit un nou apartat a 

l’article 26 amb relació als resultats fa-

Marc normatiu:

• Llei 3/1991 de 10 de gener 

de Competència Deslleial

• Reial Decret-Llei 24/2021, 

de 2 de novembre, que 

introdueix reformes en la 

Llei 3/1991

Modificacions: 

• Article 26.1 i 2 de la Llei 

3/1991: Pràctiques comerci-

als encobertes

• Article 27 apartat 7 i 8 de la 

Llei 3/1991: Altres pràctiques 

enganyoses

Entrada en vigor: 

• 28 de maig del 2022

Novetats en la Llei de Competència Deslleial 
relatives a la publicitat: aplicació en el sector 
de l’odontologia
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Novetats en la Llei de Competència Deslleial relatives a la publicitat: aplicació en el sector de l’odontologia · LEGAL

cilitats pels motors de recerques (Goo-

gle, Bing, Yahoo, etc.) que estableix que 

quan es pagui per un posicionament 

s’haurà d’advertir.

Entenem que aquest seria l´exemple 

dels resultats de Google que apareixen 

posicionats en primers llocs gràcies al 

pagament d’aquest servei publicitari i 

caldrà advertir que es tracta d’un con-

tingut publicitari.

Altres pràctiques enganyoses

Alhora, l’article 27 de la Llei 3/91 ha afe-

git dos apartats, el 7 i 8, que estableixen 

que es considerarà deslleial per enga-

nyós encarregar a una persona física o 

jurídica que afegeixi ressenyes o apro-

vacions falses o no verídiques amb la 

finalitat de promocionar serveis i pro-

ductes.

Per exemple, aquest supòsit regula els 

famosos likes comprats d’Instagram o 

fins i tot els comentaris elaborats per 

tercers que pretenen mostrar a d’altres 

consumidors o usuaris una satisfacció 

pels serveis i productes odontològics 

oferts.

I un altre supòsit: afegir ressenyes o 

comentaris preparats o de falsos con-

sumidors o pacients a les webs, Google 

Reviews o les xarxes socials, com Fa-

cebook o Instagram, que recomanen o 

mostren la seva satisfacció.

Per finalitzar, cal recordar que aquesta 

normativa general (que afecta odontò-

legs i qualsevol altre professional que 

intervingui en el mercat) s’afegeix a les 

prescripcions establertes en la norma-

tiva sectorial sanitària en matèria de 

publicitat específica dels dentistes. 

GISELA ÀLVEREZ  
Advocada 

EDUARD MONEDERO 
Advocat
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Conèixer bé la nostra història és 

imprescindible per valorar el 

nostre present. Com a país, com 

a societat o civilització, com a col·lec-

tiu professional… La història en qualse-

vol àmbit és important recordar-la. Ens 

dona l’oportunitat d’aprendre’n per al 

futur i ens permet estimar allò que som i 

que hem aconseguit. 

En l’odontologia s’han fet molts avenços 

que han marcat la història. Cada període 

històric, cada personatge, cada progrés 

tecnològic han determinat la pràctica 

professional d’avui dia. D’aquí pren sentit 

reviure el passat i així  ho hem fet a Som 

COEC des del 2012 amb la secció “En clau 

d’història” de la Dra. Dolors Ceperuelo.

A la revista del COEC, des del número 

159 i fins al 192, hem gaudit de més d’una 

trentena d’articles en què es fa un repàs, 

anàlisi i investigació de l’evolució de la 

professió al llarg dels segles, excel·lent-

ment documentada, amb referències i 

fotografies.

Els articles van des de l’antiguitat fins a 

l’època moderna, mostrant el testimoni 

de les primeres civilitzacions, l’imperi 

romà, el món clàssic, bizantí, islàmic, 

l’època medieval o els segles XVII i XVIII, 

on es fa referència als professionals i 

instruments d’aquells temps.

La Dra. Ceperuelo també ha deixat en els 

seus articles el seu coneixement sobre 

les tradicions en salut bucodental a l’Ín-

dia, la Xina o el Japó; o la importància 

per a l’odontologia de personatges com 

el suec Per-Ingvar Brånemark, Leonar-

do da Vinci, Andreas Vesalius, Gabriele 

Falloppio, Bartolomeo Eustachi, Pierre 

Fauchard i John Hunter; o el rol de la 

dona i l’home en la professió i d’altres 

perfils com el barber o els cirurgians.

Per facilitar l’accés als lectors de Som 

COEC a aquesta particular enciclopèdia 

que ens ha llegat la Dra. Ceperuelo, hem 

recopilat els articles en un únic espai 

perquè es puguin recuperar i descarre-

gar amb un sol clic. 

EN CLAU D’HISTÒRIA · L’odontologia, en clau d’història
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Els equips de protecció personal, al servei de la 
seguretat de l’odontòleg i del pacient
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Què entenem per equip de pro-

tecció personal (EPP)? Un EPP 

és un conjunt d’elements que 

fan de barrera i que el personal sani-

tari, com els odontòlegs, usa amb l’ob-

jectiu de protegir-se del contacte amb 

els agents infecciosos procedents dels 

pacients o de l’entorn. Al mateix temps, 

serveix per reduir la probabilitat de 

transmissió de microorganismes del 

personal sanitari als pacients.

Així doncs, elements com la bata, la 

mascareta, les pantalles facials o les 

ulleres de protecció i els guants, entre 

d’altres objectes, formen part dels EPP. 

No es considera part de l’equip de pro-

tecció personal la roba de feina en ge-

neral com, per exemple, els uniformes, 

els pantalons, les camises o la gorra.

La utilització d’un EPP forma part de 

les mesures estàndard de protecció 

dels professionals de l’odontologia, 

com també ho són el rentat de mans, 

l’esterilització del material i la desin-

fecció de les superfícies. 

Però ara, a més, en la situació de pan-

dèmia que hem viscut i seguim vivint, 

és més important que mai. El perso-

nal odontològic treballa a molt poca 

distància dels pacients durant llargs 

períodes de temps, està exposat a sang 

i d’altres fluids corporals i sovint realit-

za procediments que generen aerosols. 

Per aquest motiu, la utilització d’un EPP 

adient és un element clau per garantir 

la seva seguretat i la dels pacients en la 

pràctica odontològica.

Mascareta

La mascareta protegeix el professional 

de la inhalació de gotetes respiratòries 

i partícules. I també protegeix el paci-

ent de les partícules emeses pel profes-

sional. La mascareta ha d’estar fabrica-

da amb material filtrant i incorporar un 

clip o adaptador nasal i unes gomes o 

cintes de protecció. La mascareta s’ha 

d’ajustar correctament i ha de cobrir el 

nas, la boca i la barbeta. 

Per a l’atenció a la consulta, els dentis-

tes han de portar les mascaretes FFP3, 

amb una eficàcia de filtració mínima 

del 99% de les partícules. Aquest tipus 

són les que proporcionen més protecció 

respiratòria quan es realitzen procedi-

ments generadors d’aerosols al gabinet 

odontològic, tot i que un nombre impor-

tant de protocols internacionals també 

accepten l’ús de mascaretes FFP2 per a 

aquests procediments. 

Per assegurar una màxima protecció 

per al professional i per al pacient, es 
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recomana cobrir la mascareta FFP2/

FFP3 amb una mascareta quirúrgi-

ca. D’aquesta manera es protegeix la 

mascareta FFP d’esquitxades i s’evita 

l’emissió de partícules a l’exterior en 

cas que es tracti d’una FFP2/ FFP3 amb 

vàlvula. La mascareta FFP2/FFP3 es 

pot utilitzar amb més d’un pacient, fins 

a un temps màxim de 4 hores, sempre 

que no s’hagi esquitxat amb fluids or-

gànics, s’hagi humitejat o hagi perdut 

l’adaptació al contorn facial.

Guants d’un sol ús

Els guants s’han de canviar entre pa-

cient i pacient, i també amb un mateix 

pacient si es passa d’un procediment 

brut a un de més net. No cal que siguin 

estèrils, a menys que s’hagi de realit-

zar un procediment quirúrgic. S’han de 

treure immediatament després d’utilit-

zar-los. 

És important que els guants siguin 

d’una mida adequada i s‘ajustin correc-

tament a les mans. Tenint en compte la 

possibilitat d’al·lèrgies al làtex d’alguns 

professionals i pacients, els guants 

de nitril són una bona alternativa. Els 

guants de nitril són resistents a l’alco-

hol i això en permetria la higiene amb 

un gel hidroalcohòlic, si fos necessari. 

Els guants no substitueixen la higiene 

de mans, que s’haurà de fer abans i des-

prés de la utilització dels guants.

Bata o granota protectora

S’ha d’utilitzar una granota sencera 

impermeable o una bata de màniga 

llarga que protegeixi la pell i l’uniforme 

de possibles esquitxades i del contac-

te amb fluids corporals. Aquesta bata 

hauria de ser impermeable; en cas con-

trari s’ha de complementar amb un da-

vantal d’un sol ús que sí que ho sigui. 

La granota sencera sembla que prote-

geix millor de l’exposició als fluids cor-

porals que la bata llarga impermeable, 

però resulta més difícil de retirar cor-

rectament, la qual cosa augmenta el 

risc de cometre errades. 

No cal que la roba protectora sigui es-

tèril, tret que s’hagi de realitzar un pro-

cediment quirúrgic. La bata o la grano-

ta s’han de canviar cada vegada que 

es contaminin amb sang o amb altres 
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fluids corporals i s’han de treure abans 

de sortir de la zona de treball.

Protecció ocular

La mucosa ocular pot esdevenir la por-

ta d’entrada de diferents patògens, fins i 

tot el virus SARS-CoV-2. Per tal d’evitar 

que aquesta mucosa entri en contacte 

amb fluids corporals dels pacients du-

rant els procediments odontològics, és 

imprescindible la utilització d’ulleres 

de protecció o pantalles facials. 

Les ulleres han de disposar de protecció 

que s’adapti perfectament al contorn fa-

cial del professional per evitar l’entrada 

de qualsevol líquid o aerosol. Les més 

recomanables serien les que disposen 

de vores de segellat toves. És fonamen-

tal que les ulleres de protecció siguin 

compatibles amb la mascareta. Les ulle-

res de protecció es poden utilitzar per 

sobre d’unes ulleres de correcció visual. 

Una alternativa a les ulleres de protec-

ció són les pantalles facials. Aquestes 

pantalles proporcionen alguns avan-

tatges sobre les ulleres de protecció, 

com ara que cobreixen més superfície 

facial, s’entelen menys i proporcionen 

més comoditat al professional. Però 

també presenten alguns desavantatges 

respecte a les ulleres de seguretat, com 

ara menys segellat perifèric, algunes 

imperfeccions òptiques i la incompa-

tibilitat amb alguns tipus de mascare-

tes (per exemple, les mascaretes amb 

forma de bec d’ànec). Per obtenir més 

aïllament es poden combinar els dos 

elements, utilitzant ulleres de protec-

ció per sota d’una pantalla facial. 

Gorra

Tot i que no es considera part de l’EPP, 

s’hauria d’utilitzar una gorra per evitar 

que els cabells es puguin contaminar 

amb fluids corporals. La gorra també té 

una funció higiènica, ja que evita que 

puguin caure cabells a sobre del pacient 

o de l’instrumental. Aquesta gorra pot 

ser de diferents tipus, però ha de cobrir 
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tots els cabells. La gorra s’ha de retirar 

abans de sortir de la zona de treball. 

Peücs

Els membres de l’equip odontològic han 

d’utilitzar un calçat específic per a la 

seva pràctica professional, diferent del 

calçat que utilitzen a l’exterior de la 

consulta. Aquest calçat ha de ser tancat 

per protegir-los del contacte amb ins-

truments esmolats i amb material bio-

lògic. Es recomana cobrir aquest calçat 

amb peücs d’un sol ús, que es retiraran 

abans de sortir de la zona de treball.

Tan important és comptar amb un bon 

EPP com tenir cura a l’hora de col·lo-

car-lo i retirar-lo. Aquest és un moment 

especialment delicat i cal seguir unes 

seqüències curoses que minimitzin la 

possibilitat d’una infecció creuada. Per 

això, es recomana que els membres de 

l’equip d’odontologia tinguin una per-

sona que doni instruccions verbals 

durant la retirada o bé ho facin davant 

d’un mirall per comprovar que s’estan 

seguint correctament tots els passos. 
Més informació

Terrades Oliver, Maria; Martínez 

Lizán, Isabel; García Pereiro, Ma-

ría Ángeles; Pareja Pané, Germán: 

PREVENCIÓ DE LA TRANSMIS-

SIÓ DE LA COVID-19 A LA CLÍNICA 

DENTAL

https://www.coec.cat/ca/noticies/

manual-prevencio-covid19-cd

Imatges extretes del document Prevenció de les infeccions als centres d'odontologia. Manual de bones pràctiques. 

“Els membres de l’equip 
odontològic han d’utilitzar 
un calçat específic per a la 
seva pràctica professional”

https://www.coec.cat/ca/noticies/manual-prevencio-covid19-cd
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El 59,61% dels col·legiats enquestats no han 
actualitzat la seva formació en reanimació 
cardiopulmonar en els últims dos anys

Els incidents greus a les clíniques dentals no són ele-

vats, però durant l’exercici de la professió els dentistes 

tenen moltes possibilitats d’enfrontrar-se a situacions 

d’urgència diverses que han de ser identificades i tractades 

amb rapidesa i eficàcia. 

El titular de tot centre sanitari que sol·licita l’autorització per 

part del Departament de Salut cal que acrediti la formació en 

reanimació cardiopulmonar. Mentre estigui oberta i en servei 

la clínica dental, com a centre sanitari, i davant d’una eventual 

inspecció per part d’aquest Departament, s’haurà de demos-

trar aquesta formació. 
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Però la seva importància no radica només en la possible ne-

cessitat d’acreditar documentalment la seva realització, ben al 

contrari: una actuació precisa, tot aplicant els coneixements 

pràctics que se’n deriven, pot salvar la vida tant d’un pacient o 

acompanyant com del propi personal de la clínica dental. Per 

tant, és una qüestió que cal tenir en compte.    

Per això, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Ca-

talunya ha llançat una enquesta als col·legiats i col·legiades 

per fer una radiografia de quines urgències s’han trobat a la 

clínica dental i quins coneixements tenen els col·legiats sobre 

l’actuació en aquests casos.

Han respost l’enquesta un total de 307 col·legiats i col·legiades, 

dels quals un 59,61% han afirmat que no tenen formació en rea-

nimació cardiopulmonar actualitzada en els últims dos anys. 

Per contra, un 40,39% sí que n’ha rebut durant aquest període. 

Quan se’ls pregunta si han tingut alguna vegada una emer-

gència mèdica a la clínica dental, només un 34,53% diu que 

sí, però un 65,47% assegura que no. La majoria de situacions 

d’emergència que s’han trobat els col·legiats han estat sínco-

pes vasovagals i en menys quantitat, atacs epilèptics, xocs 

anafilàctics i infarts. Sobre la pregunta de com ha reaccionat 

l’equip, el 72,55% està satisfet amb la seva actuació i el 27,45% 

diu que l’actuació hauria pogut ser més millor.

Només un 37,09% dels col·legiats té un desfibril·lador a la clínica 

dental i, per tant, un 62,91% no disposa de cap aparell. Per contra, 

la gran majoria dels enquestats, un 92,36%, té maletí de reani-

mació i un 7,64% comenta que no. Pel que fa a la caducitat de 

l’ampolla d’oxigen, el 51,64% sap quina és la data límit en la qual 

es pot utilitzar i el 48,36% ho desconeix. Respecte a la caducitat 

dels altres elements del maletí, les xifres també són bastant si-

milars: un 53,82% coneix quan caduquen, però el 46,18% no.

Per acabar, quan es pregunta si el personal de la clínica té, majo-

ritàriament, formació en RCP actualitzada els últims dos anys, 

el 70,18% dels col·legiats i col·legiades enquestats confessen que 

no tenen actualitzada aquesta formació i, en canvi, el 29,82% 

afirma que sí que l’han actualitzada en aquest període de temps.

Del 19/10/2022 al 01/12/2022
Curs online: “ORAL MEDICINE IN ENGLISH: COMMU-
NICATING WITH ENGLISH-SPEAKING PATIENTS”. Lloc: 
Campus Virtual COEC.

04/11/2022, de 9:00 a 14:00h.
Curs presencial: “TALLER DE PRIMERA VISITA DE UN 
PACIENTE DE ATM”. A càrrec del Dr. Eduardo Vázquez 
Delgado. Lloc: COEC (Barcelona).

11/11/2022, de 9:00 a 13:00h. 
Curs híbrid (online + presencial): “REANIMACIÓ CARDI-
OPULMONAR BÀSICA”. Curs acreditat pel Consell Català 
de Ressucitació. Adreçat col·legiats COEC i el personal 
auxiliar/higienistes de les seves clíniques. Lloc:  Campus 
Virtual i seu COEC (Barcelona).

PRÒXIMAMENT: 
Curs d’Àcid Hialurònic (presencial).
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En nuestra práctica clínica, nos 

veremos alguna vez en la ne-

cesidad de actuar ante urgenci-

as médicas no previstas, pero no por ello 

inexistentes. Dentro de estas urgencias, 

algunas implican situaciones de extre-

ma gravedad y que comprometen la vida 

de nuestros pacientes. 

Resulta imperativo disponer de todos los 

medios posibles para una primera aten-

ción en el lugar, a la espera de la llegada 

del equipo de emergencias.

La existencia de protocolos de actua-

ción va en ese camino: unificar criterios 

y maneras de actuar ante situaciones 

concretas. Muchos de esos protocolos 

han sido descritos en anteriores artí-

culos de esta revista. Saber identificar 

dichos escenarios, actuar precozmente 

y conocer los medios de los que dispo-

nemos, será vital para el resultado final 

del paciente. 

Todo el personal tiene que disponer por 

escrito de protocolos de actuación ante 

emergencias, que deben incluir siempre 

información de acceso a los servicios 

externos de urgencia (ejemplo, urgenci-

as: 112), y realizar periódicamente algún 

simulacro que permita corregir fallos y 

actualizar datos.

USOS CLÍNICS · Uso del maletín de reanimación y del desfibrilador en la clínica dental

Uso del maletín de reanimación y del 
desfibrilador en la clínica dental 

(5) Mascarilla de 
oxígeno pediátrica 

(8) Abrebocas 
helicoidal

(4) Cánula de Guedel o 
tubo de Mayo nº 1, 3 y 4

(1) Botella de oxígeno medicinal 
(2 litros) con caducidad 5 años (el 

oxigeno se debe cambiar cada 5 años)
(3) Ambú o resucitador manual 
con mascarilla facial (hay que 
revisar fecha caducidad de 
cada fabricante, la fecha de 
caducidad realmente es de 
esterilidad) 

(9) Manta isotérmica 
oro-plata

(7) Pinza 
t iralenguas Collin

(6) Mascarilla de 
oxígeno adulto

(2) Regulador 
caudalímetro normal 

(no caduca)
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También es obligatorio disponer de los fár-

macos y equipos de emergencia (maletín 

de urgencias) dictados por el departamen-

to de Salud, y listos para ser utilizados. 

En el caso del “botiquín”, tiene que ser 

revisado con regularidad y apuntadas en 

una hoja la fecha de revisión y la fecha 

de caducidad de cada fármaco. 

Lo mismo ocurre con cada dispositivo del 

maletín de urgencia, donde debemos te-

ner controlados fechas de caducidad, so-

bre todo la fecha de caducidad del oxígeno 

(5 años desde su llenado) así como la de la 

botella de metal (10 años en este caso) para 

rellenar el oxígeno o cambiar la botella. 

En el caso del desfibrilador, en Cataluña 

aun no es de obligatoria disposición en 

cada clínica dental, pero a nuestro crite-

rio es altamente recomendable, dado que:

• Somos centros de atención sanita-

ria, cada vez se atienden pacientes de 

mayor complejidad y comorbilidades 

médicas

• El costo de un desfibrilador no es ele-

vado, sobre todo si tenemos en cuenta 

que la vida útil es de varios años

• Disponer rápidamente de un desfi-

brilador puede ser muy determinante 

para salvar una vida y que dicho pa-

ciente se recupere y reintegre a la so-

ciedad y a su familia con las menores 

secuelas posibles

• Su uso es muy sencillo, eficaz y se-

guro

En este artículo pasaremos a explicar 

cada elemento del maletín de urgencias 

y también explicaremos el funcionami-

ento de un desfibrilador externo semiau-

tomático paso a paso.

Lista de elementos incluidos en el 

maletín de reanimación

• Botella de oxígeno medicinal (2 lit-

ros) con caducidad 5 años (el oxígeno 

se debe cambiar cada 5 años)

• Regulador caudalímetro normal (no 

caduca)

• Ambú o resucitador manual con 

mascarilla facial (hay que revisar fec-

ha caducidad de cada fabricante, la 

fecha de caducidad realmente es de 

esterilidad) 

• Cánula de Guedel o tubo de Mayo nº 

1, 3 y 4

• Mascarilla de oxígeno pediátrica 

• Mascarilla de oxígeno adulto

• Pinza tiralenguas Collin

• Abrebocas helicoidal

• Manta isotérmica oro-plata

1. Botella de oxígeno medicinal

• Botella de acero de 2L con grifo y 

salida

• Homologada por la CE

• Caducidad de la botella 10 años, ca-

ducidad del oxígeno 5 años

• El oxígeno es imprescindible ante 

cualquier evento médico adverso

• Apertura a rosca en parte superior

2. Regulador caudalímetro normal

• Dispositivo imprescindible para ad-

ministrar oxígeno al paciente

• Toma para botella, con rosca

• Al abrir la botella de oxígeno, el cau-

dalímetro dispone de un barómetro 

(comprobar que la aguja marque en 

zona verde porque de lo contrario la 

botella está vacía) y un regulador para 

administrar los litros de oxígeno que 

se precisen. Abrir al máximo para el 

uso del ambú. Dosificar en caso de 

mascarilla Venturi, según % oxígeno 

deseado

Descripción elementos

Barómetro

Regulador
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3. Ambú o resucitador manual con mas-

carilla facial

• Son balones de reanimación o bol-

sas de ventilación autoinflables

• Disponen de una válvula unidirec-

cional que impide al paciene reinha-

lar el aire exhalado

• Conexión estándar compatible con 

cualquier tipo de mascarilla, tubo en-

dotraqueal o cánula de traqueostomía

• Uso ante paciente en apnea o con 

respiración insuficiente. Con o sin co-

nexión a fuente de oxígeno (preferi-

blemente suplementar con oxígeno)

4. Cánulas de Guedel o tubo de Mayo 

(nº 1, 3 y 4)

• Instalación bucofaríngea

• Levantar base de la lengua para 

evitar obstrucción y permitir paso del 

aire

• Revisar fecha de esterilidad

7. Pinza tiralenguas Collin

• Coger, sujetar, atraer o comprimir 

tejidos

• Aunque está diseñada para traccio-

nar la lengua en caso de emergencia, 

no sugerimos este uso

8. Abrebocas Maunde

• Diseñado para separar las mandí-

bulas en caso de traumas asociados 

a convulsiones epilépticas. Tampoco 

sugerimos este uso (ver artículo con-

vulsiones clínica dental)

9. Manta isotérmica oro-plata

• Aislamiento térmico. No es de uso 

habitual en clínica dental

5, 6. Mascarilla de oxígeno adulto y pe-

diátrico

• Cubre nariz, boca y mentón

• Siempre flujos mayores de 5 lpm, en 

caso contrario se reinhala CO2

• Máximo 60% O2

LPM O2 %

5 - 6 40 - 45

6 - 7 45 - 50

7 - 8 55 - 60
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Desfibrilador externo semiautomático 

(DESA):

En Europa se producen mil muertes 

diarias por paro cardíaco. Según la So-

ciedad Española de Cardiología, en Es-

paña se producen unas 52.300 paradas 

cardíacas al año, 22.300 en los hospita-

les y 30.000 en el entorno comunitario. 

Así pues, por simple estadística uno de 

esos casos tocará en alguna de nues-

tras clínicas dentales.

Según datos del Consejo Europeo de 

Resucitación Cardiopulmonar, más de 

70.000 personas sufren cada año un 

infarto agudo de miocardio, de las cu-

ales un importante porcentaje mueren 

por parada cardiorrespiratoria antes de 

llegar al hospital.

Una de las principales causas de mu-

erte en estos casos son los trastornos 

del ritmo cardíaco, que pueden ser des-

fibrilables. De ahí la importancia no 

solo de tener conocimientos de reani-

mación cardiopulmonar básica, sino 

también de contar con un desfibrilador, 

dispositivo sumamente sencillo, fiable 

y seguro.

Pero ¿qué es un DESA?

Es un dispositivo electrónico sanitario 

que diagnostica una parada cardior-

respiratoria básicamente cuando se 

produce uno de los siguientes ritmos 

desfibrilables: 

• Fibrilación ventricular, que es cu-

ando el corazón tiene actividad eléc-

trica pero totalmente caótica e ine-

fectiva para eyectar sangre

• Taquicardia ventricular sin pul-

so, donde también hay actividad 

eléctrica aunque más regular, pero 

igualmente inefectiva para bombear 

sangre.

El DESA permite, a través de una des-

carga eléctrica, restablecer el ritmo, 

salvando vidas. EL DESA es sumamen-

te seguro y solo se activará frente a uno 

de los dos casos anteriores. Si no detec-

ta ninguna de estas situaciones, senci-

llamente no funcionará.

¿Cómo se utiliza un DESA? 

El dispositivo ofrece instrucciones de 

uso, sonoras y visuales tras encenderse. 

Los pasos son los siguientes:

• Si la persona está mojada, secar 

primero 

• Encender el DESA  (botón de en-

cendido)

• Retirar los parches del DESA (es-

tán detrás y salen al retirar la len-

güeta verde que está debajo) y seguir 

las instrucciones visuales de don-

de colocarlo. Debemos desnudar el 

pecho de la víctima y retirar joyas 

o elementos de metal. En el caso de 

las mujeres, es necesario quitarle el 

sujetador, ya que puede tener algún 

alambre. Los parches se colocan 

uno debajo de la clavícula derecha, 

el otro en la línea media axilar iz-

quierda (costado izquierdo a unos 10 

cm de la axila). Si no se colocan los 

parches de forma adecuada, el pro-

pio DESA lo indica 

• Una vez colocados los parches, el 

DESA notificará con voz que no se 

toque a la víctima y procederá a ana-

lizar el ritmo. Después del análisis, 

el DEA indicará si la víctima necesi-

ta o no descargas  

• Si el aparato indica que la víctima 

necesita descargas, se deberá presi-

onar el botón de descarga, que em-

pezará a titilar, siempre sin tocar a 

la víctima y alertando a todos los de 

alrededor que se alejen de ella, dado 

que podrían conducir la descarga y 

recibirla igualmente

• Tras la descarga, se debe regresar 

a la maniobra de reanimación du-

rante dos minutos más. Si la vícti-

ma comienza a dar signos de vida 

(respirar, moverse o recuperar con-

Uso del maletín de reanimación y del desfibrilador en la clínica dental · USOS CLÍNICS

Taquicardia ventricular

Fibrilación ventricular
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ciencia), entonces se debe detener la 

maniobra. Si continúa en el mismo 

estado tras los dos minutos, el DESA 

deberá volver a comprobar el ritmo 

cardíaco y así sucesivamente en ci-

clos de 2 minutos.

Datos importantes para un correcto 

uso del DESA:

1. Secar el tórax antes de colocar los 

parches del DESA

2. Rasurar las zonas donde se colo-

caran los parches 

3. Retirar joyas y objetos metálicos 

que pudieran entrar en contacto con 

los parches

4. Colocar los parches directamente 

sobre la piel, nunca sobre ropa 

5. Si la víctima lleva marcapasos, los 

parches no pueden ir directamente 

sobre esa zona.

6. No tocar al paciente mientras se 

analiza el ritmo cardíaco ni cuando 

se da la descarga. 

USOS CLÍNICS · Utilidad del óxido nitroso en odontología 

STEVENS SALVA SUTHERLAND
Médico anestesiólogo, coordinador de OBA sedaciones
Médico adjunto Hospital Valle de Hebrón

Botón de descarga

Lengüeta

Botón encendido

Recupera tots els "Usos Clínics" 
publicats a la revista Som COEC.

Sedació conscient amb òxid nitrós

Soporte vital básico en adultos en tiempos de covid-19

Crisis hipertensivas: urgencias y emergencias

Anestèsics locals: efectes adversos i 
gestió de les complicacions sistèmiques

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

I molts més!

https://www.coec.cat/ca/revista-coec/usos-clinics


65194 / COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 

PARLEN DE NOSALTRES

Odontología 33

Mitjans digitals

Mitjans audiovisuals

Gaceta dental

TV3

Parlen de nosaltres

https://www.odontologia33.com/actualidad/nacional/8117/la-fada-de-les-dents-vuelve-a-las-bibliotecas-publicas-de-cataluna-para-promover-la-salud-bucodental-de-los-ninos.html
https://www.odontologia33.com/nacional/8138/reunion-entre-dentistas-y-protesicos-contra-la-fabricacion-industrial-de-los-alineadores-dentales.html
https://www.odontologia33.com/actualidad/nacional/8243/el-dr-gay-escoda-recibe-el-premio-santa-apolonia-2022-del-coec.html
https://gacetadental.com/2022/01/vuelve-la-fada-de-les-dents-por-segundo-ano-113751/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/mai-hem-tingut-aparell-dhigienes-les-desigualtats-territorials-al-dentista-public/video/6165756/


66 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 194

AGENDA

Fins al 30 de setembre, trobaràs els vídeos de totes les 

emissions de WebTV de l'últim curs acadèmic:

• Rehabilitación Neuro-Oclusal, per Carlos de Salvador 

Planas. 

• El nuevo currículum de cariología español, per José 

Manual Almerich Silla. 

• Flujo digital para valorar y planificar una paciente 

de ortodoncia con un enfoque interdisciplinario, per 

Andreu Puigdollers i Angélica Iglesias.  

 

 

 

• Flujo digital en rehabilitaciones implantosoportadas, 

per Jose Espona Roig i Toni Morelló Vicente. 

• Nuevas perspectivas en disfunción craneomandibu-

lar y dolor orofacial, per Jordi Tomàs Aliberas i Natalia 

Felipe Spada.

AGENDA

Oral Medicine in English: Communicating with  

English-Speaking Patients. 

Curs virtual monogràfic adreçat a dentistes que vulguin 

sentir-se més segurs a nivell oral a la feina a l'hora d'in-

teractuar amb pacients emprant la llengua anglesa.

19/10/2022 - 01/12/2022

+ INFO

Taller de primera visita d'un pacient ATM.

Dr. Eduardo Vazquez Delgado

04/11/2022 - De 9 a 14 hores

+ INFO

Reanimació cardiopulmonar (bàsica).

Certificat de “Suport vital bàsic amb DEA” pel Consell Ca-

talà de Ressuscitació i l'European Resuscitation Council.

Calendari cursos RCP any acadèmic 2022-2023

Novembre 2022:

• Online: del 28/10/2022 al 04/11/202  

(2 hores de formació, accés il·limitat).

• Presencial: divendres 11/11/2022, de 9:00 a 13:00h.

Obertura inscripcions: setembre 2022.  

Tancament inscripcions: 20/10/2022.

Març 2023:

• Online: del 23/02/2023 al 02/03/2023  

(2 hores de formació, accés il·limitat).

• Presencial:  dijous 09/03/2023 de 15:00 a 19:00h. 

Obertura inscripcions: desembre 2022.  

Tancament inscripcions: 16/02/2023.

Juliol 2023:

• Online: del 22/06/2023 al 29/06/2023  

(2 hores de formació, accés il·limitat).

• Presencial: dijous 06/07/2023 de 9:00 a 13:00h. 

Obertura inscripcions: abril 2023.  

Tancament inscripcions: 15/06/2023.

https://www.coec.cat/ca/esdeveniment/oral-medicine-in-english-communicating-with-english-speaking-patients?instance_id=2099
https://www.coec.cat/ca/esdeveniment/taller-de-primera-visita-dun-pacient-datm?instance_id=2100
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Ja pots activar la teva 
cartera per rebre els primers 
COECcoins a partir del 2023.
Pots activar-la a l’aplicació mòbil del COEC 
seguint aquesta guia

Fes-hi clic i  
 comença a utilizar-la!


