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EXPODENTÁRIA 2021: O REGRESSO
O Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas organiza em simultâneo a Expodentária 

Portugal nos dias 4, 5 e 6 de novembro, no Altice Fórum Braga. São esperados centenas de 
expositores, milhares de congressistas e visitantes naquela que é considerada a maior feira 

nacional de equipamentos e material dentário.

A Expodentária Portugal é a maior feira nacional de equipamentos e material dentário, na qual estão representadas diversas marcas do setor.
Este ano, a Expodentária ruma a Braga, ao Altice Fórum Braga, assegurando todas as condições de segurança necessárias a esta fase pós-pandemia.

No regresso aos eventos presenciais, as opiniões dividem-se quanto às expetativas dos expositores. Se por um lado há quem ainda não se sinta confiante quanto às circunstâncias 
atuais e restrições impostas, outros afirmam que a confiança depositada pelos parceiros, patrocinadores e expositores é um contributo imprescindível para a realização de um congresso 
memorável.
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APEX

Para a APEX, as expectativas para a Expodentária deste 
ano não são muito altas, uma vez que acreditam que, nesta 
fase, ainda existem muitas incógnitas e não se sabe como 
os médicos dentistas encaram a situação que ainda se vive 
atualmente.

Apesar de não existirem grandes novidades no mercado, 
a APEX vai apresentar dois produtos que são novidade em 
Portugal, apesar de não terem um grande significado em 
faturação.  

Vão ainda fazer demonstrações no stand e pequenos cur-
sos de endodontia mecanizada com formadores da própria 
marca, contando também com a presença de representantes 
de vários fabricantes no seu stand. 
https://www.apex.pt/

Be-INT

Já para a Be-INT, as expectativas são mais animado-
ras dadas as circunstâncias ainda com restrições, embora 
menos, na mobilidade e no sentimento de segurança. 

Visitaram as primeiras feiras este ano, nomeadamente a 
1ª Expodentária Científica de Madrid (como expositores) e 
recentemente a IDS em Colónia e em ambas notaram um 
claro deficit de visitantes, um menor número de expositores 
e claramente poucas novidades para o setor, aguardando-as 
assim para breve quando as condições estiverem mais nor-
malizadas em concordância com o “Modus Vivendi”.

Acreditam que as atenções estão muito centradas nos ali-
nhadores ortodônticos, algumas novidades nos processos 
produtivos e num ou outro sistema de alinhador com tec-
nologia mais inovadora e esperam que com a terceira fase 
de desconfinamento, se inverta esta tendência, aumente 
o número de visitas e reduza os receios das viagens, uma 

vez que consideram não haver maior alegria que encontrar 
clientes e amigos de forma presencial.  

Quanto ao que os visitantes devem esperar, a Be-INT 
irá apresentar um implante dentário novo, com algumas 
melhorias do ponto de vista mecânico para responder às 
últimas tendências e técnicas comprovadas e avaliadas cien-
tificamente. É uma melhoria substancial comprovada já por 
alguns clínicos que reconhecem a usabilidade e vantagem 
dessas inovações. 

Terão também presente o seu novo sistema de cirurgia 
guiada com um conceito simplificado e com a possibilidade 
de imprimir as guias em ambiente clínico ou laboratório e 
em breve irão apresentar um serviço para as guias cirúrgicas 
no território nacional, otimizando os prazos de execução e 
entrega e ainda um evento com conteúdos atualizados com 
especial ênfase na cirurgia guiada com planificação digital.  
http:www.be-int.com

Bien Air

Após as restrições impostas pela COVID-19, a Bien Air 
regressa para a Expodentária 2021 com orgulho de poder 
estar ao lado dos seus clientes, continuando na vanguarda 
com o lançamento de novos produtos baseados na qualida-
de e serviços. 

Neste mês de setembro lançaram dois novos produtos, 
BORA 2, a nova versão da principal Turbina da Bien Air, e 

a gama de Novos Contra Angles, os contra-ângulos com 
melhorias tanto no design, como no desempenho, incor-
porado também na sua melhor turbina, obtendo um novo 
revestimento muito mais forte e que impede arranhar o cor-
po da turbina. 

A Bien Air aconselha os participantes a visitar os stands 
107 a 113 para experimentarem os seus novos produtos.
http:www.bienair.com

Crefar

Para a GUM Portugal (representada 
pela Crefar) este será um reencontro 
com a medicina dentária, uma vez 

que acreditam que será um importante regresso ao contacto 
presencial para todos os participantes. As suas expectativas 
são diversificadas: 1) Uma promoção de uma melhor saú-
de oral em Portugal com produtos de qualidade; 2) Trazer 
soluções inovadoras, alguns novos lançamentos, dentro do 
âmbito da higiene oral; 3) A visita do stand no Congresso.

A GUM é uma marca líder em qualidade, portanto os visi-
tantes devem esperar por encontrar soluções de higiene oral 
diferenciadoras com evidência clínica e que podem fazer a 
diferença no cuidado diário e na resolução de determinadas 
patologias e problemas da saúde oral.

Os lançamentos deste ano 2021 são: a nova escova elé-
trica GUM Powercare, os novos escovilhões GUM Bidirection 
e a pasta dentífrica GUM BIO com Aloé Vera e Menta, com 
certificação internacional BIO e Vegan. 
https://www.sunstargum.com/pt

Dentina

As expectativas da Dentina para a Expodentária deste ano 
são muito elevadas.

Após a situação pandémica com que se depararam nos 
últimos tempos e a readaptação a novas estratégias de 
comunicação digital, fizeram com que este regresso à nor-
malidade seja ainda mais impactante.

Com uma Expodentária completamente esgotada a nível 
de expositores, os congressistas terão novamente acesso 
às últimas novidades do mercado de medicina dentária, de 
uma forma tão próxima quanto possível.
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À semelhança de edições anteriores e conforme é de 
conhecimento por parte de quem conhece a Dentina, sendo 
uma empresa de origem 100% portuguesa e presente no 
mercado há mais de 20 anos, vai oferecer aos seus clientes 
uma panóplia de grandes marcas e produtos, alguns deles 
em exclusividade, quer em termos de equipamentos, quer 
em termos de material consumível.

Os clientes Dentina terão acesso às últimas novidades das 
marcas que representam, bem como a promoções que irão 
ao encontro das suas necessidades para abertura de clínicas 
ou para o dia a dia na clínica e/ou laboratório.

Têm o objetivo de igualar ou ultrapassar os excelentes 
resultados do Congresso de 2019, a última edição presencial.

A Dentina não terá presença de oradores convidados no 
stand, nem no Programa Científico do Congresso. No entan-
to, planeiam ser uma opção numa próxima edição.
https://www.dentina.pt/

 
Douromed

Devido ao contexto atual e após o sucesso de outras edi-
ções, a Douromed acredita que a Expodentária seja um 
momento essencial para o setor, uma vez que este tipo de 
eventos para além de promover a partilha de networking e 
o contacto com (potenciais) clientes, permite a divulgação 
de novidades e excelentes campanhas. Estão de regresso 
aos eventos presenciais, com bastante entusiasmo e felizes 
pelo reencontro com os seus clientes e convidam todos os 

profissionais do setor a visitar os stands 6-11 e S53-S58 no 
Altice Fórum Braga. Um espaço, com cerca de 100m2, onde 
poderão conhecer a empresa e a ampla seleção de produtos, 
equipamentos, tecnologia e serviços para a clínica dentária.

Sempre a pensar no conforto e na qualidade, a Douromed 
aproveita esta oportunidade para lançar as novidades das 
suas marcas exclusivas. Na visita ao stand, vão ser dadas a 
conhecer soluções de marca própria para o consumo do dia a 
dia e também soluções inovadoras em equipamentos, como 
o lançamento de uma nova sala cirúrgica e da máquina de 
sedação digital. Todos os detalhes estão a ser pensados para 
garantir a excelência de um regresso em grande.

A Douromed é patrocinadora científica com a prestigia-
da marca de biomateriais, Curasan. No dia 6 de novembro, 
o Dr. Fernando Duarte vai ministrar um curso hands-on de 
reconstrução óssea. Para procedimentos regenerativos são 
necessárias alternativas que permitam de forma compatível, 
fácil e eficaz atingir resultados de excelência, e neste curso 
não só se vai abordar a biologia dos enxertos ósseos, como 
também os vários materiais e aplicações clínicas.
https://www.douromed.com/

ERN

A ERN existe no mercado há 12 anos, realizando, desde a 
sua criação, intervenções em clínicas de medicina dentária 
e marcará presença sozinha pela primeira vez nesta edição 
da Expodentária.

A intervenção das equipas da ERN na construção, remo-
delação, arquitetura, decoração e licenciamento de clínicas 
de medicina dentária tem crescido em cerca de 20% ao ano, 
nos últimos cinco anos.

Este crescimento reflete a confiança que os médicos den-
tistas depositam na ERN, para a execução dos seus projetos. 

Com a presença na Expodentária, procuram duplicar este 
crescimento anual, realizar novas clínicas em zonas geo-
gráficas onde ainda não são fortes e solidificar a ERN como 
empresa de referência na área das clínicas.

Tendo em linha de conta que cada projeto é único, irão 
procurar espelhar no stand este conceito, fazendo com que 
no stand se possa visitar uma clínica de uma forma total-
mente diferente do tradicional.
http:www.ern.com.pt

Exaktus

As expectativas são altas. A 
Exaktus acredita que após o inter-
regno do ano passado, as pessoas 

estejam sedentas de participar e socializar durante o con-
gresso e sua respetiva exposição. 

A Exaktus conta com uma alta afluência e esperam que 
esta Expodentária seja um grande sucesso, para os novos 
órgãos da Ordem, os expositores e, principalmente, os con-
gressistas e visitantes da feira.

Estão a preparar o lançamento de algumas novidades na 
sequência da nossa visita à IDS 2021, por isso podem espe-
rar-se muitas novidades, apesar de ainda ser prematuro 
adiantar mais nesta fase. 

Quanto a novidades, foi já anunciado que terão um par-
ticular enfoque na nova linha de alinhadores invisíveis, o 
Exaligner, e um novo serviço que estão a lançar chamado 
Exaktus Repairs.

Têm como objetivo ter um stand dinâmico e interati-
vo para recuperar a dinâmica que a situação pandémica 
lhes retirou no ano passado. Por isso, apostaram em várias 
demonstrações no stand, como por exemplo, scaneamento 
intra-oral, demonstração da plataforma do Exaligner e até a 
demonstração de como reparam instrumentos rotatórios no 
âmbito do lançamento da Exaktus Repairs.
http:www.exaktus.pt

FKG Iberia

Desde 1931 que a FKG tem estado na vanguarda do 
desenvolvimento, fabrico e distribuição de produtos para 
profissionais de endodontia e de medicina dentária. A FKG 
está muito feliz por poder voltar a ter uma audiência pre-
sente no próximo Congresso da OMD-Expodentária 2021, 
onde são patrocinadores científicos, e para o qual prepara-
ram uma série de conferências, hands-on e muitas novida-
des para o mundo da endodontia, e que estarão disponí-
veis no seu stand. 

Para este Congresso da OMD-ExpoDentária 2021, a FKG 
quer mostrar os seus novos sistemas de instrumentação 

https://ern.com.pt/
https://exaktus.pt/pt
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RACE® EVO e R-Motion®, sistemas com um tratamento exclu-
sivo de calor azul, que permite preparar os canais radiculares 
de forma eficaz, segura e minimamente invasiva, e que se 
juntam ao já conhecido e revolucionário sistema XP-endo® 
Soluções. Além disso, a FKG apresentará o seu novo motor 
endodôntico, o Rooter® X3000, o único motor endodôntico 
sem fios no mercado, com localizador de áx integrado, e 
capaz de chegar às 3000 rpm.

A FKG Iberia é patrocinadora científica no próximo congres-
so da OMD, onde patrocinarão a conferência do Dr. Kleber  
Carvalho, sob o título “Root Perfurações: como prevenir, 
tratar e prognóstico”. Além disso, irão ter três hands-on: O 
primeiro pela mão do Dr. Kleber Carvalho, sob o título “A 
expansão da tecnologia NiTi e a sua utilização na endodon-
tia mediante a instrumentação 3D (XP-endo® Solutions), em 
combinação com o uso de biocerâmicos TotalFill®”. O segun-
do Hans-On contará com a participação do Dr. Vítor Freitas, 
sob o título “Tratados primários, retratamento e reimplante. 
Aplicações clínicas mediante o uso de materiais biocerâmi-
cos TotalFill®”. E, por fim, o Dr. José Gouveia dará uma pales-
tra com o título “Abordagem de canais curvos mediante a 
instrumentação com tecnologia NiTi de geração. SISTEMA® 
RACE EVO®”.
https://www.fkgiberia.com/

GSK

A GSK Consumer Healthcare 
exibe, nesta edição da Expo-
dentária, as mais recentes ino-
vações no âmbito da saúde 
oral. A empresa acredita que o 
desenvolvimento de soluções 
especializadas para determi-
nadas condições, proporcionará 
melhores cuidados aos pacien-
tes. Para o alívio da hipersen-
sibilidade dentária, apresenta 
Sensodyne Repair & Protect 
Reparação Profunda com uma 
nova fórmula, para uma repa-

ração profunda e proteção prolongada. Apresenta também 
Corega Aparelhos Ortodônticos e Goteiras, que limpa, refres-
ca e protege os aparelhos ortodônticos e as goteiras. Esta 
inovação vem satisfazer as necessidades específicas dos uti-
lizadores de alinhadores, aparelhos de contenção e goteiras, 
com uma fórmula que limpa eficazmente sem danificar.
http:www.gskhealthpartner.com/pt-pt/oral-health/

Imaginasoft

Este ano a expectativa para o Congresso da Ordem dos 
Médicos Dentistas é ainda maior porque, além de ser o 30º 
aniversário, este evento marca um regresso à normalidade 
e ao networking presencial. Por outro lado, o tema “Proble-
mas e soluções clínicas em medicina dentária” é um fator 
diferenciador e de relevante importância para a classe.

A Imaginasoft está entusiasmada para ver questões como 
a importância da transformação digital, inovação, Inteligên-
cia Artificial e a experiência do paciente serem discutidos 
neste que é um dos principais eventos da medicina den-
tária em Portugal e acredita que será, certamente, aprazí-
vel poder estar novamente com todos os nossos clientes e 
amigos.

Nesta edição o foco continuará a ser o software de ges-
tão integral de clínicas – o NewSoft DS e os Add-Ons que 
complementam e potenciam a organização e o sucesso 
da atividade, nomeadamente a App Médicos, App Tablet, 
Dashboard, Documentos Eletrónicos, Segurança de Dados, 
Automatização de Comunicações, Agendamento Online 
entre outras novidades. Em suma, um conjunto integrado de 
serviços com o foco na melhoria das experiências da equipa 
clínica e do paciente. 

A par com as soluções de software, os novos equipamen-
tos de radiologia e imagem médica continuarão também a 
ser motivo de destaque. 
http:www.imaginasoft.pt

IPD

Estar presente neste evento de grande magnitude é uma 
honra para a IPD que acredita que tem de retribuir, ofere-
cendo aos participantes, um stand relevante onde podem 
visitar e aprender ainda mais sobre os seus produtos e a 
sobre a empresa.

A sua grande expectativa para esta edição é poder trans-
mitir os seus conhecimentos e dar a oportunidade de mos-
trar e dar a conhecer os mais recentes desenvolvimentos em 
produtos e sistemas.

Nesta edição da Expodentária têm o prazer de poder mos-
trar os seus últimos desenvolvimentos na digitalização e nas 
compatibilidades dos sistemas de implantes.

Os seus sistemas de trabalho digital, continuam a inovar e 
a colocar nas mãos de todos os seus clientes um vasto por-
tfólio de soluções. 

Nesta edição, estará presente a sua referência KOL em 
Portugal, que será capaz de resolver as dúvidas existen-
tes em relação aos produto, sistemas de trabalho digitais, 
bibliotecas e outras questões relevantes, bem como poder 
aconselhar os participantes sobre a introdução de compo-
nentes digitais tanto na clínica, como em laboratório.
http://www.ipd2004.com

Implante indireto  
com cerâmica

Híbrida: Sinterização/ 
re-mecanização  
diretamente  
no implante

Implante direto reto/angulado

Análogo digital/Modelo 3D

Implante indireto com metal  
pré-sinterizado

Soluções CAD-CAM
A IPD pensa em digital

Nosso objetivo é simplificar  

https://ipd2004.com/es
https://www.fkgiberia.com/pt#
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Lacer

A Lacer é um laboratório farmacêutico sediado em Barce-
lona, Espanha. A empresa foi fundada em 1949 e está firme-
mente comprometida com a saúde pública. 

Este laboratório comercializa uma vasta gama de produ-
tos de higiene oral e o principal objetivo é prevenir doenças 
orais, ajudando a manter uma higiene oral adequada. 

Devido à investigação interna da Lacer sobre os mecanis-
mos que geram doenças orais de base bacteriana como a 
gengivite, procuram-se novos e diferenciados mecanismos 
na luta contra uma das patologias que mais prevalece na 
sociedade e que está associada a médio prazo na génese de 
determinadas condições sistémicas.

A Lacer cria um conceito inovador de sistema basea-
do numa série de ingredientes que garantem um elevado 
nível de eficácia e segurança, tanto a nível humano como 
ambiental na luta contra a periodontite. O novo sistema da 
Lacer foi testado tanto in vitro como in vivo, com excelentes 
resultados clínicos.

Uma nova geração de pastas dentífricas e colutórios com 
fórmulas avançadas foi desenvolvida a partir deste novo 
conceito, assim como as suas provas científicas e a sua con-
tribuição para as clínicas dentárias.
http://www.lacer.es

Nobel Biocare

Para a Nobel Biocare, estar presente da Expodentária é 
sobretudo retomar alguma normalidade após um ano de 
adaptação e de desafios, como foi 2020. 

Já este ano, a 30º edição do Congresso OMD surge, ainda 
que cumprindo as devidas medidas de precaução, como 
uma oportunidade única para rever clientes da Nobel 
Biocare, apresentar as novidades a nível de soluções de 
tratamento e produtos a médicos dentistas, técnicos de 
prótese dentária e a todos os envolvidos em medicina 
dentária. Por isso mesmo a sua equipa estará disponível 
para ajudar clientes e esclarecer qualquer questão que 
possa aparecer. 

A presença na Expodentária será uma excelente oportu-
nidade para apresentar as novidades, a nível de produtos e 
soluções, que têm vindo a desenvolver. Com o objetivo em 
mente de poder ajudar os clientes a tratar mais pacientes e 
cada vez melhor, continuam a trabalhar em melhorias contí-
nuas e a Expodentária é o palco ideal para apresentar essas 
mesmas melhorias. 

Sem descurar o portefólio de produtos disponíveis, apro-
veitam agora esta oportunidade para apresentar o siste-
ma de implante Nobel Biocare N1 que, tal como a Nobel  
Biocare, centra-se nos médicos dentistas e nos seus pacientes. 
 Quem visitar a Nobel Biocare irá poder também conhecer 
o GalvoSurge, que permite uma nova abordagem na higie-
nização de implantes, criando condições otimizadas para os 
procedimentos de enxerto ósseo. 

A Nobel Biocare estará também presente como patro-
cinador científico este ano e como tal preparam duas ses-
sões de hands-on que irão decorrer durante o congres-

so, ambas no dia 5 de novembro. A sessão que decorre 
durante o período da manhã, das 09h30 às 13h00, com o  
Dr. Pedro Peña e o Dr. Pedro Santos Silva será sobre “Como 
tratar peri-implantites com a nova tecnologia de eletroli-
ses – Galvosurge”. A sessão da tarde – das 14h30 às 18h00 
– por sua vez contará com o Dr. Miguel Moura Gonçalves e o  
Dr. Pedro Peña, que irão apresentar a sessão “Um novo pro-
tocolo cirúrgico que garante maior previsibilidade e maior 
conforto para o paciente” ¸ apresentando o inovador siste-
ma Nobel Biocare N1™.
https://www.nobelbiocare.com/pt-pt

NSK Dental 

O objetivo da NSK Dental na Expodentária 2021 é dar a 
conhecer toda a gama de produtos dentários NSK a todos os 
profissionais de medicina dentária em Portugal e assim con-
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tinuar a oferecer os melhores produtos do mercado. Produ-
tos que incorporam as melhores qualidades e inovações no 
mercado. Faz parte também dos seus objetivos continuar a 
unir esforços com os atuais clientes e colaboradores à medi-
da que procuram criar novas oportunidades de negócio com 
outros potenciais clientes. 

A NSK Dental apresentará na Expodentária 2021 uma série 
de produtos revolucionários, que esperam que venham a 
atender às necessidades dos seus clientes. Apresentarão o 
novo SURGIC PRO2, o micromotor de implantologia de nova 
geração para melhorar o desempenho do seu antecessor. 
Segurança, operabilidade e conectividade sem fios, junta-
mente com as características bem conhecidas que a NSK ofe-
rece nos seus dispositivos cirúrgicos. 

Mas não só o SURGIC PRO2 será apresentado durante a 
Expodentária 2021. A nova microturbina Z com mini cabe-
ça e uma potência superior. A peça manual para implantes 
zigomáticos e a iProphy, a peça de polimento sem fios e o 
Osseo100+ também estarão presentes no stand.

E, finalmente, o renovado contra-ângulo Z95L SW. As 
mesmas características do nosso contra-ângulo, mas adi-
cionando a tecnologia SPRAY SWITCH da NSK. A primeira 
função de pulverização variável com duas variantes que 
permite escolher instantaneamente entre o spray de névoa 
ou de jato. 

Além disso, a NSK Dental terá os seus principais produtos 
para cirurgia e instrumentos rotativos disponíveis dentro do 
seu stand e disponibilizará aos participantes ofertas espe-
ciais.
https://www.nsk-spain.es/

S.I.N. Implant System

Está no ADN da S.I.N. Implant System 
estar próximo dos clientes e a Expoden-
tária é a melhor oportunidade de estar 

próximo dos seus parceiros em Portugal. Também vão apro-
veitar para apresentar a todos o sistema Epikut, que é uma 
das melhores opções para carga imediata. 

Quanto às novidades para esta edição, a S.I.N promete um 
stand inovador e pronto para receber da melhor forma clien-
tes e parceiros, sempre com um bom café e boa conversa.

Vão ainda contar com a presença de médicos dentistas 
e implantologistas consagrados no mercado português e 
internacional. Estes profissionais estarão disponíveis para 
esclarecer quaisquer dúvidas que o público possa ter sobre 
produtos e irá ainda estar presente o embaixador S.I.N., Fer-
nando Duarte, no dia 6 de novembro, apresentando o hand-
s-on sobre “materiais e protocolos de reconstrução óssea - 
perspectiva atual”.
http:www.sinimplantsystem.com

Straumann Group

As expetativas para este ano são bastante elevadas para 
o Straumann Group, dado que será o primeiro congresso pre-
sencial da OMD, após a pandemia. 

O Straumann Group estará presente com todas as marcas 
(Straumann, Neodent, Anthogyr, Digital Solutions, Meden-
tika, ClearCorrect, Philips Zoom, Osteobiol e AmannGirrbach) 
e com algumas surpresas que ainda não podem desvendar, 
apelando à visita de todos os seus os clientes ao Altice Fórum 
Braga, aos stands 142 ao 149 e 196 ao 203, para conhecerem 
todas as novidades.

Este ano contam com a apresentação do novo implante 
TLX da Straumann, assim como apresentações de outros 
novos produtos e onde irão fazer várias ativações de mar-
ca com vários jogos e surpresas. Terão também um espaço 
dedicado à sua marca de alinhadores, ClearCorrect.

O Straumann Group é Golden Sponsor da OMD e, neste 
âmbito, contarão com a presença de um orador de renome.

O Dr. Egon Euwe fará a sua apresentação no dia 4 de 
novembro, das 14h30 às 16h, no Auditório A, onde abordará 
o tema: “Como evitar e resolver as complicações e insuces-
sos com implantes imediatos na “zona estética”: um proto-
colo para resultados previsíveis a longo prazo.”
http:www.straumanngroup.pt

UIC Barcelona

Na perspetiva da UIC Barcelona, é essen-
cial haver formação nas técnicas mais atuais 
do setor da medicina dentária para poder 

responder às necessidades da sociedade. Por esta razão, a 
Faculdade de Medicina Dentária da UIC Barcelona oferece 
aos seus alunos de licenciatura e pós-graduação uma forma-
ção abrangente e completa que lhes permite diagnosticar e 
oferecer o melhor tratamento aos pacientes.

A Faculdade de Medicina Dentária da UIC Barcelona tem des-
de a sua criação uma grande relação académica com universi-
dades de portuguesas, de forma bidirecional, uma vez que mui-
tas pessoas que têm atualmente cargos relevantes na medicina 
dentária portuguesa têm sido formadas na UIC, e também mui-
tos estudantes da UIC Barcelona passaram pelas salas de aula 
das universidades portuguesas em troca de Erasmus.

O seu objetivo para esta edição continua a ser divulgar 
os seus programas de mestrado e residências clínicas e de 
pós-graduação, bem como a sua oferta de formação em 
cursos de formação contínua que abrangem todas as áreas 
da medicina dentária. O seu principal objetivo é melhorar a 
competitividade dos médicos dentistas e oferecer mais qua-
lidade no tratamento do doente.

Por outro lado, esperam aumentar os laços académicos 
e de investigação com as universidades de portuguesas, 
sendo que o aumento do conhecimento tecnológico signifi-
ca que só trabalhando em conjunto poderão responder aos 
desafios do ensino e da formação do futuro. 

A Faculdade dispõe de equipamentos digitais de última 
geração, como dispositivos de impressão digital, software 
de diagnóstico e design de próteses e alinhadores dentá-
rios, para que os alunos adquiram competências na tomada 
de impressões digitais e na gestão radiológica, substituindo 
assim o uso de materiais convencionais. Como explica o Dr. 
Lluís Giner, Reitor da Faculdade, “não há dúvida de que as 
mudanças tecnológicas conduzem a uma melhoria do diag-
nóstico e dos tratamentos dentários, garantindo ao mesmo 
tempo um melhor prognóstico a longo prazo”.

A Faculdade de Medicina Dentária da UIC Barcelona tor-
nou-se um centro de referência nacional pela sua qualidade 
de ensino e investigação.

Este ponto tem-se refletido nas posições obtidas pela 
Faculdade nas recentes edições dos principais rankings 
nacionais e internacionais.

Especificamente, pelo quarto ano consecutivo, a UIC Barce-
lona foi classificada no Ranking de Xangai posicionando-se no 
Ranking Global de Assuntos Académicos (GRAS) na categoria 
de Medicina Dentária & Ciências Orais, ocupando a segunda 
posição entre as sete instituições de âmbito nacional. Da mes-
ma forma, a Universidade ocupa a primeira posição no campo 
da Medicina Dentária do ranking CYD 2021 pelo seu elevado 
número de indicadores de maior desempenho. Finalmente, 
mais uma vez a licenciatura em Medicina Dentária está posi-
cionada entre as três melhores da sua categoria no ranking 
das melhores universidades espanholas preparadas pelo jor-
nal El Mundo, que destaca especialmente o uso das tecnolo-
gias mais avançadas nas instalações da Faculdade e da sua 
Clínica Universitária de Medicina Dentária.

Nesta edição da Expodentária 2021, e dada a sua grande 
relevância internacional, o Dr. Lluís Giner Dean da Faculdade 
de Medicina Dentária, e a Sra. Elisa Sanagustín, Gerente da 
Faculdade, estarão presentes no stand. n
http:uic.es/es/facultad-de-odontologia

O JornalDentistry convidou um vasto número de
empresas para colaborar na elaboração deste artigo,

mas apenas as mencionadas responderam
até ao fecho da edição.
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