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EXPODENTAL SCIENTIFIC CONGRESS TERMINA COM SUCESSO A 
SUA PRIMEIRA EDIÇÃO

profissional altamente qualificada que tem gerado uma ati-
vidade comercial animada.   

O Congresso reuniu 6.399 visitantes profissionais de 22 países 
- Alemanha, Andorra, Argentina, Bélgica, Bolívia, Canadá, China,  
Estados Unidos, França, Israel, Itália, Luxemburgo, México,  
Países Baixos, Paquistão, Panamá, Portugal, Suíça, Taiwan, 
Turquia, Ucrânia e Venezuela. Quanto ao perfil profissional, 
destaca-se a ampla afluência de médicos dentistas e técnicos 

O primeiro grande congresso multidisciplinar do setor 
dentário, a Expodental Scientific Congress, realizou-se 

de 24 a 26 de junho no IFEMA Madrid e registou um saldo 
bastante positivo por parte dos participantes, estando isso 
refletido na resposta e chamada profissional que o Con-
gresso registou, tanto ao longo das suas sessões científicas, 
workshops práticos, palestras e apresentações de produtos, 
como no seu espaço de exposição que reuniu as novidades e 
serviços de 97 empresas de sete países e registou uma visita 

O primeiro grande congresso multidisciplinar do sector dentário, reuniu mais de seis mil visitantes 
profissionais de 22 países e contribuiu para promover o reencontro profissional, e para gerar um efeito 
positivo imediato, após os meses de inatividade a nível global.

de prótese dentária, que representaram, respetivamente, 29% 
e 15% do total, além dos inúmeros profissionais de clínicas, 
cirurgiões maxilofaciais, higienistas, ortodontistas e estudan-
tes, entre outros. 

Quanto ao conteúdo do programa foram realizadas 24 
apresentações ao longo dos quatro blocos cordenados pelo 
Prof. Dr. Jaime A. Gil Lozano e  o Dr. Nacho Rodríguez Ruiz, e 
liderados por sociedades científicas - SEPA, Sociedade Espa-
nhola de Periodontics e Osseointegration;  SEPES, Socieda-
de Espanhola de Próteses Estomatológicas e Estéticas; SEDO, 
Sociedade Espanhola de Ortodontia, e AEDE, Associação 
Espanhola de Dayodontia– bem como os programas do IV 
Fórum de Excelência em Gestão Dentária de VP20,e a impo-
sio SEPES DIGITAL ACADEMY.  Além disso, o Congresso acolheu 
o desenvolvimento de 23  workshops práticos e de forma-
ção, e mais de vinte apresentações de produtos e técnicas no 
auditório do Hall 9.  

Organizado pela IFEMA MADRID em conjunto com a Brand 
Comunicación, e promovido pela FENIN, o Expodental Scien-
tific Congress veio também confirmar a relevância do papel 
da formação no setor da medicina dentária numa altura em 
que o processo de transformação digital torna mais necessá-
ria do que nunca a interação dos profissionais de saúde com 
as novas tecnologias. Neste contexto, o programa científico 
colocado no epicentro dos seus conteúdos coloca questões 
fundamentais em torno da saúde oral, como periodonto-
logia, estética, ortodontia e implantologia, todos eles com 
uma ligação comum na aplicação de novas tecnologias na 
digitalização e tratamento de imagem, utilização de ferra-
mentas para ajudar o diagnóstico e prognóstico, guias cirúr-
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gicos, impressão 3D para o fabrico de produtos personaliza-
dos e modelos de abordagem cirúrgica para o planeamento, 
entre outras aplicações.

Relevante foi também o âmbito internacional da Primei-
ra Tabela Virtual Ibero-Americana, realizada no âmbito do 
Congresso, e focada na promoção do intercâmbio de conhe-
cimentos e experiências em torno das propostas do docu-
mento ‘Visão 2030’ da Federação Dentária Internacional IDE. 
O encontro, presidido pelo Dr. Óscar Castro, presidente do 
Conselho Geral de Dentistas de Espanha, foi o primeiro a ser 
organizado com representantes ibero-americanos do setor 
da medicina dentária, e contou com a presença da Federa-
ção Dentária Latino-Americana (FF) e dos presidentes das 
Associações Profissionais de Médicos Dentistas de Portugal, 
Bolívia, Brasil, Chile, Equador, México, Nicarágua, Panamá, 
Peru, Colômbia, Costa Rica, Paraguai, Uruguai.

A Expodental Scientific Congress foi inaugurada na noi-
te de 24 de junho com a celebração de um jantar, com a 
presença do Ministro da Saúde da Comunidade de Madrid, 
Enrique Ruiz-Escudero, que reuniu, no Centro de Conven-
ções do Recinto de Feiras, representantes destacados da 
área da medicina dentária, membros da Comissão de Hon-
ra e da Comissão Organizadora do Congresso, sociedades 
científicas, oradores e representantes da indústria.   A 
cerimónia de abertura foi também o palco escolhido para 
a entrega da primeira edição dos ExpoDENTAL SCIENTIFIC 
CONGRESS Awards, três reconhecimentos muito especiais 
que a Comissão Organizadora concedeu a instituições e 
profissionais notáveis

Os vencedores foram o Dr. Óscar Castro Reino, Presidente 
do Conselho Geral dos Dentistas de Espanha, pela sua ges-
tão da pandemia. O segundo prémio foi para o Dr. António  
Montero, Presidente do Ilustre Colégio Oficial de Dentistas 
e Estomatologistas da Primeira Região, pela sua gestão da 
vacinação COVID-19, ao longo do processo de vacinação na 

sede do COEM. Finalmente, a carreira profissional de Fede-
rico Schmidt e o seu trabalho à frente da gestão da quarta 
geração da Schmidt Dental Solutions, uma empresa cen-
tenária, foram premiados. Foi também feita uma menção 
especial ao compromisso de Schmidt como presidente do 
setor dentário da Fenin durante muitos anos. 

A IFEMA MADRID e a FENIN já estão a trabalhar no próximo 
grande evento bienal com a indústria dentária, a EXPODEN-
TAL 2022, a realizar-se no recinto de feiras de 24 a 26 de 
março de 2022, e que representará uma nova oportunidade 
de negócio e contacto profissional. n
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