
EXPODENTÁRIA 2022 REGRESSA A LISBOA
O Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas organiza em simultâneo a Expodentária Portugal 

nos próximos dias 17, 18 e 19 de novembro na FIL, em Lisboa.

C om o mote “Medicina dentária e especialidades médicas: o papel da nossa arte”, a 31.ª edição do Congresso da OMD pretende abrir espaço à reflexão sobre os desafios e 
metas lançados pela Organização Mundial de Saúde para a saúde oral nos próximos 10 anos.

O evento conta com milhares de congressistas e participantes, assim como centenas de expositores e marcas naquela que é a maior e mais importante feira nacional de 
equipamentos e material dentário.
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APEX oportunidade de assistir à conferência do Dr. Luís Jané 
Noblon, “Reabilitação 3D segundo o protocolo APR - Antero-
Posterior Rehabilitation”.
bti.portugal@bticomercial.com

COLTENE

Douromed

Para a exposição, a APEX vai levar alguns produtos novos 
da Zarc Endo, nomeadamente as novas limas Excalibur, 
ApicalShaper e os novos cimentos NeoSealer Flo Bioceramic 
Root Canal Sealer.

Durante o evento os participantes poderão ainda usufruir 
de vários cursos de cerca de uma hora com a linha de produ-
tos de endodontia da Zarc Endo.
www.apex.pt/loja

Biotech

A Biotech olha para o Congresso da OMD como uma opor-
tunidade para estabelecer contactos mais próximos com 
todos os profissionais de saúde oral.

Este ano, o fabricante reforça a sua presença na exposi-
ção como Platinum Sponsor e apresenta uma vasta gama 
de soluções, entre elas a Ortodontia Invisível, Smilers, novas 
soluções de prótese dentária, softwares de planeamento e 
diagnóstico e digital.

O Dr. Bruno Almeida Gomes subirá a palco pela Biotech 
Dental Portugal, nomeadamente pela Smilers, para contri-
buir com a sua vasta experiência e currículo na prática exclu-
siva de ortodontia.
www.biotech-dental.com

BTI
A BTI continua a apostar forte-

mente na Expodentária devido à 
sua dimensão e à associação de 
um congresso científico no evento. 

A expectativa é de uma grande 
afluência ao stand para a partilha 
das soluções com os profissionais 

da área, nomeadamente opções menos invasivas e mais 
biológicas.

A BTI vai levar até ao evento uma nova caixa cirúrgica e 
novidades ao nível de componentes protéticos, para além de 
soluções para maxilares atróficos.

No dia 18 de novembro, os participantes poderão ter a 

A Expodentária é para a COLTENE sinónimo de grande 
expectativa, com um espaço para contactar com os clientes 
sem o stress do dia-a-dia das visitas nas clínicas. 

Apesar do evento presencial pós-pandemia em 2021, a 
marca especialista na área considera que a Expodentária 
deste ano será, sem dúvida, o regresso à normalidade.

Entre as novidades destaque para a nova linha de diques 
de látex HySolate, com destaque para o dique preto com pré-
-marcação, assim como o novo autoclave Classe B, o SciCan 
STATIM 6000B, G4+, um autoclave rápido que permite esteri-
lizações mais rápidas. 

Os participantes são ainda convidados a participar em 
workshops de endodontia e a experimentar alguns produtos 
e sistemas.
www.coltene.com

CPMPHARMA

A Expodentária 2022 é, para a CPMPHARMA, uma oportu-
nidade de estar novamente com os clientes e amigos, para 
os levar a “casa” e mostrar as novidades e gerar troca de 
ideias. Será igualmente uma oportunidade para obter novos 
parceiros, agradecer a fidelização dos já existentes e solidi-
ficar projetos.

Sobre as novidades em si, a CPMPHARMA prefere não 
levantar o véu e aguça a curiosidade com o fator surpresa 
para todos os visitantes que passem pelo stand. 

Sobre os oradores, apesar de não contarem com nomes no 
programa científico, haverá pelo menos um, nos diferentes 
dias, de cada marca representada pela CPMPHARMA.
www.cpmpharma.pt

A Douromed tem expectativas muito elevadas para a 
Expodentária, uma oportunidade para encurtar a distância e 
consequente virtualidade que a pandemia causou.

Entre as novidades, a Douromed irá levar uma grande 
novidade para a exposição: a marca LineaOrthodontics, que 
pretende contribuir para o sucesso da ortodontia.

A Douromed conta com um speaker no programa científico 
do congresso sobre o tema regeneração óssea, materiais e 
protocolos, uma formação com Hands-On que irá abordar 
diversos tópicos, entre eles a biologia dos enxertos ósseos, 
materiais de enxerto, aplicações clínicas, entre outros.
www.douromed.com

EMS
A EMS, patrocinador Gold, vai 

ter a maior presença de sempre 
na Expodentária. Com o dobro do 
tamanho do stand, a marca, res-
ponsável por patrocinar a entrega 
de prémios, quer dar a conhecer a 
cada vez mais pessoas o protocolo 
Guided Biofilm Therapy (GBT).

Com o foco na preocupação com a prevenção e profilaxia, 
a EMS destaca o enfoque para as questões de manutenção 
de implantes, assim como novos produtos a apresentar 
durante o evento.

A EMS vai realizar duas Swiss Dental Academies, com a 
participação do Prof. Dr. Francisco Brandão de Brito e o Prof. 
Dr. Paulo Campos. Com o equipamento e a formação, as clí-
nicas poderão receber o certificado GBT. Caso não tenham 
o equipamento, os participantes podem ir à formação para 
conhecer melhor o Guided Biofilm Theraphy. As inscrições já 
estão abertas, mas são muito limitadas.
www.ems-dental.com

FKG
Para este Congresso OMD-Expodentária 2022, a FKG reno-

va o compromisso com a educação e a inovação. É um dos 
patrocinadores científicos do evento, para o qual tem prepa-
radas várias conferências e novidades disponíveis no stand.

https://www.apex.pt/loja
https://www.biotech-dental.com
mailto:bti.portugal%40bticomercial.com?subject=
https://www.coltene.com
https://www.cpmpharma.pt
https://www.douromed.com
https://www.ems-dental.com
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A marca prepara-se para lançar um novo sistema XP-endo 
Rise que permite o tratamento de canais radiculares de for-
ma conservadora e anatomicamente sólida, com recurso a 
apenas dois instrumentos. Os participantes terão ainda opor-
tunidade de conhecer os sistemas de instrumentalização 
RACE EVO R-Motion, os materiais biocerâmicos TotalFill e o 
novo motor Rooter X3000.

Entre as conferências destaque para a do Dr. Jose Antonio 
González, “A R-evolução na endodontia: Novas ligações 
e cimentos biocerâmicos”, onde os participantes poderão 
conhecer e experimentar o novo sistema XP-endo Rise; 
e para a do Dr. Luís França Martins, com o título ““RACE® 
EVO - A Evolução de um Legado comprovado de eficiência 
e segurança & Obturação Tridimensional”, para conhecer as 
vantagens RACE EVO na realização de tratamentos de forma 
mais segura.
www.fkgiberia.com

Foquim 

e mostrar ao mercado as 
novidades e crescimento da 
marca.

Com uma forte aposta no 
processo digital, o software 
ModelPro permite a produ-

ção de modelos 3D e apresenta outras ferramentas exclusi-
vas com o Stump Die 3D e o Scan Abutment Replace. 

Um dos responsáveis pelo desenvolvimento e implemen-
tação deste software vai marcar presença durante toda a 
exposição para a apresentação e formação contínua deste 
software próprio.
www.ipd2004.com

LaserMaq
A LaserMaq apresenta-se 

na ExpoDentária com o foco 
em apresentar soluções que 
realmente beneficiem as 
clínicas dentárias e os labo-
ratórios de prótese dentária, 
para que possam melhorar 
a sua competitividade e a 
experiência do cliente final. 

Em relação às novidades, 
este ano o destaque vai para 
a plataforma Laser SkyPulse 
da FOTONA. Destaque 

também para o CAD/CAM com a fresadora 250iPRO, da 
imes-icore.
www.lasermarq.pt

Lusobionic

A Lusobionic tem expectativas elevadas para a 
Expodentária, com muitas novidades que, acreditam, acres-
centarão valor ao mercado.

Nesta edição de 2022, a Lusobionic apresentar-se-á como 
Lusobionic Group.

A empresa tem este ano mais duas novas empresas – a 
ELAN e a MURI – para incremento de valor aos clientes. A 
ELAN dedica-se exclusivamente à medicina dentária estética 
e trata-se da primeira “one stop shop” em Portugal. 

Como Scientific Sponsor, é responsável por organizar o 
curso “GBR como ato cirúrgico do dia a dia”, ministrado por 
Dr. Pablo Bustillo a 17 de novembro. O stand terá um espa-
ço dedicado a palestras durante a exposição, com nomes a 
anunciar em breve.
www.lusobionic.com

A Foquim acredita que a Expodentária será um enorme 
sucesso, nesta edição que decorrerá já sem as restrições da 
Covid-19.

Os participantes vão poder conhecer as últimas novidades 
dos fabricantes.

A Foquim é também patrocinadora científica do curso 
hands-on “Abordagem de canais calcificados: acesso com 
guia estática, do planeamento à abordagem clínica”, condu-
zida pelo Dr. Hugo Sousa Dias.
www.foquimdental.com

IPD
Este ano a IPD tem a expectativa de ser uma Expodentária 

extraordinária, naquele que é considerado um evento para 
comunicar com os clientes, estabelecer novos contactos 

Montellano

As expectativas da Montellano para a Expodentária pas-
sam por conviver com os clientes e dar a conhecer o que 
de melhor e mais recente se produz em equipamentos e 
consumíveis para medicina dentária, sem esquecer os vários 
serviços que ajudam no dia-a-dia como a legalização de 
equipamentos de radiologia, assessoria técnica e legal para 
clínicas, entre outros. 

A Montellano apresenta-se este ano na Expodentária como 
o principal distribuidor nacional da Dentsply Sirona e como o 
principal distribuidor do mercado para digitalizar clínicas ou 
laboratórios com equipamentos e software CAD/CAM. 

A marca vai contar com oradores convidados no stand, 
nomeadamente representantes dos fabricantes Dentsply 
Sirona, Carestream Dental, Medit e Exocad para esclarecer e 
fornecer uma formação personalizada aos clientes.
www.montellano.pt

Nobel Biocare
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Nos três dias de ExpoDentária a Nobel Biocare pretende 
apresentar os seus produtos e soluções. Para a empresa, este 
“reencontro anual” é uma oportunidade de estar junto dos 
clientes, conhecer novos profissionais e partilhar o trabalho 
desenvolvido ao longo do ano.

Produtos como o sistema de implantes Nobel Biocare N1, 
o portfólio de materiais de regeneração creos, o sistema de 
limpeza de implantes dentários GalvoSurge ou o sistema de 
navegação guiada X-Guide são algumas das propostas que a 
Nobel Biocare vai levar até à exposição.

A marca participará como Scientific Sponsor do 31º 
Congresso da OMD, com uma sessão no dia 18 de novembro 
do Dr. Istvan Urban, intitulada “As minhas perspetivas sobre 
aumento vertical e horizontal”, considerado um dos maiores 
desafios da regeneração óssea na área de implantologia 

https://www.fkgiberia.com
https://www.foquimdental.com
https://www.ipd2004.com
https://www.lasermarq.pt
https://www.lusobionic.com
https://www.montellano.pt


oral. As ferramentas utilizadas pelo Dr. Istvan Urban estarão 
também disponíveis no stand da Nobel Biocare.
www.nobelbiocare.com

NSK Dental

A NSK Dental vai marcar presença na Expodentária 2022 
com a perspetiva de mostrar apoio aos profissionais na área 
da medicina dentária em Portugal. 

A marca vai apresentar-se com novos produtos que pro-
metem ajudar os médicos dentistas no dia-a-dia, entre eles 
um novo contra-ângulo Z95L SW, a primeira tecnologia do 
mundo que permite a pulverização de dois tipos de spray, 
uma tecnologia que pretende ajudar a evitar problemas 
associados a aerossóis.

Nas novidades destaque ainda para a micro-turbina Ti-Max 
Z, com uma mini cabeça de 9,0 mm e com uma potência de 
20W. A cabeça inclinada a 100 graus permite uma fácil utili-
zação. O Sistema Clean Head elimina os fluidos orais e o novo 
sistema de paragem rápida garante a segurança do paciente.

A NSK Dental vai disponibilizar ofertas especiais para a 
compra de produtos e convida todos os participantes a soli-
citarem mais informações sobre os produtos junto da marca.
www.nsk-spain.es

Ravagnani

Para a Ravagnani Dental, as expectativas para a 
Expodentária deste ano são muito altas, apontando a relação 
com os clientes como essencial para o setor. Para a marca, 
este tipo de eventos serve para a partilha de conhecimento, 
o contacto com médicos dentistas, a divulgação de novida-
des e campanhas específicas.

Quanto às novidades para esta edição, a Ravagnani con-
tará com três stands onde terão preparados novos produtos, 
desde ortodontia, com alinhadores invisíveis SLINE, à radio-
logia, com um novo Panorâmico 3D da MEYER. 

A marca vai aproveitar ainda a ocasião para ter um centro 
de formação onde decorrerão palestras ao longo dos três dias 
de evento, com a participação de vários oradores nacionais e 
internacionais destinadas a quem quer aperfeiçoar conheci-
mentos na área para oferecer os melhores tratamentos.
www.ravagnanidental.com

StraumannGroup UCI
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O StraumannGroup marca presença na Expodentária como 
Gold Sponsor, com perspetivas de uma maior aproximação 
à componente digital oferecida pelo grupo. Esta é também 
uma oportunidade para aumentar o número de contactos e 
reencontrar os clientes atuais.

Com o objetivo de responder às necessidades impostas 
pelos tempos, o StraumannGroup leva a carga imediata e o 
ecossistema ImmediaXy até ao Congresso OMD, assim como 
novidades ao nível da ortodontia, com material e software 
dos alinhadores invisíveis Clearcorrect.

Conta com dois oradores convidados no programa científi-
co - Irena Sailer e Vincent Fehmer – que vão abordar o tema 
“Gestão da estética branca e rosa - uma abordagem interdis-
ciplinar”, no dia 19 de novembro, entre as 09h00 e as 13h00.
www.straumann.com

A UCI pretende aproveitar a Expodentária para dar a 
conhecer os programas de mestrado, residências clínicas, 
pós-graduações e cursos de formação contínua, assim como 
estreitar os laços académicos e de investigação com as uni-
versidades portuguesas, com a partilha do conhecimento 
tecnológico de forma a dar resposta aos desafios do ensino e 
da formação do futuro.

Considerada uma referência a nível nacional, a Faculdade 
de Medicina Dentária da UIC Barcelona dispõe de equipa-
mento digital de última geração, como dispositivos digitais 
de moldagem, software de diagnóstico e desenho protético 
e alinhadores dentários, para que os estudantes adquiram 
competências em impressões digitais e manuseamento 
radiológico. A Diretora do Centro de Investigação, Dra. Elisa 
Sanagustín, e a Vice-Reitora da Faculdade de Medicina 
Dentária, Dra. Marta Satorres, vão estar presentes no stand 
da instituição durante o evento. 
www.uic.es/en n
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