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2º curso de Ortodontia para 
Assistentes Dentárias 
Após o sucesso do primeiro curso realiza-
do no passado mês de Julho, a EspaçOR-
TO lança a segunda edição do curso de 
Assistentes em Ortodontia, a realizar nos 
dias 6, 7 e 8 de Dezembro no Funchal, 
Ilha da Madeira.
Os factores-chave do sucesso do curso são: 
a componente prática alargada, benefi-
ciando de um apoio directo e continuado;  

e, ministrado 
por Médicos 
Ortodontistas 
transmitindo precisamente as tarefas que 
esta função especializada obriga.
A Coordenação do curso está a cargo da 
Dr. Ana Margarida Vieira (DDS).
Informações através do e-mail espacorto@
espacofisio.pt ou do telefone 965 168 907.

Glavis marca presença  
nos congressos nacionais
Promovendo as soluções inovadoras que representa no mercado nacional, a Glavis 
marcou e vai marcar presença nos seguintes congressos da área da Saúde Oral e Im-
plantologia a realizar até final de 2008:
• Congresso SPCO – EFFOSS, Porto, 9, 10 e 11 de Outubro de 2008;
• Congresso SPEMD – Coimbra, 17 e 18 de Outubro de 2008;
• Congresso OMD – Santa Maria da Feira, 20, 21 e 22 de Novembro de 2008.
Para conhecer os produtos e aproveitar as oportunidades únicas na área da Cirurgia 
Oral e Implantologia da Glavis basta procurar o stand da empresa. Para mais infor-
mações contacte a Glavis pelo e-mail geral@glavis.com.

A LEDOSA (Grupo CEOSA) organiza 
cursos de formação contínua sobre Or-
todontia, leccionados pelos Drs. Alberto 
J. Cervera Durán e Alberto Cervera 
Sabater. O programa inclui Cefalome-
tria e Meios de Diagnóstico (27 a 29 
de Novembro), Tratamento de Classe 
I (22 a 24 de Janeiro 2009), Cimentos 
e Biomecânica (26 a 28 de Fevereiro 

2009), Tratamento de Classe II (16 a 18 
de Abril); Tratamento de Classe III (21 
a 23 de Maio); Prática de Diagnóstico 
e Plano de Tratamento (25 a 27 de Ju-
nho); Síndromes Graves e Biomecânica 
de Autoligado (24 a 26 de Setembro); 
Adultos e Atípicos (12 a 17 de No-
vembro). Mais informações através de 
cursos@ledosa.com.

Formação contínua em Ortodontia
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W&H celebra 50.º aniversário
Desde que em 1958 a 
família Malata adquiriu a 
W&H, fundada em 1890 
por Jean Weber e Hugo 
Hampel, a empresa tem 
experimentado um cres-
cimento imparável.
Em 1964 fundou-se a 
W&H Alemanha, à qual 
se seguiram as delega-
ções em França, Itália, 
Suécia, Grã-Bretanha, 
Suíça, Espanha, etc., até ao presente com 
representação em mais de 90 países.
En 1996 Peter Malata (filho) – na foto – 
assumiu a direcção da empresa e transfor-
mou a W&H numa potente e inovadora 

empresa, organizada 
em equipas capazes de 
reagir de um modo rá-
pido e flexível às neces-
sidades dos clientes.
Este crescimento foi 
evidente quando em 
1999 foi fundada a 
W&H Sterilization per-
to de Bergamo (Itália), 
fábrica dedicada em ex-
clusivo à esterilização. 

Em 2009, com a próxima inauguração 
da terceira fábrica de produção e nova 
sede da W&H na Aústria, a empresa 
espera consolidar-se como uma das mais 
importantes do sector.

Nobel Biocare World Tour 
aconteceu em Lisboa 
A digressão mundial da Nobel Biocare 
passou por Lisboa no início de Outubro, 
tendo acolhido cerca de 600 participan-
tes.
O Dr. Brien Lang, que foi Director do 
Nobel Biocare UMSD Center for Excellen-
ce, em 1994, o Dr. Robert Gottlander, 
Executive Vice President da Nobel Biocare, 
e o Dr. Paulo Maló, enquanto Presidente 
do Comité Científico Local, foram os ora-
dores principais da cerimónia de abertu-
ra na Faculdade de Medicina Dentária de 
Lisboa onde se destacou a importância 
da “discussão científica e da formação par-

tilhada entre a empresa e os profissionais, 
bem como das soluções oferecidas pela 
companhia na área da Implantologia e da 
prótese fixa”. Menção ainda para “a qua-
lidade dos profissionais portugueses” e “a 
motivação que é para os jovens dentistas 
este tipo de evento”.
Os profissionais de Medicina Dentária 
puderam assistir a nove sessões clínicas e 
também sessões cirúrgicas pré-gravadas 
sobre os vários tratamentos disponíveis 
que incluíram o uso dos implantes Nobel 
Active, NobelReplace, Zygoma, Shorty 
e o All-on-4, e das soluções protéticas 
Procera Bridge Zirconia, Procera Crown 
Alumina e NobelRondo. Estas acções 
permitiram analisar o tratamento médi-
co-dentário em vários aspectos, estimu-
lando uma participação activa por parte 
da audiência.  Os Workshop e as sessões 

Hands-ons contribuíram também para os 
participantes “porem a mão na massa”. 
Do leque de oradores envolvidos no 
programa principal (leia na próxima 
edição as entrevistas exclusivas com al-
guns deles), destaque para as presenças 
de Iñaki Gamborena, Nitzan Bichacho, 
Bernard Touati, Jean-Marc Etienne e 
Rubén Davó; e também dos portugueses 
João Pimenta, Ricardo Rainha, Salomão 
Rocha, João Carlos Ramos, Luís Boucei-
ro, Pedro Nicolau, Fernando Almeida, 
Pedro Ferreira Borges, José Pedro Dias 
da Silva, João Caramês, Armando Lopes, 

Fernando Duarte, Luis Loureiro, Isabel 
Lopes, Jaime Guimarães e Cesaltino Re-
médios.
O evento terminou com a cerimónia de 
atribuição de prémios do Poster Program 
(ver caixa), mas a noite prolongou-se com 
um jantar no Convento do Beato onde 
todos puderam confaternizar. O próximo 
World Tour decorre na cidade de Riccione, 
Itália, entre 6 e 8 de Novembro. 

Os Drs. Bernard Touati, Nitzan Bichacho, João Pimenta, Jean-Marc Etienne, Robert Gottlander  
e Iñaki Gamborena

Vencedores do Poster Program

Categoria Clínicos Seniores 
– Dr. Jorge Augusto Pereira 
Categoria Estudantes e Jovens 
Clínicos – Dra. Inês Caldeira 
Fernandes 
Categoria Estética Excelente com
Procera – Dr.  João Carlos Roque


