
Nos primeiros seis meses
de 2005, as vendas do
Grupo Straumann cresce-
ram 18%, o equivalente a
256 milhões de francos
Suíços (CHF). 

O lucro operacional su-
biu 20% alcançando os
80 milhões de CHF, en-
quanto o rendimento lí-
quido cresceu 25% equi-
valente a 68 milhões de
CHF. 

Os ganhos por acção
subiram aos 25% desde a
primeira metade de 2004,
atingindo os 4.37 CHF. 

O Grupo criou ainda

mais 96 novos postos de
trabalho neste primeiro
semestre e aumentou o
seu número total de em-
pregados (1228). 

A contribuir para este
sucesso estiveram produ-
tos como o serviço indi-
vidualizado CARES; o
novo suporte gold
synOcta®; o kit Bone
Block Fixation e um novo
leque de brocas ‘paciente
individual’; a tecnologia
SLActive; o osso cerâmi-
co Straumann e a Mem-
brana Straumann, ainda
em estudo.
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O Dr. João Pi-
menta vai estar
presente no Con-
gresso Internacio-
nal de Estomato-
logia de 2005 em
La Habana  - Cu-
ba,  com uma
apresentação de-
dicada ao tema
"Estetodontia:
uma visão da Medicina
Dentária", onde o médico
do Porto vai abordar as
transformações conceptu-
ais da Medicina Dentária,

ao longo dos tempos, nem
sempre acompanhadas por
mudanças curriculares. “A
Estética e a Implantologia
são as duas áreas que, se-

gundo a nossa
visão, mais se
têm desenvolvi-
do, pelo que já
deveriam ser dis-
ciplinas do Cur-
so”, defende João
Pimenta.

As inscrições
para este Con-
gresso podem

ser feitas até ao dia 25 de
Outubro para Agência
Avic – 253 823 781 – ou
António Novais – 253 812
771 ou 938 716 773.

Termina em Janeiro do
próximo ano o curso de
formação contínua em
Estética Dental do Grupo
Ceosa, cujos dois últimos
módulos sobre Técnicas
de Restauração directa
com compósitos II e
facetas de porcelana e
Grupos Anteriores Estéti-
cos I e II, têm lugar nos
dias  21 e 22 de Outu-

bro; 18 e 19 de
Novembro e 20 e
21 de Janeiro.

Os professores
são os Drs. Mariano
Sanz Alonso; Ma-
nuel Antón Radiga-
les e José Rábago
Veja. 

Para mais infor-
mações contacte: 
cursos@ledosa.com

Formação Contínua
em Estética Dental

No cumprimento da pro-
messa de estar cada vez
mais próximo dos profis-
sionais de medicina dentá-
ria, o Biotechnoloy Insti-
tute (BTI) convida-o a par-
ticipar nos cursos que se
vão realizar de norte a sul
de Espanha. 

A inscrição é gratuita, e
os participantes têm a
oportunidade de conhecer
as novidades em Implan-
tologia e Reabilitação

Oral, os últimos
avanços em rege-
neração óssea, im-
plantes de diferen-
tes diâmetros, tra-
tamento do maxi-
lar atrófico com
expansores e os últimos
desenvolvimentos em ter-
mos estéticos. Salamanca
recebe o Dr. Pedro Barrio
no dia 12 de Novembro;
em Palma de Mallorca vai
estar o Dr. Rafael Plá no

dia 26 de Novembro; e em
Santander o Dr. Badas Vi-
daurrázaga estará presente
no dia 26 Novembro.

Para mais informações
contacte Esther pelo tele-
fone +34 945 140 024.

BTI convida profissionais 
para formação

Vendas Straumann crescem 19%

Sabendo do pou-
co tempo de que
dispõem os mé-
dicos dentistas, a
Oral-B coloca à
sua disposição a
página web
www.oralb.com/pt
onde os profissi-
onais podem so-
licitar todo o tipo
de materiais,
amostras e fazer qualquer
tipo de consulta.

Em www.oralb.com/pt
pode encontrar ainda as
últimas novidades em

produtos, estudos clíni-
cos, assim como folhe-
tos informativos para os
seus pacientes como a
Série de Educação que

pode descarre-
gar em forma-
to pdf ou pedi-
la por e-mail. 

Na secção
de actualida-
de, mantenha-
se informado 
sobre o que 
se passa na
Oral-B, e no
mundo da 

medicina dentária em 
geral. Consulte também 
a agenda de cursos 
e eventos Oral-B e do 
sector.

Congresso em Cuba recebe médico
dentista português

Teve lugar nos dias 17 e
18 de Outubro, em San
Sebastián, Espanha, o cur-

so de Radiologia Dental,
organizado pela Osteoplac
Congresos, e onde o ora-

dor principal foi o Dr. Da-
vid Hatcher (USA). 
Para mais informações

contacte o número
de telefone (+34)
902 422 420, fax
(+34) 943 465
044, o e-mail con-
g r e s o s @ o s t e o -
plac.com ou ainda
o website www.
osteoplac.com.

Osteoplac organiza curso 
de Radiologia Dental em Espanha

www.oralb.com/pt 
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