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Coimbra recebe Simpósio Nobel Biocare

Médicos dentistas portugueses são
os primeiros a conhecer NobelActive
Cerca de 300 participantes e mais de 70 técnicos de laboratório estiveram presentes no Auditório dos Hospitais de Coimbra
onde participaram no Simpósio “Novas tendências e conceitos para conseguir um sorriso perfeito”
e celebraram os 15 anos da Nobel Biocare em Portugal.

D

urante dois dias, a equipa Nobel Biocare Portugal
reuniu mais de três centenas de participantes em
torno de um programa composto, sobretudo, por intervenções cirúrgicas e workshops dedicados ao conceito de
cirurgia guiada, de que é exemplo o NobelGuide. “Com o
NobelGuide™, as colocações do implante, do pilar e da
coroa ou ponte protética são realizadas em simultâneo.
Aplicável em qualquer indicação, quer utilizando um modelo convencional, quer um desenho 3D assistido por
computador, o NobelGuide™ indica-lhe a posição e profundidade exactas dos implantes antes da cirurgia”.
O Dr. Pedro Ferreira Borges deu início à primeira cirurgia
do evento – colocação de implante NobelDirect™ com
NobelGuide™ Model Based (planeamento através de modelos de gesso) – num paciente que tinha em falta um
dente na região estética. Bastaram apenas 15 minutos de
intervenção para que mostrasse à audiência o seu novo
sorriso. A segunda cirurgia, realizada pelo Dr. Jaime Guimarães demonstrou o conceito NobelGuide™ Computer
Based (planeamento efectuado por software informático)
utilizando implantes NobelSpeedy™ Groovy e o implante NobelSpeedy Shorty (o implante mais curto no mercado) numa paciente parcialmente desdentada. A encerrar a
demonstração do conceito NobelGuide™ para qualquer
indicação, o Dr. Armando Lopes e a Malo Team efectuaram uma cirurgia NobelGuide™ utilizando All-on-4™,
técnica praticada em desdentados totais onde a prótese fixa é colocada sobre quatro implantes.

15 anos em Portugal
Além da exposição e demonstração dos novos produtos e
técnicas de empresa, o evento que decorreu em Coimbra
serviu para celebrar o 15.º aniversário da Nobel Biocare
em Portugal. Em jeito de comemoração, o primeiro cliente
da Nobel Biocare em Portugal (cliente há mais de 15
anos), o Dr. Raul Vaz de Carvalho esteve presente e
recebeu uma lembrança de cristal da equipa da Nobel
Biocare Portugal.
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Nos stands da Nobel Biocare foi possível contactar com as
novidades da marca: Platform Shifting, Curvy™ Abutment,
as novas soluções Procera® Implant Bridge Zirconia,
NobelGuide™ e NobelRondo™, assim como o novo implante
auto-roscante NobelActive™

um slogan real. Tenho a certeza de que estamos perante
um implante que eu chamei aqui (no Simpósio) de lógico
e biológico, com um conceito realmente inovador, rompendo alguns paradigmas. Convido os colegas a visitarem
no Congresso da OMD o stand da Nobel onde eu mesmo
e a equipa Nobel Biocare teremos a oportunidade de mostrar com detalhe as características e as vantagens do seu
uso. Posso dizer que a partir do momento em que os médicos dentistas portugueses o começarem a usar vão sentir que efectivamente estão perante um produto excelente, capaz de proporcionar implantações mais fáceis,
menos traumáticas e mais respeitadoras da biologia e da
fisisologia. É um implante muito baseado na evidência clínica, mas também com características de superfície e de
conexão mais que estudadas sob o ponto de vista científico. Para mim é ‘simply the best’”, concluiu o Dr. Pimenta.

O novo pilar Curvy® Abutment
NobelActive – “o implante do futuro”
Após a sequência cirúrgica, viveu-se o momento mais
aguardado do simpósio com a apresentação do novo implante auto-roscante da Nobel Biocare – o NobelActive™.
Os participantes do simpósio tiveram
o privilégio de serem os primeiros, a
nível europeu, a assistir a uma apresentação e aos casos clínicos do “implante do futuro”.
Sobre esta novidade, o jornal Dentistry – Edição Portuguesa entrevistou o Dr. João Pimenta, que fez a
apresentação do novo sistema de implantes auto-roscantes, uma vez que
já o conhece muito bem. “O slogan
da Nobel ‘O implante do futuro’ é

Além das cirurgias, os participantes deste Simpósio puderam assistir a outros procedimentos protéticos e estéticos
para conseguir o sorriso perfeito. O Dr. Salomão Rocha e
o Dr. Paulo Palma demonstraram, ao vivo, as vantagens

Cerca de três centenas de
profissionais de medicina dentária
estiveram presentes em Coimbra
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A Procera implant bridge é uma solução estética fantástica em prótese aparafusada, feita em CAD-CAM
e com um ajuste perfeito. Já o NobelGuide torna as
cirurgias mais fáceis ao alcance de quase todos os
médicos dentistas com treino em implantologia.
A cerâmica NobelRondo evoluiu muito desde o
seu lançamento. Agora temos à nossa disposição o
NobelRondo para alumina, para zircónia, para
gengivas artificiais e o ‘Press’ para cerâmica injectada para alumina e zircónia”.

Nos workshops sobre a nova cerâmica injectável
NobelRondo™ Press para Técnicos Laboratoriais
de Prótese Dentária

por detrás do Platform Shifting (Redução de plataforma), em que o pilar colocado sobre o implante é
de uma plataforma reduzida, e apresentaram o novo
pilar Curvy® Abutment, ambos concebidos para
conseguir um aumento dos tecidos moles e uma estética final mais atraente e com maior longevidade.
O Dr. João Pimenta deu-nos também a sua opinião
sobre estas e outras novidades: “O meu amigo Bernard Touati e o meu ‘irmão’ Nitzan Bichacho sempre me disseram que o contorno dos tecidos moles
à volta dos implantes era uma das ‘chaves’ para um
bom resultado estético. Quer o conceito de coto
implantar ‘curvy’, quer o de ‘platform shifting’ proporcionam um maior e melhor volume gengival à
volta das reabilitações implantares com as vantagens daí inerentes.

Segundo o médico dentista do Porto, “em termos
logísticos, este não era um Congresso ‘fácil’. A
equipa da Nobel Portugal coordenada superiormente pelo Eng. Júlio Amorim superou as expectativas e soube fazer um Congresso (que foi o primeiro feito autonomamente) de uma forma muito
profissional e ao nível do que melhor tenho visto a
nível mundial”, afirmou o Dr. João Pimenta confirmando ainda que este simpósio excedeu as suas
expectativas quanto ao número de inscritos e à sua
participação activa. “Fiquei muito impressionado
com a qualidade das transmissões ao vivo, não somente pelo alto nível das intervenções mas também pela qualidade dos apresentadores que, sendo
mais jovens, asseguram que a implantologia portuguesa continua no bom cami-nho e não fica nada a
dever à que se pratica nos outros países. Adauto de
Freitas fez uma das apresentações mais extraordinárias em congressos portugueses. Sendo um dos
melhores profissionais a nível mundial, soube
transmitir conhecimentos de uma
forma simples,
didática, e ficou
na memória de
todos”. ■
Fotos gentilmente
cedidas por
Nobel Biocare

Radiografia do resultado final da cirurgia ao vivo – NobelGuide™ All-on-4 – efectuada
pela Malo Team

Que "novas tendências e conceitos" existem "para conseguir um sorriso perfeito"?
O Dr. João Pimenta responde: “Nos dias de hoje, pede-se que os implantes não sejam somente parte de um arsenal
terapêutico reabilitador. Os nossos pacientes exigem, e ainda bem que assim é, que as suas coroas e pontes apresentem
um aspecto muito semelhante aos dentes naturais. A Nobel Biocare tem soluções estéticas não só em implantes mas
também em próteses fixas com o sistema Procera. Além disso, é inquestionável que conseguimos melhores resultados
estéticos e maior biocompatibilidade se utilizármos um conceito ‘metal-free’ como o Procera. O desenvolvimento de
novas cerâmicas como a Nobel Rondo permite a execução de próteses com um aspecto muito natural, mesmo sobre
infraestruturas em zircónia”.
Dentistry Novembro 2007

