
do médico português. O Dr. Maló usou
a solução All-on-4 e Nobel Guide.

Destaques da World Conference
Nas palavras dos médicos portugueses,
o grande destaque desta Conferência
Mundial vai para a sua vertente educa-
tiva, como especificou o Dr. Pedro Bor-
ges: “Destaco dois aspectos: o facto de
este Congresso estar a demonstrar que
os produtos que usamos têm taxas de
sucesso elevadas, apoiados em estudos
científicos que são bem realizados e
bem controlados, e que nos permite
exercer uma boa prática clínica, dando
aos nossos doentes os melhores produ-
tos. Penso também que este Congresso
demonstrou que devemos fazer um ti-
po de formação dirigida a pequenos
grupos.”
Já o Dr. Fernando Almeida realça a di-

mensão alcançada pela Nobel Biocare,
bem como a sua vertente humanitária,

na pessoa do Prof. Per-Ingvar Br°ane-
mark. “A Nobel adquiriu uma dinâmica
exclusiva, que lhe permite apoiar pe-
quenos grupos dentre os seus “colabora-
dores” que muitas vezes são divergentes
em alguns aspectos, mas uma mais-valia
para a empresa. Mas gostava de destacar
também a intervenção da presidente da
Nobel Biocare, Heliane Canepa, que
mais uma vez mencionou o facto de ain-
da faltar em muitas Universidades a dis-
ciplina de Implantologia, algo que eu
defendo há já muitos anos em Portugal.
Em terceiro lugar, destaco a versão hu-
manitária e emocional da palestra do
Prof. Br°anemark, que passa, nesta fase fi-
nal da sua vida, por ajudar os mais des-
favorecidos, graças ao conceito maxilo-
facial”. �

Isabel Pereira
Fotografias gentilmente cedidas

pela organização e jornal
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Nobel Active no mercado em Outubro
O Dr. Nitzan Bichacho foi o men-
tor do Nobel Active, o implante
que a Nobel Biocare vai passar a
comercializar a partir de Outu-
bro. Com a preciosa colaboração
do Dr. João Pimenta, seu grande
amigo e “irmão”, falámos com o
Dr. Bichacho sobre este novo
produto. Nas suas palavras, “o

Nobel Active prima pe-
lo novo design de forma única com um abutment e a conexão interna modifi-
cada. Este implante tem uma capacidade de “auto-perfuração” que facilita os
protocolos cirúrgicos em áreas de osso mais estreito. Trata-se de um produto fá-
cil de usar e que oferece uma óptima estabilidade inicial e muitos bons resul-
tados finais. Além disso, foi concebido para aumentar o volume dos tecidos mo-
les na cabeça do implante, de que resulta uma estética melhorada.”

O Dr. Nitzan Bichacho e o Dr. João Pimenta
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