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12th SENAME International Dental Congress

A “família da implantologia 
mundial” reuniu-se no Estoril
Foi entre os dias 17 e 19 de setembro que Portugal recebeu, pela primeira vez, o congresso 
da SENAME (South European North African Middle Eastern Implantology and Modern 
Dentistry Association). Esta 12ª edição teve como palco a cidade de Lisboa e como tema 
central “The Future of Dentistry”. Falámos com Miguel Stanley, o anfitrião, e com outros 
médicos dentistas presentes no congresso. A conclusão a retirar desta troca de ideias 
incide principalmente em dois pontos: uma organização absolutamente irrepreensível e, 
infelizmente, uma fraca afluência de colegas portugueses.
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DentalPro: Como surgiu a oportunidade de se 
organizar o 12th Congresso SENAME em Por-
tugal?
Miguel Stanley: SENAME significa South Euro-
pean North African Middle Eastern Implantolo-
gy and Modern Dentistry Association e é uma 
organização que investe fortemente no futuro 
da implantologia. Reúne membros de 17 países e 
eu tornei-me em 2011 no representante de Por-
tugal (país que até à data não estava envolvido 
neste projeto). Na verdade, a oportunidade de 
trazer este congresso para Portugal surgiu em 
2014, na Albânia. Foi no 11th Congresso SENAME 
que tive a honra de ser convidado para ser o 
anfitrião da 12ª edição. Não hesitei em aceitar 
o desafio, admito que um pouco “às cegas”, na 
altura não sabia bem no que me estava a meter.

DP: E como foi o desafio de “liderar” um evento 
desta envergadura?
MS: Nos últimos 10 anos tive o privilégio de ver 
de perto a evolução do mundo das
palestras e congressos. Viajei por mais de 27 
países e dei uma média de 12 palestras por ano. 
Admito que já há algum tempo tinha vontade 
de participar na organização de um evento des-
te tipo. O SENAME “The Future of Dentistry” foi 
a desculpa perfeita: juntei o meu know-how a 
uma equipa de especialistas e juntos tornámos 
o SENAME um projeto ambicioso, divertido e 
acima de tudo, muito gratificante de planear.

DP: O que destaca do congresso?
MS: O ambiente. Criámos oportunidade para 
todos os participantes conhecerem de perto 
alguns dos nomes mais sonantes da medici-
na dentária mundial sempre num ambiente 
informal e positivo. Outro ponto de destaque 
e orgulho para a organização foi a iniciativa 
“Young Podium”, onde criámos uma dinâmica 
de competição saudável entre jovens dentistas 
de mais de 10 países que foram convidados a 
apresentar o seu trabalho perante um júri – que 
no final elegeu os vencedores.

DP: Com base nas opiniões que recolhemos, 
está de parabéns pelos oradores de excelência 

que trouxe a Portugal. Como se processou esta 
seleção?
MS: Antes de mais, queria agradecer todo o 
feedback positivo que tive de colegas dentistas 
nacionais e internacionais. É obviamente uma 
alegria para toda a equipa este sentimento de 
“missão cumprida”. Dividindo a minha vida pro-
fissional entre a White e o circuito de palestras, 
acabei por fazer bons amigos no mundo dos 
congressos. Henry Salama, Christian Coachman, 
Marius Steigmann, Marco Esposito, Gilberto 
Sammartino são alguns destes amigos que con-
videi para participarem no SENAME, no Estoril.

DP: E, se tivesse que apontar algum ponto nega-
tivo, qual seria?
MS: A relativa baixa afluência de dentistas e 
estudantes portugueses.

DP: A seu ver, qual é o futuro da medicina den-
tária (The Future of Dentistry, o tema base do 
congresso)?
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MS: Tenho que admitir que é uma pergunta 
que faço a mim próprio regularmente e para 
a qual ainda não descobri a resposta! Acredito 
que a revolução digital está a chegar e que a 
nossa prática clínica tornar-se-á mais simples e 
previsível. Acredito num futuro com uma nova 
mentalidade, menos formal, menos “Sr. Dr.” e 
mais baseada na ciência e direcionada para as 
necessidades reais dos nossos pacientes.

DP: Que mensagem gostaria de deixar a todos 
os profissionais envolvidos neste
congresso? 
MS: A todos os que participaram ativamente na 
organização do congresso, o meu muito obriga-
do, principalmente aos cerca de 40 jovens estu-
dantes de medicina dentária que voluntaria e 

incansavelmente contribuíram para a logística 
do SENAME – vocês são o verdadeiro “Future of 
Dentistry”. A todos os profissionais que partici-
param no evento e a todos os que não estive-
ram presentes deixo o desafio para visitarem o 
SENAME’17, novamente em Portugal!
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Outras vozes

Célia Alves
“A organização esteve 
muito profissional ao 
nível que um congres-
so internacional exige. 
A equipa por trás do 
Dr. Miguel Stanley foi 
incansável e tudo cor-
reu muito bem. O úni-
co ponto negativo foi 
mesmo não ter havido 
mais adesão de médi-

cos dentistas portugueses, pois o painel cientí-
fico assim o exigia. Ter nomes como Steigman, 
Cochman, Salama, Esposito, entre outros, no 
nosso país foi uma ocasião imperdível. Gostaria 
de dizer que a medicina dentária portuguesa 
está a acompanhar o que de melhor se faz in-
ternacionalmente e que estes eventos servem 
também para a nossa própria avaliação e para 
fumentar em nós mais vontade e oportunidade 
para buscar mais formação na procura de ser-
mos ainda melhores profissionais”.

Cesaltino Remédios
“Achei a organização 
deste evento absoluta-
mente irrepreensível, 
pois tudo foi muito 
bem estruturado e 
cumprido. O destaque 
passa garantidamente 
pela excelente qualida-
de dos palestrantes e 
das suas intervenções. 
Foi proporcionado a 

quem esteve presente “aulas” da mais altíssi-
ma qualidade em teor científico e de procedi-
mentos práticos, onde se pode tirar um real 
proveito desta partilha de informação. Gostei 
particularmente de ter dado conta que este 
evento é, no fundo, uma “reunião de família” da 
implantologia mundial. Como ponto negativo 
aponto a pouca afluência de colegas portugue-
ses. Não sei se pelo valor da inscrição ou se pela 

proximidade pós-férias, mas o certo é que havia 
poucos colegas portugueses presentes”.

Dárcio Fonseca
“A organização foi 
muito positiva e fi-
cou provado que o 
nosso país tem todas 
as condições para re-
ceber eventos desta 
envergadura e impor-
tância. Com orçamen-
tos modestos e muito 
boa vontade, sabemos 
como fazer a diferença. 

Isso foi a constatação dos colegas estrangeiros 
presentes e dos membros da própria SENAME. 
Foi uma grane festa da implantologia mundial, 
com um ambiente fantástico entre todos os in-
tervenientes. A grande mais-valia do evento foi 
a diversidade dos temas apresentados e a visão 
de vários ilustres colegas sobre esses temas e a 
sua forma de encarar a implantologia atual. Foi 
com muito orgulho que aceitei participar neste 
grande evento como moderador, estando com 
grandes amigos e profissionais excecionais”.

Fernando Guerra
“A organização deste evento esteve impecável. A 

dedicação das pessoas 
envolvidas culminou 
num evento que se re-
cordará com enorme 
satisfação, pela qua-
lidade dos oradores, 
pelo nível elevado das 
apresentações e pela 
troca de experiências 
entre profissionais de 
diversos países. É ex-

tremamente importante manter uma atualiza-
ção permanente, permitindo conhecer quais são 
os mais recentes desenvolvimentos da medicina 
dentária. Gostaria de incentivar a participação 
ativa dos médicos dentistas portugueses neste 
tipo de sociedades internacionais. A afirmação 
da medicina dentária portuguesa em contextos 
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externos contribui para o seu reconhecimento 
e valorização”.

Gonçalo Miranda
“Considero que o con-
gresso da SENAME foi 
excelente no que toca 
à escolha dos pales-
trantes e dos mode-
radores. É gratifican-
te ver um esforço de 
um colega resultar 
num congresso de ní-
vel mundial tão bem 
orquestrado e conse-

guirmos ter uma opinião tão positiva no final. 
Dou os parabéns ao Miguel Stanley por isso e 
deixo-lhe o meu apreço, pela coragem de se 
ter lançado de cabeça para tão grande projeto 
e com tanta dedicação. Acho que é sempre de 
salutar quando alguém se esforça pela medicina 
dentária portuguesa. Foi pena a fraca afluência 
de congressistas. Já o “menu” de palestrantes 
foi top”. 

Jaime Guimarães
“A organização deste 
congresso esteve im-
pecável e aqui é justo 
destacar o papel do 
Miguel Stanley que foi, 
sem dúvida, a “alma” 
deste evento através 
da energia (positiva) 
que transmitiu a todos 
que nele estiveram en-
volvidos. Confesso que 

não conhecia a SENAME enquanto organização 
e fiquei agradavelmente surpreendido com o 
nível das apresentações, que foi muito alto. 
Costumo ir a muitas reuniões científicas, nacio-
nais e internacionais, e esta foi das melhores a 
que já assisti. Um aspecto interessante é o facto 
de termos colegas de regiões do mundo que 
normalmente não têm tanta exposição, como 
Egipto, Tunísia, Líbano, Jordânia, e que mostram 
uma medicina dentária de grande nível. Como 

aspeto negativo, aponto apenas o baixo número 
de colegas portugueses inscritos”. 

João Pimenta
“Vou a congressos há 35 anos. Em termos 
organizativos, foi dos melhores congressos 

a que assisti. E foi 
um evento com alma. 
Essa alma chama-se 
Miguel Stanley, que 
conseguiu trazer a 
Portugal conferencis-
tas do mais elevado 
nível. Um congresso 
tem também muito 
de audiovisuais e, nes-
se aspeto, não vi, até 

agora, nada melhor no mundo. O nível deste 
congresso merecia uma maior adesão. Espero 
que os colegas sejam mais solidários e mais 
amigos, menos críticos no mau sentido e mais 
“médicos”. E que tenham sempre em mente 
que somos donos do nosso futuro, e que a me-
dicina dentária será sempre o que quisermos 
que seja”. 

Miguel Costa
“A organização do 12º 
SENAME foi irrepreen-
sível. Desde a chegada 
ao Centro de Congres-
sos do Estoril que se 
notou uma enorme 
preocupação no aco-
lhimento dos congres-
sistas para que se sen-
tissem em casa. Além 
disso, o que tornou 

este congresso único foi o facto de ter reunido 
um leque de personalidades mundiais que vie-
ram de vários pontos do mundo com filosofias 
de trabalho diferentes. Como ponto negativo 
escolheria a fraca adesão dos colegas portugue-
ses que poderiam ter aproveitado o facto de 
não terem de se deslocar para longe para assis-
tir a um evento desta natureza. Não percam em 
2017 o congresso SENAME, no Porto”. <


