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SWISS DENTAL SERVICES

SABIA QUE...

Muitas vezes, não damos a devida importância à nossa saúde oral.
A verdade, é que a sua influência na nossa vida manifesta-se das mais variadas
formas e, quase sempre, sem darmos por isso.
Quando sorrimos, comemos e falamos é importante sentirmo-nos bem e
confiantes. Nos dias que correm, em que existe cada vez menos tempo para
cuidarmos de nós, é importante lembrar que a nossa saúde deverá estar sempre
no topo da lista de prioridades. Incluir cuidados de higiene oral, reforçar hábitos
e rotinas e fazer visitas regulares ao dentista não deve ser uma exceção.
Atualmente, é possível ajudar a preservar o sorriso, apesar de ainda existirem
muitas dúvidas sobre os riscos associados à saúde oral e aos seus tratamentos.
Nesta edição, os nossos especialistas ajudam a esclarecer os diferentes
procedimentos médicos e indicam quais os cuidados que vão ajudar a elevar
a autoestima e a melhorar a sua saúde oral.
Fique a conhecer a história da Elisabete, do Augusto e do Renato que renovaram
o sorriso na Swiss Dental Services e partilham agora as suas experiências.
Acompanhe ainda nas próximas páginas as últimas novidades na área da saúde
oral, dicas para o seu dia-a-dia e já sabe... Não se esqueça de sorrir!
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POR DENTRO
Doença Periodontal
Saiba como prevenir!

Nos dias de hoje, as doenças das gengivas são cada vez mais comuns.
A acumulação de placa bacteriana é a principal causa para o desenvolvimento
de enfermidades como a gengivite e a periodontite, pelo que um reforço dos
cuidados de higiene oral é essencial. Se não forem tratadas a tempo, podem
agravar-se e causar perda dentária.

COMO SEI SE TENHO
DOENÇA PERIODONTAL?

Numa fase inicial, a proliferação das bactérias no interior
da boca causa uma gengivite. Contudo, se a situação não
for resolvida estas podem chegar até ao osso, causando
assim uma periodontite.
Alguns fatores externos podem também afetar as suas
gengivas, como é o caso do tabaco, stress, medicação,
bruxismo (ato de ranger os dentes) e doenças sistémicas
como a doença cardiovascular, diabetes e artrite reumatóide.
Estudos recentes indicam que a periodontite pode estar
associada ao desenvolvimento da doença cardiovascular,
devido à penetração das bactérias na corrente sanguínea,
acabando por interferir com o sistema cardiovascular.
Os pacientes diabéticos são igualmente outro grupo de
risco, uma vez que a doença periodontal pode alterar os
valores de glicémia.
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Alguns dos principais sintomas
da doença periodontal são:

•
•
•
•
•
•
•

Gengivas avermelhadas
Hemorragia durante a escovagem
Sensibilidade dentária
Aparecimento de abcessos
Recuo da gengiva
Alterações na posição dos dentes
Mau hálito
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EXISTE TRATAMENTO?

É importante referir que a doença
periodontal tem cura!
O primeiro passo é marcar uma consulta com um especialista em periodontologia
de forma a identificar o tipo de patologia e qual o tratamento mais adequado.
Atualmente, a medicina dentária dispõe de técnicas precisas e inovadoras que
permitem um tratamento rápido e eficaz.

TIVE PERDA DENTÁRIA.
E AGORA?

Uma das consequências da doença periodontal é a
perda dentária. Isto acontece quando a inflamação
no osso dos maxilares leva a uma perda de suporte
do dente, aumentando a sua mobilidade.
No caso de ter perdido um ou mais dentes, saiba que
a solução passa pela colocação de implantes dentários.
A técnica consiste na colocação de raízes artificiais
que permitem suportar um ou mais dentes. Feitos em
titânio, possuem uma aparência semelhante ao dente
natural, tornando o seu sorriso mais harmonioso.
O procedimento é simples, indolor e possui uma taxa
de sucesso de 95%.

Se identificar algum destes sintomas, não deixe que a doença se agrave.
Consulte o seu dentista e agende uma avaliação!
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SORRISOS QUE INSPIRAM
Histórias de Sucesso
A nova vida dos pacientes!

São cada vez mais as pessoas que chegam até à Swiss Dental Services com problemas derivados da perda
dentária. Para quem passou uma vida com receio de esboçar um sorriso, poder recuperar o tempo perdido é um
“sonho tornado realidade”. A Elisabete, o Augusto e o Renato fazem parte de mais de 30.000 casos de sucesso
da Swiss Dental Services ao longo dos últimos 8 anos.
Conheça a história destes três pacientes cuja colocação de implantes dentários mudou as suas vidas.

INSPIRE-SE E NÃO DESISTA
DO SEU SONHO!

ELISABETE FERNANDES
A transformação de uma vida!
Elisabete Fernandes começou a sofrer de perda dentária
ainda antes dos 30 anos, tendo piorado após o diagnóstico
de fibromialgia muscular crónica. Quando sorria colocava a
mão na boca, com receio dos olhares alheios. No Programa
Nacional de Implantes Dentários (PNID) viu a solução pela
qual ansiava há anos. “Sabia que estava em boas mãos e em
segurança”, revela, reforçando que o facto de poder pagar
faseadamente foi uma “mais-valia”. O acolhimento que teve
na clínica fez a diferença quando decidiu avançar com o
tratamento, “sempre tive a sensação de estar num ambiente
familiar e, sobretudo muito humano”, assegura.
Após a conclusão do tratamento foi como se renascesse:
“Não vou esquecer nunca o dia em que coloquei os implantes
definitivos. Foi um sonho tornado realidade. Recuperei o
sorriso e a minha felicidade!”, conclui.

“

Foi um sonho tornado
realidade. Recuperei o
sorriso e a minha felicidade!”
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AUGUSTO FARIA
É possível recuperar o tempo perdido!
A falta de dentes e os vários dentes partidos de Augusto Faria,
já há vários anos que o incomodavam. “Demorava muito
tempo a comer pois tinha de mastigar mais vezes”, recorda.
Veio a uma primeira consulta de avaliação e a partir de então,
decidiu recuperar o tempo perdido.
Desde a primeira consulta que se sentiu “em casa”.
“Colocaram-me logo à vontade, parecia que já nos conheciamos
há anos”, conta.
Apesar de confessar ter sentido medo inicial do procedimento,
refere que nunca sentiu dores e que o medo inicial foi
rapidamente substituído pelo entusiasmo de ter um sorriso
novo. “Antes tinha um certo constrangimento em sorrir pois
havia dentes que faltavam”. Hoje ri-se mais e sente-se “mais
confiante em tudo”, ao mesmo tempo que aconselha
as pessoas a não terem medo da cirurgia.

“

Poder simplesmente sorrir
e estar à vontade é indescritível...”
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RENATO MAIA PRATES
Um sorriso renovado
Renato percebeu a tempo que algo não estava bem com
a sua dentição: “tinha uma retração na gengiva e os dentes
estavam a abanar”.
Tomou a decisão certa e foi a uma consulta de avaliação.
O diagnóstico não foi o melhor: o exame clínico na parte
superior e inferior comprovou que a estrutura óssea iria
ceder e os dentes acabariam todos por cair”.
O primeiro pensamento foi imediato: “não queria ficar sem
dentes!”, recorda. Na clínica realça a disponibilidade da equipa
médica ao longo de todo o processo: “a médica explicou-me
sempre tudo o que ia fazer, o que foi muito bom!”.
Apesar de ter consciência de que o processo podia ser
moroso, diz estar satisfeito com os resultados. “Ainda não
estou em tratamento há um ano e já tenho os meus dentes
fixos”. No seu círculo de amigos todos notaram a diferença.
“A dentição é algo muito importante, porque completa a
nossa imagem, e poder simplesmente sorrir e estar à vontade
é indescritível...”, explica.
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ATUALIDADE
70% DOS PORTUGUESES NÃO
TEM DENTES NATURAIS

CLÍNICA DE BRAGA COMEMORA 1°ANIVERSÁRIO
A Swiss Dental Services festejou, a 26 de Janeiro, o primeiro aniversário da
Clínica de Braga, tendo reunido vários convidados para a ocasião, entre os quais a
embaixadora do sorriso, Sónia Araújo. “É um prazer estar aqui e ver que tal como
as outras clínicas esta segue a mesma linha, mas acima de tudo o mesmo cuidado
com os pacientes”, referiu. Entre os presentes encontrava-se também Rosa Cunha,
que está em tratamento para colocação de implantes dentários: “ainda estou no
início mas até ao momento tem sido uma maravilha, as pessoas são simpáticas e
deixam-nos muito à vontade”, conta.
Como embaixadora do sorriso, Sónia Araújo afirma que é importante ver os
testemunhos de quem já passou por um tratamento, perder o medo e marcar uma
consulta de avaliação. ”Não sabem a qualidade de vida que ganham em ter uma boa
saúde oral”, diz com um sorriso.

O Barómetro de Saúde Oral de 2018,
publicado pela Ordem dos Médicos
Dentistas (OMD), revela que 70%
dos portugueses tem falta de dentes
naturais. Entre estes existem 55,5%
que não substituíram os dentes em
falta, sendo que apenas 6,4 dos
inquiridos pretende marcar consulta
para substituição dos dentes perdidos.
O relatório mostra também que 11% da
população portuguesa vive com falta de
seis ou mais dentes. Para o bastonário
da Ordem dos Médicos Dentistas,
Orlando Monteiro da Silva, “a ausência
de tantos dentes afeta a qualidade da
mastigação, condicionando a ingestão
de certos alimentos e pondo em causa
a saúde geral”.

PORTUGUESES CRIAM
TECNOLOGIA CONTRA CÁRIES
Um grupo de investigadores da
Universidade de Coimbra anunciou
a criação de uma tecnologia
capaz de prevenir a formação da
placa bacteriana, responsável pelo
aparecimento de cáries.
O ‘Biolocker’ irá atuar bloqueando a
ação das bactérias que ocorrem após
a ingestão de alimentos, impedindo
que estas se fixem.
Através desta solução podem também
ser evitadas outras patologias orais
como a periodontite e a gengivite. Uma
das vantagens do ‘Biolocker’ é ser um
mecanismo natural, livre de álcool e
sem ação química.
A tecnologia poderá ainda ser aplicada
em pastas dentífricas, elixires, fio
dentário e até pastilhas elásticas.
O ‘Biolocker’ estará disponível a partir
de 2020, esperando-se que possa
servir como opção na prevenção de
combate às cáries, reduzindo-se assim
os custos associados a tratamentos.

Adriana Couto, Dra. Filipa Pinto, Sónia Araújo e Sofia Santos.
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TOME NOTA
Quando foi ao dentista
pela última vez?
Não sofra por antecipação. Ir ao dentista é um procedimento
simples, indolor e seguro. A medicina dentária evoluiu, assim
como as técnicas utilizadas pelos profissionais de saúde.
Vá sem receios, afinal, um sorriso vale mais que mil palavras.
Ter medo de ir ao dentista é um receio comum a muita gente.
Crescemos a ouvir relatos de pessoas com dores de dentes,
que sofreram quando tiveram de arrancá-los e que, por isso,
ficaram marcadas por uma má experiência. É normal que toda
a situação os tenha deixado receosos. Contudo, a realidade
atual é muito diferente!

Nenhum paciente tem de ter medo de ir a um dentista de
confiança para fazer uma avaliação e muito menos de seguir
o tratamento indicado para o seu caso.
Com os avanços técnicos na área da saúde, a extração é feita
com anestesia para evitar que o paciente sinta qualquer dor
ou desconforto. O médico explica ao paciente o que vai fazer
e como vai cuidar do seu caso, passando tranquilidade e
confiança no momento do tratamento.

SIGA ESTAS DICAS SIMPLES PARA SENTIR MAIS CONFIANÇA
E TRANQUILIDADE:
1 - Procure informações e referências sobre o médico e a clínica onde vai agendar
a sua consulta. Confiar no profissional de saúde vai deixá-lo mais tranquilo.
2 - Mantenha uma atitude positiva. Lembre-se que está a consultar um profissional
de saúde para ajudá-lo a manter os seus dentes saudáveis, não para assustá-lo.
3 - Ao visitar o dentista, verifique se está calmo e relaxado. No final, terá os dentes
limpos, saudáveis e livres de potenciais problemas.
4 - Vá acompanhado, se isso o faz sentir mais seguro.

DUAS VISITAS POR ANO SÃO O IDEAL

Os nossos profissionais são
formados para praticarem
medicina com humanidade,
tratar do paciente com atenção
e respeito no momento da
consulta, esclarecer todas as
dúvidas e explicar o tratamento,
realizando para isso todos os
procedimentos médicos com
segurança e qualidade.
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Para manter a sua saúde oral sempre em dia, a recomendação é que faça, no mínimo,
uma visita por ano ao seu dentista – o ideal seriam duas, uma a cada semestre – de
forma a que possa acompanhar o estado dos seus dentes, identificar problemas logo
no início e fazer o tratamento adequado de forma mais simples e rápida.
Por outro lado, para conservar os seus dentes, sejam eles naturais ou implantes, uma
correta higienização é o passo mais importante: faça da escovagem a cada refeição
um hábito diário. Deve ter também uma alimentação equilibrada, cortando no açúcar,
e ingerindo bastante quantidade de água, de forma a manter a hidratação corporal.
Estas dicas já vão ajudar a manter o seu sorriso mais saudável!
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É IMPORTANTE ESTAR BEM NUTRIDO
PARA SE MANTER SAUDÁVEL!

SAÚDE
Não posso mastigar.
Como faço para me alimentar?

ALIMENTOS RECOMENDADOS:
•
•
•
•
•
•

Quem sofre com problemas dentários, seja uma inflamação,
aftas, dores e até mesmo a perda de dentes, acaba por ter
dificuldades para se alimentar.
Uma forma de minimizar este problema é consumir alimentos
mais cremosos, pastosos ou líquidos, que não exigem uma
mastigação tão eficiente, mas que, ainda assim, têm valor
nutricional. Assim que a sua boca estiver saudável pode voltar
a alimentar-se normalmente.
Para quem está com dificuldades em mastigar antes, durante
o tratamento dentário e também em casos de pós-cirurgia,
são recomendadas receitas simples, alimentos cremosos
e fáceis de mastigar.
Além de evitar alimentos mais duros, deve comer-se
lentamente para evitar que provoquem feridas na boca ou
engasgos, já que podem não estar totalmente triturados.
Nos casos em que ocorre uma grande perda de peso devido
às dificuldades na alimentação, deve procurar-se um médico
ou nutricionista de forma a avaliar o estado de saúde
e ajustar-se a ementa.
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•
•
•
•
•

Caldos e sopas passadas;
Ovos, carne e peixe moídos, acrescentados
às sopas passadas ou a puré;
Sumos, batidos de frutas e de vegetais;
Fruta cozida, assada ou amassada;
Arroz bem cozido e puré de legumes
(batata, cenoura ou abóbora);
Leguminosas amassadas (feijão,
grão-de-bico ou lentilhas);
Leite, iogurte e queijos cremosos (Ex: requeijão);
Papas;
Miolo de pão humedecido em leite, café ou caldos;
Líquidos: água, chá, café;
Outros: gelatina, compotas, pudim,
gelados, manteiga.

ALIMENTOS A EVITAR:
Alimentos duros, crocantes e secos, como:
•
Pão seco, torradas, bolachas, cereais crocantes;
•
Iogurtes com pedaços de frutas;
•
Legumes crus;
•
Frutas inteiras, enlatadas ou frutas secas;
•
Carne ou peixe inteiros.
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DR. RESPONDE
Sabe de que material é feito um implante dentário?
Quanto tempo dura o tratamento?

Dra. Russlana Paixão Castro
Médica Dentista

O que é um implante dentário?
Dra. É uma estrutura feita em titânio, um metal compatível com
o organismo humano, que não apresenta risco de rejeição.
É colocado dentro do osso de forma a substituir a raiz dentária.
Sobre o implante é colocada uma coroa ou prótese fixa que,
além de deixar o sorriso mais harmonioso, também melhora
a qualidade de vida, pois devolve a eficiência mastigatória e,
consequentemente, melhora a digestão.

CLÍNICA DO PORTO

Qualquer pessoa pode colocar um implante?
Dra. Sim. O implante dentário é recomendado a todos os que
já tenham os ossos completamente formados. No entanto,
a avaliação individual é de máxima importância.
A colocação dos implantes dói?
Dra. A cirurgia de implantes é feita sob anestesia, sem
qualquer dor ou desconforto para o paciente. Após a cirurgia
são recomendados analgésicos e compressas geladas até
ao dia seguinte, de forma a diminuir o inchaço.
Posso colocar a prótese imediatamente após a colocação
dos implantes dentários?
Dra. As técnicas mais recentes de odontologia permitem que
o paciente saia do consultório com a prótese aplicada ao
implante, através da utilização de uma técnica denominada
carga imediata. Contudo, só é possível colocar um implante
com carga imediata se o dentista verificar que existe
estabilidade na fixação do implante de titânio ao osso. Este
diagnóstico é realizado após uma rigorosa avaliação e estudo
do caso clínico.

COROA
PROTÉSICA

COMPONENTE
PROTÉSICO

IMPLANTE

Quanto tempo dura o implante?
Dra. O implante pode durar o resto da vida, se não se
descurar uma correta higienização oral bem como as visitas
periódicas ao dentista. A longevidade do implante depende
exclusivamente da colaboração do paciente.

REVISTA SORRIR | Jan. Fev. Mar. 2019

P. 12

SORRIR
PARA CRER
Para cada caso existe uma solução!

ANTES DA CIRURGIA

DEPOIS DA CIRURGIA

A Reabilitação Oral Total Avançada (ROTA®) tornou-se, nas últimas décadas,
um tratamento de eleição para quem sofre de perda dentária grave.
A evolução de procedimentos e técnicas inerentes à colocação de implantes e a sua
crescente aceitação têm possibilitado reabilitar com sucesso pacientes com as mais
variadas e complexas situações clínicas.

CASO CLÍNICO
O paciente recorreu à Swiss Dental Services por apresentar uma privação de dentes
parcial posterior bilateral de longa duração. Tinha também dentes anteriores com
cáries múltiplas e mobilidade de grau I, e um sorriso onde expunha muita gengiva.
A sua principal queixa revelava-se numa grande deficiência da capacidade
mastigatória, decorrente das múltiplas perdas dentárias que tinham ocorrido há
décadas e que comprometeram, desde então, esta função. O paciente mostrava
também receio e ansiedade associados a "experiências traumatizantes" que vivenciou
aquando das extrações dos dentes, e que o levaram a adiar durante largos anos
a resolução do seu problema. Todo este histórico conduziu a uma situação de
reabilitação extrema, tendo sido necessário recorrer a uma Reabilitação Oral Total
Avançada (ROTA®) superior dada a degradação e pouca previsibilidade futura dos
restantes dentes.
Hugo Sá Pinto
Médico Implantologista
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Clínica do Porto

AS NOSSAS
CLÍNICAS
O Porto seguro da
Swiss Dental Services
Foi a 4 de Abril de 2016 que a cidade do Porto recebeu a clínica da Swiss Dental Services.
Desde então, o crescimento da marca já permitiu expandir serviços para dez cidades do país.
Com o objetivo de prestar um serviço de excelência na área da Implantologia, a clínica do
Porto dispõe de seis cadeiras de forma a conseguir responder a todas as necessidades
dos seus pacientes. A cidade do Porto é ainda a Sede do grupo, acolhendo os escritórios
e o Serviço de Atendimento ao Cliente.
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UMA REFERÊNCIA CULTURAL
A beleza e a hospitalidade da cidade
são fatores que atraem todos os anos
milhares de turistas estrangeiros.
Com uma vasta riqueza histórica, que
se traduz numa arquitetura ímpar e de
contrastes, alberga a estação rodoviária
de São Bento, um edifício com uma
fachada imponente, cujo interior está
revestido por 20.000 painéis de azulejos.
O Porto também é conhecido pela sua
identidade cultural traduzida nas suas
bibliotecas e livrarias, com destaque
para a livraria Lello & Irmão, eleita a
terceira melhor do mundo.

Fundada em 1906, é impossível não reparar na beleza das
suas vidraças e na escadaria de formato extravagante e
tonalidade avermelhada.
O Café Majestic, outro marco da cidade, foi eleito um dos
cafés mais bonitos do mundo, tendo servido de ponto de
passagem para várias figuras de renome internacional, entre
as quais a escritora britânica J. K. Rowling, autora da famosa
saga de Harry Potter.

A GASTRONOMIA
Além dos inúmeros pontos turísticos, a cidade também
conhecida como ‘Invicta’ constitui uma referência para quem
quer viver na zona norte de Portugal. Com um comércio forte,
concentra várias empresas do setor fabril, representando uma
parte importante do motor económico do país.
Dispõe também de vários espaços de lazer e de uma oferta
gastronómica à qual é impossível ficar indiferente.
É obrigatório saborear a famosa Francesinha: um prato típico
da cidade feito à base de linguiça, salsicha, fiambre, queijo
e bife de vaca. O toque especial vem do molho feito à base
de tomate, cerveja e outros condimentos. O prato ainda vem
acompanhado de uma dose de batatas fritas.
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Inês Barbosa
Função: Designer Gráfica
A equipa de designers da Swiss Dental
Services trabalha toda a comunicação
visual da marca, com o objetivo de
informar o público sobre as soluções
para os problemas de saúde oral.
Fique a conhecer melhor esta área.

UM DIA NA... SWISS
DENTAL SERVICES
Em que consiste o dia-a-dia de um designer da Swiss Dental Services?
I.B. Faço parte de uma equipa de marketing multidisciplinar e muito focada em
potenciar o trabalho da melhor forma possível.
Tudo acontece muito rápido, temos de dar resposta quase de imediato e
compreender o público para quem comunicamos. Quase tudo é mensurável, o
que torna possível testarmos diferentes estratégias, anúncios, visuais e conteúdos
à procura da resposta certa, que vá ao encontro das necessidades do paciente.
Juntos criamos estratégias, planeamos tarefas, tomamos decisões e resolvemos
problemas. Todos os dias há oportunidades e novidades. Temos de estar muito
atentos pois é uma área muito exigente.
Trabalham para que tipo de suportes?
I.B. Trabalhamos a imagem das marcas do grupo nos diferentes suportes digitais,
sobretudo nas redes sociais ‘Facebook’ e ‘Instagram’. Tratamos também de toda
a comunicação offline, através da nossa revista interna ‘Sorrir’, e de publicações
semanais de artigos e anúncios em revistas da atualidade e da área da saúde oral.
Adicionalmente, ainda gerimos toda a comunicação interna da marca, necessária
ao funcionamento da empresa.
A imagem que a SDS passa para o público é importante. De que forma o trabalho de
designer contribui neste sentido?
I.B. Sendo a Swiss Dental Services uma marca direcionada à saúde oral e para um
público muito específico, há uma enorme preocupação com a imagem e cuidado
com os temas que abordamos, e com o público para quem estamos a comunicar.
Nesse sentido temos vindo a desenvolver campanhas com mensagens mais
informativas, com o objetivo de nos apresentarmos e, sobretudo, de forma a
esclarecer dúvidas que a maioria das pessoas com problemas dentários tenha
e que, por vergonha ou falta de informação, não transmite. É para este público
que comunicamos.
Como tem sido a experiência de trabalhar na Swiss Dental Services?
I.B. Tem sido uma experiência muito gratificante. Trabalhei em publicidade exterior
durante alguns anos e este salto para uma empresa que trabalha diferentes marcas
em vários suportes digitais tem sido um enorme desafio e uma mudança muito
positiva para o meu crescimento profissional.
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SABIA QUE...
Quando se trata de ter um sorriso bonito, já se sabe que são necessários
vários cuidados, como o hábito de escovar os dentes após as refeições
e passar o fio dentário todos os dias. No entanto, surgem sempre dúvidas.
Para ajudar a esclarecê-las, separamos 6 Mitos e Verdades que vão
ajudá-lo a conseguir o sorriso que sempre desejou.

1 – Os dentes devem ser escovados
logo após terminar as refeições.
MITO
O organismo precisa de tempo para
que a saliva possa agir e neutralizar o
pH dos alimentos e bebidas. Por isso,
o recomendado é esperar no mínimo
30 minutos após as refeições para
lavar os dentes.

3 – Elíxires bocais substituem a
escovagem.
MITO
A escovagem e a utilização do fio
dentário são os métodos mais eficazes
para uma limpeza bocal completa.
Os elíxires devem ser usados apenas
como um complemento, pois sem uma
escovagem correta e sem a utilização
do fio dentário, o elixir acaba por não ter
utilidade nenhuma.
5 – Bebidas escuras podem escurecer
os dentes.
VERDADE
O café possui corantes por isso o seu
consumo em excesso pode manchar
os dentes devido à permeabilidade do
esmalte dentário. O chá preto, o vinho
tinto e o fumo do tabaco também
podem causar manchas.

2 – A troca de escova deve ser
frequente.
VERDADE
As cerdas perdem a eficiência quando
a escova fica velha e é necessário
um aumento da força durante a
escovagem, o que pode prejudicar a
dentição. O ideal é trocar a escova a
cada três meses.

4– A higienização noturna é a mais
importante?
VERDADE
O fluxo de saliva que ajuda a limpar os
dentes diminui durante a noite, o que
faz com que o efeito protetor da saliva
praticamente desapareça, deixando os
dentes vulneráveis. Por isso, é muito
importante a escovagem antes de dormir.
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6 – É necessário muita quantidade
de pasta dentífrica para uma boa
escovagem.
MITO
Colocar demasiada pasta de dentes
gera muita espuma, o que causa uma
falsa sensação de limpeza. A quantidade
recomendada deve corresponder ao
tamanho de uma ervilha.
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TESTEMUNHOS
Recuperar sorrisos, elevar a autoestima e devolver a segurança para se alimentar e falar em
público é a missão diária da Swiss Dental Services.
A transformação que ajudamos a fazer na vida de cada paciente que confia no nosso trabalho
não tem melhor reconhecimento do que... o seu sorriso!

ANTÓNIO CARVALHO

JOÃO CARDOSO

PACIENTE PNID

PACIENTE PNID

António Carvalho visitou outras clínicas e depois de receber
orçamentos demasiado elevados, conformou-se com a ideia
de que teria de aprender a conviver com as suas próteses.
Ao conhecer o PNID viu que afinal era possível voltar a sorrir.
“O preço é bastante acessível! Em 3 semanas estava a fazer
a cirurgia. Gostei imenso, trataram-me muito bem e não senti
dor nenhuma. Foi espetacular! Estou muito satisfeito”.

O caso de João Cardoso é comum: não gostava do seu
sorriso devido à falta de dentes e sentia-se inseguro com
isso. Quando fez a consulta de avaliação, não teve dúvidas:
“Gostei muito do atendimento, da simpatia da equipa médica,
da rapidez do processo...já recomendei a clínica a vários
amigos e volto a recomendar a quem ainda estiver na dúvida!”.

ALBERTINA PAIVA

MARIA FERNANDA

PACIENTE PNID

PACIENTE PNID

Albertina Paiva teve que reaprender a comer com os seus
dentes novos após a colocação de implantes dentários.
“Mudou a minha vida na medida em que até para comer eu
tive de me adaptar. No início pensava que não sabia comer
mas afinal eu é que não sabia como utilizar os dentes todos
que agora tinha, finalmente direitos e bem suportados.
Muito obrigada Swiss Dental Services!”.
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Os pacientes da Swiss Dental Services também vêm de
longe. Maria Fernanda é uma portuguesa que mora no
Luxemburgo há quase 20 anos.
“Uma amiga veio cá fazer o tratamento e estava muito
contente. Tive um acidente de carro aos 11 anos e perdi os
dentes da frente. Aos 49 anos estava cansada das próteses
e decidir fazer os implantes. Agradeço a atenção de toda a
equipa da Swiss Dental Services!”.
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LAZER
Sabe como fazer uma boa escovagem e utilizar o fio dentário
de forma correta, mas será que sabe tudo sobre saúde oral?

1 – Os dentes são a parte mais resistente do corpo?
(2 pontos)
Sim
Não
2 – Qual o nome da desordem funcional que consiste
em ranger os dentes durante o sono?
(3 pontos)
Halitose
Bruxismo
Periodontite
3 – Quantos anos tem a escova de dentes mais antiga
já encontrada?
(1 ponto)
5.000 anos
2.000 anos
8.000 anos

4 – Qual destes atores teve que colocar implantes dentários
após um filme?
(1 ponto)
Nicolas Cage
Brad Pitt
George Clooney
5 – Os dentes também são ossos?
(3 pontos)
Sim
Não

RESULTADO
DE 0 A 5 PONTOS
Ainda tem muito a aprender sobre o mundo da saúde oral. Através
de uma boa escovagem diária e da utilização do fio dentário, irá
conseguir obter o sorriso perfeito!

DE 6 A 10 PONTOS
É UM EXPERT! Sabe exatamente como utilizar o fio dentário e não
se intimida com o barulho das brocas do dentista. Parabéns!

5 – Os dentes são duros, brancos e cheios de cálcio, mas não são considerados ossos.
Os dentes são feitos de cálcio, fósforo e outros minerais. A diferença é que os ossos,
além disso, também contêm bastante colágenio.
4 – Nicolas Cage. Em 1984, o ator decidiu extrair dois dentes da frente para atuar no filme
‘Birdy’. Depois disso teve que recorrer à colocação de implantes.
3 –A escova de dentes mais antiga de que se tem notícia tem 5.000 anos e foi
encontrada numa tumba egípcia. Consistia num pequeno ramo com uma ponta desfiada
até chegar às fibras, que eram esfregadas contra os dentes.
2 – Bruxismo.
1 – Sim. Muitos pensam que a parte mais resistente do corpo humano é o osso do fémur,
mas na verdade os dentes são mais duros.

Sabe de quem são estes sorrisos?
Descubra os sorrisos dos famosos:
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B

C

respostas: A. Diana Chaves; B. Nelson Évora; C. Tânia Ribas de Oliveira

A
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SABE QUAIS SÃO OS
PRINCIPAIS FATORES QUE
LEVAM À FIDELIZAÇÃO
DOS NOSSOS PACIENTES?

AGENDA
CULTURAL
Atividades culturais, tradição e música são sempre
boas opções! Por isso, reunimos algumas sugestões
de agenda de forma a tornar os seus momentos livres
em família e com amigos ainda mais especiais.

ESPETÁCULOS E FESTIVAIS:
‘Porto Comedy – Festival de Comédia’, 06 de Abril, Coliseu Porto Ageas (Porto).
Disfrute de uma boa noite de gargalhadas com atuações e performances especiais
de estrelas da comédia nacional como Herman José, Nilton e Francisco Menezes.
Uma oportunidade de passar uma noite única e divertida!
Festival Corpo.19 - Encontro Internacional de Dança - 27 e 28 de Abril, Sintra
Com entrada livre nos dias 27 e 28 de Abril, a Quinta da Ribafria recebe a 8ª edição
do Festival Corpo.19. O público terá a oportunidade de participar em diferentes
workshops, assistir a espetáculos e visitar centros de exposições. Um convite
único para conhecer a indústria nacional da dança!
Festival Internacional de Chocolate de Óbidos - 25 de Abril a 05 de Maio (Óbidos)
As ruas da vila medieval transformam-se em verdadeiras montras de bolos e
bombons que todos podem provar e comprar. Para os mais pequenos, a ‘Casa de
Chocolate das Crianças´ oferece atividades e uma cozinha para prepararem receitas.
Os adultos podem frequentar cursos de culinária em que o chocolate é sempre o
ingrediente-base, além de poderem apreciar diversas esculturas feitas de chocolate.

PARA OS AMANTES DE MÚSICA:
‘The EMOTION of the 80’s’, 02 de Abril, Casino do Estoril (Cascais).
O Salão Preto & Prata do Casino do Estoril será palco para músicas interpretadas e
tocadas por um grupo de cantores e músicos, num ambiente descontraído que remete
aos anos 80.
‘The World of Hans Zimmer’ – a Symphonic Celebration’, 03 de Abril, Altice Arena
(Lisboa).
A orquestra mundialmente conhecida e premiada pelo papel que desempenha em
bandas sonoras do cinema contemporâneo promete surpreender o público.
‘Fado à Mesa’, 12 de Abril, Casa da Música (Porto).
O Restaurante da Casa da Música transforma-se mensalmente numa casa de fados,
reunindo vários intérpretes que honram a tradição e o que de melhor a música
portuguesa tem para oferecer.
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AQUI HÁ CHEF!
Tem dificuldades para mastigar?
Ainda assim deve procurar receitas
saborosas e nutritivas para o dia-a-dia.

CALDO VERDE
INGREDIENTES (PARA 6 DOSES):

•
•
•
•
•
•

500 gramas de batatas
2 litros de água
200 ml de azeite
1 cebola
2 dentes de alho
450 gramas de couve
portuguesa cortada
em tiras finas

•
•

Sal q.b.
1 chouriço ou salpicão

PREPARAÇÃO:
Descasque as batatas, os dentes de alho e a cebola. Lave-os
e corte-os em pedaços pequenos para cozerem mais rápido.
Coloque os ingredientes numa panela ao lume com água, sal e
metade da quantidade de azeite indicada, durante 25 minutos,
ou até as batatas estarem bem cozidas.
Enquanto os ingredientes estão a cozer, lave a couve e corte-a
em tiras fininhas. Quando os ingredientes da panela estiverem
todos cozidos, triture-os com a ajuda de uma varinha mágica.
Leve-os novamente ao lume.
Junte a couve ao preparado anterior e deixe cozer durante 15
minutos. Enquanto a couve estiver a cozer, pode ir cortando
o chouriço ou o salpicão, juntando uma rodela a cada dose
individual de caldo.
Sirva com um fio de azeite e pão e acompanhe com um bom
vinho tinto!
Bom apetite!
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BRAGA
GUIMARÃES

VILA
REAL

PORTO

VISEU

COIMBRA
LEIRIA

SANTARÉM
Lisboa

CASCAIS

LISBOA

PORTIMÃO

FARO

PORTO
Rua Brigadeiro Nunes da Ponte,
N°114, 2° Andar - Ed. Bessa Leite Office
4150-036 Porto

+351 800 282 282
www.swissdentalservices.com

