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SAÚDE DE FERRO!
Aprenda como 

manter-se saudável 

AS NOSSAS CLÍNICAS
Fique por dentro 

do que se passa na 
Swiss Dental Services

ENTREVISTA 
Dr. Hugo Sá Pinto, 

Médico Implantologista
da Swiss Dental Services

ESTEJA ATENTO
À SUA BOCA!

QUANDO A NOSSA 
SAÚDE ORAL DÁ 

SINAIS VALIOSOS!

ANTES E DEPOIS 
DOS TRATAMENTOS 

DÚVIDAS? 
O DOUTOR RESPONDE!



VISITE REGULARMENTE 
O DENTISTA. 
Uma dica clássica mas 
que funciona sempre 
como motivação para 
melhorar a sua saúde oral.”

VASCO PALMEIRIM

“

DICA DO 
VASCO

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS
facebook.com/swissdentalservicesportugal
instagram.com/swissdentalservicespt
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Quando não damos a devida importância à nossa saúde, inevitavelmente o nosso 
corpo ressente-se acabando por manifestar diversos sinais de que algo não está 
bem e que está na hora de lhe prestarmos a devida atenção.
As doenças sistémicas como a diabetes, a hipertensão arterial e doenças 
cardíacas são manifestações bastante comuns resultantes do estilo de vida que 
levamos atualmente. 
Por isso, e no que se refere à importância dos cuidados com o nosso corpo e a 
nossa mente, lembramos mais uma vez que a Saúde é um bem universal do qual 
devemos cuidar e cujo estado geral depende, em grande parte, do nosso grau de 
comprometimento. 
Hoje em dia, existe uma panóplia de informação disponível sobre como adotar 
um estilo de vida saudável, contudo, o verdadeiro desafio está em colocar em 
prática as mudanças necessárias. 

Nesta edição, explicamos porque deve cuidar da sua saúde e mostramos exemplos 
de pequenos hábitos que pode começar, desde já, a incluir no seu dia-a-dia.
Saiba também em que consiste o trabalho de um médico implantologista na 
Swiss Dental Services e qual o seu papel durante o tratamento. 
Fique ainda a conhecer a história do Manuel, da Lília, da Rosa e do Feliciano, a quem a 
Swiss Dental Services devolveu o sorriso e que, hoje, partilham as suas experiências.
Acompanhe nas próximas páginas as últimas novidades sobre saúde oral, 
curiosidades, e já sabe...
Não se esqueça de Sorrir!

Equipa de Marketing

EDITORIAL

Propriedade: 
Swiss Dental Services 

Sede: 
Rua Brigadeiro Nunes da Ponte, 114
Piso -1, Edifício Bessa Leite Office 
4150-036 Porto
Tel: +351 226 093 654 
www.swissdentalservices.com

Direção de Marketing:
marketing@swissdentalservices.com
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POR DENTRO

Esteja atento à sua boca! 
Quando a nossa saúde oral 
dá sinais valiosos!

Quando se fala em saúde oral a primeira associação que fazemos está 
relacionada com os dentes. Contudo, numa consulta, o médico dentista 
observa também a gengiva, a língua e o aspeto da boca em geral. 
Através de uma avaliação clínica, analisa uma série de fatores que podem 
ser alertas para outras doenças e que, por isso, merecem toda a atenção. 

NA AVALIAÇÃO CLÍNICA O DENTISTA 
OBSERVA TAMBÉM A GENGIVA, 
A LÍNGUA E O ASPETO DA BOCA. 
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Estas doenças podem ser causadas 
pelo stress, tabaco, má alimentação, 
entre outros fatores. Ficar atento 
a alterações na língua, na gengiva 
e nos dentes pode ser o primeiro 
passo para diagnosticar possíveis 
problemas de saúde.

Sabia que a boca pode ser 
um alerta para identificar 
inúmeras doenças que 
afetam todo o organismo? 

A prevenção é o melhor remédio! Observar e tratar pequenas cáries, 
gengivites e outras doenças da boca é essencial para o organismo, 
pois podem ser evitadas e identificadas outras doenças sérias que 
necessitam de tratamento. 
 
Cuide da sua saúde oral e viva melhor!

Veja algumas doenças que dão sinais através da boca:

DIABETES – O descontrolo nos níveis de açúcar pode vir acompanhado de 
mau hálito, sendo um sinal de alerta para a doença. Pacientes diabéticos 
apresentam frequentemente gengivite, manifestando-se através da 
inflamação das gengivas. 
 
ANEMIA – Se sente fadiga, palidez, falta de ar e tonturas deve verificar os 
seus glóbulos vermelhos. Observe a sua língua: o ideal é que este músculo 
esteja sempre áspero, brilhante, e com um aspecto saudável. 
 
CANCRO – Se observar verrugas na boca, estas podem evoluir para uma 
doença séria. Ao notar alguma afta ou lesão que insista em não cicatrizar, 
consulte o dentista imediatamente. Hábitos saudáveis são o segredo para 
uma boca saudável: evitar fumar e ingerir bebidas alcoólicas, seguir uma 
dieta rica em alimentos saudáveis e praticar uma higiene oral adequada, 
através de escovagens diárias e da utilização do fio dentário, diminuem a 
probabilidade de desenvolver a maioria das doenças malignas, nas quais 
se incluem os tumores da boca. 

+
Escovar os dentes 
todos os dias

+
Seguir uma 
alimentação saudável

Fumar e beber 
bebidas alcooólicas

Consumir açúcar 
em excesso

Roer as unhas 
e tomar café 
em demasia

+
Prestar atenção aos 
dentes, língua, gengivas 
e lábios

BONS HÁBITOS VS MAUS HÁBITOS
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MANUEL MARTINS
PORTO 

Uma vida renovada!

Manuel Martins utilizou prótese removível durante mais de 20 
anos. No entanto, sempre tentou esconder a situação. “Sentia 
desconforto para retirá-la, fazer a limpeza e voltar a colocar”, 
confessa. Não podia comer todos os alimentos que queria e 
evitava abrir demasiado a boca pois receava que a prótese 
se soltasse e pudesse cair. Desde que colocou a prótese 
definitiva que se sente “à vontade e sem receio de nada”. 
Passou a comer e a falar à vontade: “hoje tenho uma vida 
renovada!”, afirma. 
Após o tratamento, Manuel Martins revela que a sua vida 
mudou bastante, em especial com a família e na relação com 
a mulher e os filhos. “Sempre tentei esconder dos meus filhos 
que não tinha dentes. Nunca retirava a prótese à frente deles 
pois sentia alguma vergonha”, recorda. 
Feliz com o resultado, Manuel é peremptório em dizer que 
voltaria a fazer tudo novamente e realça as facilidades de 
pagamento como um fator decisivo para seguir em frente 
com o tratamento. “Aconselho todas as pessoas que sofrem 
de perda dentária a colocar implantes pois só têm a ganhar 
em qualidade de vida!”. 

“Sinto-me à vontade 
e sem receio de nada.”
MANUEL MARTINS

Não poder sorrir, não falar em público e não poder comer todos os alimentos que se quer, são situações do 
quotidiano comuns a muitos portugueses que sofrem com o estigma da perda dentária. 
Contudo, para muitos outros confiar e apostar numa mudança, através da colocação de implantes dentários, 
é muito mais do que ter qualidade de vida: “É ter uma vida renovada!”.

SORRISOS QUE INSPIRAM

Conheça a história dos nossos pacientes 
Manuel, Lília, Rosa e Feliciano e... inspire-se!
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LÍLIA LOPES
LEIRIA

Um sorriso há muito desejado

Para Lília, os complexos de que sofreu durante grande parte 
da sua vida fazem agora parte do passado. Aos 16 anos foram 
lhe arrancados todos os dentes. “Eu não me ria, evitava que 
me tirassem fotografias...”, recorda. Após a reconstrução total 
bimaxilar, Lília assume que já não se lembra da sua vida como era 
antes. “Tenho uma autoestima completamente diferente”, afirma, 
explicando que hoje sorri com muito mais facilidade e que os 
amigos e familiares já não a reconhecem quando a vêm em fotos 
antigas. “Sinto-me mais nova uns 20 anos!”, diz, ao partilhar que 
os próprios filhos comentam muitas vezes a diferença evidente 
não só na aparência mas, sobretudo, na sua forma de estar. 
E recomenda: “Acho que as pessoas devem avançar e não ter 
receio pois a nossa autoestima é fundamental para o nosso 
bem-estar!”. “Até a voz está diferente!”, conclui com um sorriso. 

“Tenho uma autoestima 
completamente diferente!”
LÍLIA LOPES

ROSA E FELICIANO VIEIRA
PARIS

Mudança além-fronteiras

“Tenho saudades de poder comer uma boa sandes e morder uma 
maçã, coisas que não posso fazer ainda pois a minha prótese é 
removível”, lamenta Rosa Vieira, explicando que brevemente irá 
fazer a cirurgia para colocação dos implantes dentários.
O marido, Feliciano Vieira, já pode sorrir e comer normalmente. “É 
muito mais agradável mastigar”, revela, como resultado da prótese 
definitiva superior que colocou na Clínica do Porto. 
Feliciano e Rosa são casados e vieram de Paris, onde residem há 
vários anos, para realizar o tratamento dentário que lhes “devolve
o sorriso e a qualidade de vida”. 
Foi Feliciano que descobriu a Swiss Dental Services através do 
Facebook. Foram primeiro à clínica de Paris fazer uma avaliação. 
Rosa confessa que pesquisou várias clínicas em França mas 
nenhuma lhe agradou. Já utiliza prótese removível há muitos anos, e 
agora, vê no novo sorriso do marido a coragem para seguir em frente 
com o tratamento. “Tenho algum receio em relação à cirurgia, mas 
tenho ainda mais confiança!”, afirma. 

“Os implantes
devolveram-me o sorriso 
e a qualidade de vida.”
FELICIANO VIEIRA

O Manuel, a Lília, a Rosa e o Feliciano fazem parte dos mais de 
30.000 casos de sucesso da Swiss Dental Services ao longo dos 
últimos 8 anos.

De que está à espera? 
Dê à sua vida uma oportunidade para sorrir!



“

DICA DA 
DIANA

ESCOVAR A SUPERFÍCIE 
DOS DENTES POR VEZES 
NÃO CHEGA.
Nesse caso, recorra a um 
fio dentário para limpar os 
espaços entre os dentes.”

DIANA CHAVES

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS
facebook.com/swissdentalservicesportugal
instagram.com/swissdentalservicespt
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CRIANÇAS PORTUGUESAS TÊM A SEGUNDA PIOR 
SAÚDE ORAL DA EUROPA 

Segundo dados recolhidos pelo gabinete de estatísticas 
da Comissão Europeia, Portugal é o 2º país europeu com 
maior taxa de necessidades dentárias em crianças (6%), 
apenas atrás da Letónia (7,3%). 
Os motivos apresentados para justificar estes números 
vão desde a incapacidade financeira para pagar os 
tratamentos, a listas com elevado tempo de espera, até à 
falta de tempo para ir ao dentista. 
Apesar de a iniciativa ‘Cheque Dentista’ do Programa 
Nacional de Promoção da Saúde Oral já ter ajudado 
milhões de utentes, não abrange crianças abaixo dos 7 
anos. Segundo dados apresentados em 2017, 45% das 
crianças portuguesas têm cáries dentárias. 

ATUALIDADE

10% DOS PORTUGUESES NÃO LAVA OS DENTES 

Segundo um estudo da DECO que envolveu 800 pessoas 
com idades compreendidas entre os 18 e os 74 anos, um em 
cada quatro portugueses só lava os dentes uma vez por dia. 
A este paradigma nacional junta-se a percentagem de 10% 
que não lava os dentes diariamente, e 2% que lava apenas 
uma vez por semana. 
Quanto às idas ao dentista, quatro em dez portugueses não 
vão ao dentista há mais de um ano e a maior parte aponta 
como principal motivo a falta de disponibilidade financeira. 
Entre 2014 e 2018, o número de pessoas que não vai ao 
dentista há mais de 2 anos aumentou. 

DEZ ANOS DE UM ‘MUNDO A SORRIR’ 

A Organização Não Governamental, ‘Mundo a Sorrir’, que presta cuidados de saúde oral 
a populações em risco, comemorou recentemente dez anos de existência. 
Durante o ano de 2019 a instituição irá realizar vários eventos de forma a assinalar uma 
década de sorrisos, que ajudou a recuperar através das várias iniciativas que desenvolve 
junto das comunidades. 
A‘Mundo a Sorrir’ tem a decorrer os seguintes projetos a nível nacional: ´Aprender a Ser 
Saudável’, ´Geração BeCool´, ´CASO´ (Centro de Apoio à Saúde oral), ‘Sorrisos de Porta 

em Porta’, ‘Dr. Risadas’, ‘Saúde a Sorrir’ e ‘C.E.M.A.S’ (Centro de Estudos Mundo A Sorrir), atuando também nos PALOP 
na promoção da saúde oral como um direito universal. 

45% DAS 
CRIANÇAS 
PORTUGUESAS 
TÊM CÁRIES 
DENTÁRIAS

10% NÃO
LAVA OS DENTES 
DIARIAMENTE

2% LAVA 
APENAS UMA 
VEZ POR SEMANA
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TOME NOTA

Como escolher um
Implantologista em 5 passos!

Quando se toma a decisão de colocar implantes dentários, surgem várias dúvidas pertinentes, entre as quais: 
qual a melhor clínica e técnica e, acima de tudo, como escolher o implantologista para cuidar do seu sorriso.

Depois de reunir todas estas 
informações, já terá a certeza 
de que vai realizar a colocação de 
implantes dentários com uma equipa 
profissional e num ambiente seguro 
e de total confiança. 

Na Swiss Dental Services todos os 
médicos dentistas têm formação 
intensiva na área da implantologia 
e capacidade de gestão dos casos 
mais simples ao mais complexos, 
trabalhando diariamente com o 
objetivo de responder às diferentes 
necessidades dos pacientes. 

1º

2º

3º

4º

5º

REFERÊNCIAS
Além de cuidar da sua aparência, o médico dentista irá ser responsável 
por devolver-lhe o seu sorriso. Por isso, é importante que escolha uma 
clínica de referência e de confiança, que trabalhe com profissionais 
experientes e capacitados e tenha um ambiente seguro e acolhedor. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
É verdade que a avaliação do preço do tratamento dentário influencia 
sempre a decisão final, mas não deve ser o único fator a definir a escolha 
do profissional que vai cuidar da sua saúde oral. Outras competências 
como as qualificações e a experiência do médico devem ser observadas 
aquando da colocação de implantes dentários.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
Reabilitar sorrisos exige um vasto conhecimento sobre técnicas de 
implantologia e a utilização de materiais adequados e de qualidade. 
Ao visitar a clínica, confirme que utilizam as técnicas e equipamentos 
mais modernos, de forma a sentir-se seguro e confiante para realizar 
o seu tratamento no local.

SEGURANÇA
Uma clínica que executa um elevado número de implantes tem o know-
how necessário para cuidar do seu sorriso com toda a segurança que 
procura. Confira o número de implantes realizados pois é um dado 
que mostra o grau de confiança das pessoas no local e comprova 
a capacidade técnica da equipa, bem como a qualidade dos serviços.
 
CONFIANÇA
Ao realizar a sua consulta de avaliação, o médico dentista e a equipa 
devem apresentar o melhor plano de tratamento para o seu caso, 
e explicar as diferentes fases do processo de reabilitação oral. 
Esta relação de confiança é indispensável para que o tratamento 
corresponda às suas expectativas. 

CASOS DE SUCESSO
+30.000

APOSTE NO SEU SORRISO 
E SEJA O PRÓXIMO!

5 PASSOS PARA ESCOLHER UM IMPLANTOLOGISTA!
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É possível usufruir das várias etapas da vida com disposição 
e livre de doenças, mantendo a saúde física e mental em dia. 
Para o efeito, é importante adquirir hábitos saudáveis e, acima 
de tudo, cumpri-los. Compreender a importância da prática de 
exercício físico e de uma dieta equilibrada é o primeiro passo 
para melhorar a qualidade de vida. 

O exercício físico é uma atividade essencial para que 
possamos manter a nossa mente e corpo saudáveis. 

São vários os seus benefícios: 

1- Melhora a autoestima e ajuda a manter o peso ideal 
2- Equilibra a saúde mental e melhora o sono 
3- Gera bem-estar 
4- Melhora o metabolismo 
5- Diminui as probabilidades de desenvolver doenças 

A verdade é que a saúde oral assume particular importância 
para que a sua alimentação seja realizada da forma correta e 
não perca nutrientes importantes devido a uma mastigação 
deficitária causada pela falta de dentes.

SAÚDE COMO INCLUIR A PRÁTICA DESPORTIVA
NA SUA ROTINA? 

É mais fácil do que pensa! Precisa apenas de adequar 
a sua rotina e os seus hábitos diários, de forma 
a encaixar alguns exercícios no seu dia-a-dia. 
Para ajudá-lo, temos algumas sugestões:
 
• Caminhadas ao ar livre – Pode iniciar este processo 

indo para o trabalho a pé, por exemplo. Opte por levar 
os seus filhos à escola a pé e troque a ida de carro ao 
supermercado ou à farmácia por uma caminhada.

 
• Andar de bicicleta - Também pode optar por ir 

de bicicleta para o trabalho e experimentar vários 
caminhos alternativos. 

 
• Pequenas mudanças no dia-a-dia – Porque não 

deixar o elevador de lado e utilizar as escadas? 
 
• Combine a prática desportiva com uma alimentação 

equilibrada – Além de apostarmos em mudanças que 
se refletem no nosso quotidiano, precisamos também 
de prestar atenção à alimentação. Por conseguinte, 
siga uma dieta com base em alimentos ricos em 
nutrientes, vitaminas e minerais. Assim, o seu corpo 
estará melhor preparado para fazer exercício físico. 

Corpo são, sorriso saudável!

Cuidar da mente e do corpo 
reflete-se no seu sorriso!
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Dra. Inês Salvador
Médica Dentista 
SWISS DENTAL SERVICES

DR. RESPONDE

Existem restrições para a colocação de implantes dentários?
Os diabéticos podem colocar implantes?

Porque é importante a consulta de avaliação? 
Dra Inês Salvador: A consulta de avaliação é fundamental 
no processo de reabilitação com implantes dentários. 
É nesta consulta que o paciente tem o primeiro contacto 
com o médico e com o ambiente envolvente, sendo este 
contacto muito importante para que haja uma familiarização 
com o médico, o espaço e com os passos a seguir no 
futuro tratamento. É também nesta fase que o médico 
faz uma avaliação da cavidade oral do paciente e dos 
exames complementares de diagnóstico, possibilitando, 
desta forma, a elaboração de um plano de tratamento 
individualizado e adequado. 

Existe alguma restrição no que diz respeito à colocação
de implantes dentários? 
Dra Inês Salvador: Existem algumas restrições que 
normalmente estão associadas a patologias que possam afetar 
o paciente ou certas medicações que lhe sejam prescritas.
Outra situação que deverá ser bem avaliada pelo médico, 
e que poderá ser um fator decisivo no que diz respeito à 
possibilidade de colocação de implantes, é a capacidade que 
o paciente terá para higienizar as futuras próteses. Temos 
como exemplo pacientes com idades mais avançadas, e por 
consequência, menos destreza manual, ou pacientes com 
limitação de mobilidade dos membros superiores.

Os diabéticos podem colocar implantes? 
Dra Inês Salvador: Os pacientes diabéticos têm menos 
capacidade de suprimento sanguíneo o que se traduz 
numa maior dificuldade de cicatrização, verificando-se este 
fenómeno quando a doença não está controlada. Posto isto, 
é importante que o paciente perceba que estas limitações 
podem influenciar o tratamento e que não subestime a doença 
que tem, devendo assim ser regrado na medição dos níveis de 
glicémia e na toma da medicação antes, durante e após iniciar 
o tratamento com implantes. 

Qual é a influência do tabaco neste tipo de tratamento? 
Dra Inês Salvador: O tabaco é uma influência negativa na 
reabilitação com implantes dentários. Para que o implante 
se integre no osso e se mantenha, é necessário haver um 
bom porte sanguíneo. Este é dado, em grande parte, pelos 
pequenos vasos existentes na mucosa oral em redor do local 
implantado. Os produtos resultantes da combustão do tabaco 
vão danificando e destruindo estes vasos podendo levar à 
perda do implante. 
  
É necessário fazer a manutenção dos implantes? 
Dra Inês Salvador: Quando colocamos implantes dentários 
devemos colocar em prática um cuidado diário se queremos 
o sucesso do tratamento. Tal como com os dentes naturais 
é necessário escovar as próteses sobre implantes após cada 
refeição e passar o fio dentário, ou o irrigador bocal, junto aos 
implantes de forma a eliminar a placa bacteriana presente. São 
também necessárias consultas de controlo (de seis em seis 
meses) de forma a avaliar a saúde dos implantes colocados 
e poder fazer uma limpeza mais completa das próteses, bem 
como a manutenção das mesmas. 

MAIS DE 30.000 
CASOS DE SUCESSO
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A utilização de implantes dentários para tratar a ausência total e ou parcial de peças 
dentárias tornou-se, nos últimos anos, uma forma de tratamento perfeitamente 
integrada na medicina dentária atual. A Reabilitação Oral Total Avançada (ROTA®) 
é a solução para os pacientes que sofrem de perda dentária severa e que permite 
recuperar a função mastigatória, o sorriso e, acima de tudo, a qualidade de vida. 

CASO CLÍNICO

Este paciente do sexo masculino, com aproximadamente 35 anos, recorreu à nossa 
clínica para realizar uma Reabilitação Oral Total Avançada (ROTA®). 

Portador de doença periodontal, apresentava ausência de algumas peças dentárias e 
as restantes tinham mobilidade.

Desta forma, é possível perceber que a reabilitação oral não passa única e 
exclusivamente pela reabilitação estética mas, fundamentalmente, pela reabilitação 
funcional, com o objetivo de evitar o desenvolvimento de patologias inerentes a este 
tipo de complicações. No entanto, há sempre a preocupação alargada em coordenar 
a parte estética com a vertente funcional, de forma a que o resultado cumpra com as 
expectativas do paciente. 
O reflexo vê-se no antes mas, sobretudo, no depois… 

DEPOIS DA CIRURGIAANTES DA CIRURGIA

SORRIR 
PARA CRER

Para cada caso existe uma solução! 
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Hugo Sá Pinto é médico implantologista na Swiss Dental Services e tem nas mãos a 
capacidade de ajudar a transformar a vida de muitos pacientes, através da colocação 
de implantes dentários. O desafio é diário, mas a interação com outros profissionais de 
diferentes áreas da medicina dentária facilita o processo. O maior beneficiário deste tipo
de trabalho diferenciado será sempre o paciente. 

ENTREVISTA 

“É importante ver o paciente no seu todo.”

Dr. Hugo Sá Pinto
Médico Implantologista

SWISS DENTAL SERVICES

Nas nossas clínicas o paciente 
tem a possibilidade de ser 
tratado por um especialista 
em cada etapa do tratamento.”

“
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SWISS DENTAL SERVICES: É médico implantologista e 
trabalha especificamente na área da cirurgia. Em que 
consiste o trabalho nesta área?

Dr. Hugo Sá Pinto: O nosso trabalho consiste em dar uma 
resposta diferenciada e de excelência aos inúmeros casos 
com que somos confrontados diariamente.
Temos que ter noção que os pacientes que recorrem aos 
nossos serviços são pacientes com necessidades e idades 
distintas e com uma história clínica com um grau de exigência 
e complexidade díspares, o que nos obriga a ter uma visão 
multidisciplinar e a estar em constante atualização e na 
vanguarda dos temas relacionados com a medicina dentária.
Quando se está numa área como a implantologia, que envolve 
conhecimentos técnicos muito específicos, devemos ter uma 
visão holística do paciente e, por isso, é importante vê-lo no 
seu todo, isto é, temos que ter bem presentes conhecimentos 
de medicina geral e, para isso, temos que estar em constante 
formação.

SWISS DENTAL SERVICES: O trabalho multidisciplinar que liga 
a área da implantologia a outras áreas da medicina dentária 
tem sido uma aposta da Swiss Dental Services. Como se 
proporciona essa relação?

Dr. Hugo Sá Pinto: Podemos afirmar que o que vigora no 
panorama científico atual é o facto de na base de um trabalho 
de qualidade ao nível da reabilitação oral, estar o chamado 
‘planeamento reverso´. Traduzindo isto de uma forma mais 
simples, consiste em estabelecermos como prioridade o que 
queremos obter em termos de reabilitação. No fundo, é sermos 
capazes de identificar as necessidades e as expetativas do 
paciente e antecipadamente prevermos o resultado final de 
forma a proporcionar-lhe o melhor dos dois mundos. 
Nos casos em que o estado de saúde oral do paciente é 
muito débil, a principal preocupação será devolver-lhe a parte 
funcional e conseguir o melhor resultado possível a nível 
estético. Neste campo, a busca constante de novas soluções 
técnicas é crucial para oferecermos o melhor resultado aos 
pacientes e evoluirmos como profissionais e como equipa.

SWISS DENTAL SERVICES: De que forma é que essa 
multidisciplinaridade constitui uma mais-valia para o 
seu trabalho?

Dr. Hugo Sá Pinto: O facto de os casos clínicos terem que 
ser debatidos entre os diversos especialistas permite-nos ter 
uma visão mais alargada e um conhecimento cada vez mais 
aprofundado sobre uma multiplicidade de temas e situações 
ligadas à reabilitação oral promovendo, igualmente, a nossa 
formação contínua. 

SWISS DENTAL SERVICES: Como é que estas valências se 
manifestam no tratamento prestado ao paciente? 

Dr. Hugo Sá Pinto: Tenho que confessar que esta questão tem 
uma pertinência excecional porque aqui posso dar a conhecer 
aos nossos pacientes a realidade de um médico dentista da 
Swiss Dental Services e desmistificar algumas inseguranças 
manifestadas, às vezes, por alguns deles.
A Swiss Dental Services contrata os seus profissionais 
tendo sempre presente o seu grau de especialização numa 
determinada área. A par desta situação, a possibilidade de 
frequentar ações de formação de forma regular promove 
a motivação e o enriquecimento profissional, e oferece ao 
paciente a possibilidade de ser tratado por um especialista 
em cada etapa do tratamento o que, na minha opinião, se 
torna numa vantagem competitiva muito interessante.

SWISS DENTAL SERVICES: As clínicas da Swiss Dental 
Services diferenciam-se por apresentar um ambiente Open 
Space, semelhante ao ambiente hospitalar. De que forma é 
que este conceito constitui uma mais-valia para o médico e 
para o atendimento ao paciente?

Dr. Hugo Sá Pinto: A aposta da Swiss Dental Services num 
Open Space, está mais uma vez, em consonância com a toda 
a ênfase colocada na aprendizagem contínua de todos os 
seus colaboradores. Assim sendo, e sem colocar em causa a 
privacidade do paciente, esta organização de espaço permite 
uma troca constante de informação e análise entre todos os 
médicos, nas suas diversas especialidades, promovendo uma 
resolução mais rápida e eficaz de eventuais constrangimentos 
que possam surgir.

A nossa organização de espaço permite uma troca constante de 
informação e análise entre todos os médicos, promovendo uma 
resolução mais rápida e eficaz.”
“
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AS NOSSAS 
CLÍNICAS

Fique por dentro do que se passa nas ‘Nossas Clínicas’ 
e faça-nos uma visita! 

CLÍNICA DE LISBOA CELEBROU 2 ANOS! 

A Clínica do Oriente, em Lisboa, celebrou 
recentemente o segundo aniversário, 
reunindo para o efeito vários pacientes, 
convidados e figuras públicas. 
As embaixadoras do sorriso, Diana 
Chaves, Carolina Patrocínio e Tânia 
Ribas de Oliveira estiveram presentes 
numa tarde animada e repleta de 
muitos sorrisos. 
“É gratificante fazer parte de uma 
iniciativa com um objetivo tão nobre 
como o de cuidar da saúde oral de 
todos os portugueses”, afirmou 
Carolina Patrocínio. 
Ao longo dos últimos 8 anos a Swiss 
Dental Services conta já com mais de 
30.000 casos de sucesso, tendo como 
objetivo aumentar a rede de prestação 
de cuidados de medicina dentária a 
todo o território nacional.

Carolina Patrocínio, Lara Santos, Tânia Ribas de Oliveira e Diana Chaves.
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É uma forma de mostrar 
que estou grato pela 
experiência positiva que tive 
na clínica e também por 
me terem ajudado a sorrir 
novamente”.
JÚLIO SILVA (PACIENTE)

“
3.000 NOVOS
PACIENTES / ANO 2019

3ºANIVERSÁRIO DA CLÍNICA DO PORTO

No dia 13 de Abril, a Clínica do Porto comemorou 3 anos, juntando pacientes, 
corpo clínico e o embaixador do sorriso, Fernando Mendes, num ambiente de festa 
e muita animação. 
Para celebrar em grande estilo, alguns pacientes da clínica receberam uma 
sessão de ‘Makeover’ de forma a realçar ainda mais o novo sorriso. Foram vários 
os pacientes que aproveitaram a oportunidade para registar o momento junto a 
Fernando Mendes e puderam levar como recordação uma fotografia autografada 
pelo embaixador do sorriso. 
Júlio Silva, paciente que já terminou o tratamento na Clínica do Porto, presenteou a 
equipa com um bolo de aniversário, como gesto de agradecimento. “É uma forma 
de mostrar que estou grato pela experiência positiva que tive na Clínica e também por 
me terem ajudado a sorrir novamente”, revelou. 
A festa durou até ao final da tarde, culminando com os ‘Parabéns’ e o brinde a 
muitos mais anos de vida e de sorrisos. 

SESSÃO DE MAKEOVER A PACIENTES 

14.000 IMPLANTES 
/ ANO 2019

Fernando Mendes na companhia da equipa da Swiss Dental Services.
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Já parou para pensar 
de onde vêm os dentes 
que substituem os 
dentes de leite? 
A imagem não é das 
mais bonitas, mas é 
assim que se parece 
o crânio de uma criança 
que ainda não trocou 
os dentes de leite pelos 
dentes definitivos. Como pode perceber, todos os dentes já 
estão guardados no crânio, à espera do momento certo para 
nascer. Nessa altura, empurram os dentes de leite através de 
um processo que dissolve e absorve as raízes. 

O universo dos dentes é muito interessante. 
Fique a conhecer alguns fatos curiosos sobre 
os dentes e a saúde oral.

Sabe desde quando existe o fio dentário? 
Restos de um suposto fio dentário foram encontrados 
entre os dentes de humanos pré-históricos. O inventor 
do fio dentário foi o dentista norte-americano, Levi Spear 
Parmly, que em 1815 começou a recomendar aos pacientes 
que utilizassem o seu próprio fio dentário, feito de seda, 
mostrando já na altura a importância deste item para a 
higiene oral.
 
Os dentes são muito fortes. 
Normalmente, um indivíduo saudável tem 32 dentes. 
Cada um deles trabalha arduamente, senão veja-se: apenas 
com a mastigação de alimentos, é exercida uma força de 
até 30 kg sobre os dentes, e isso repete-se várias vezes 
ao longo do dia. 
 
 

SABIA QUE...

RECORDES MUNDIAIS: 
 
Homem extrai dentes para ter mais espaço na boca 

Har Parkash Rishi é obcecado com recordes mundiais e já 
esteve no Guinness Book cerca de 20 vezes. O indiano, que 
tem mais de 360 bandeiras de países tatuadas no corpo, 
achou que seria uma ótima ideia extrair todos os seus 
dentes para que conseguisse colocar dentro da boca cerca 
de 500 palhinhas com mais de 50 velas acesas. Por uma 
questão de espaço, decidiu extrair todos os dentes.
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CAÇA RESPOSTAS
Faça corresponder as opções da coluna 1 às opções da coluna 2, conforme exemplo.

LAZER

respostas: A. Carolina Patrocínio 
B. Vasco Palmeirim C. Sónia Araújo

 A  B  C

SOPA DE LETRAS
Vamos à caça das palavras que representam as vantagens dos 
implantes dentários?
As palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, sem palavras ao contrário.

AUTOESTIMA 
CONFIANÇA 
CONFORTO 
DURABILIDADE

ESTÉTICA 
FIXAÇÃO 
HIGIENE 
INDOLOR

LONGEVIDADE 
MASTIGAÇÃO 

PROTEÇÃO

REJUVENESCIMENTO
SEGURANÇA
SORRISOS

SABE DE QUEM SÃO 
ESTES SORRISOS 
FAMOSOS?

1 – Nome técnico que evita a dor durante o tratamento dentário? 
2 – Nome da doença que inflama as gengivas 
3 – Cidade em que abriu a mais recente Clínica Swiss Dental Services
4 – Tratamento em que a nossa Clínica é expert
5 – Quantidade de dentes de um adulto
6 – Método eficaz de higiene oral
7 – Doença que pode deixar a língua lisa
8 – Nome popular para o mau hálito 
9 – Número de casos de sucesso da Swiss Dental Services
10 – Total de clínicas da Swiss Dental Services em Portugal 
 

implantes dentários 
halitose 
escovagem e fio dentário 
12 
mais de 30.000 
anestesia 
32 dentes 
Viseu 
anemia 
gengvite 
 

Respostas: 1 – anestesia / 2 – gengivite / 3 – Viseu / 4 – implantes dentários / 5 – 32 dentes / 6 – escovagem e fio dentário / 7 – anemia / 8 – halitose / 9 – mais de 30.000 
casos de sucesso / 10 – 12

A

B

C



DICA DA 
SÓNIA

A ÁGUA NÃO É APENAS 
IMPORTANTE PARA 
A SAÚDE EM GERAL.
Também estimula a 
produção de saliva, o que 
é essencial para manter 
os dentes saudáveis. 
Beba água diariamente 
(em média 2L/dia).”

SÓNIA ARAÚJO

“

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS
facebook.com/swissdentalservicesportugal
instagram.com/swissdentalservicespt
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BRAGA

COMÉDIA 
• 15 JUNHO | Aldo Lima “Sexo, Drogas e Rock n’Roll” – Teatro 
Circo | 21h30

PORTO

MÚSICA
• 15 JUNHO | Miguel Araújo – Coliseu Porto Ageas | 22h00
• 19 JUNHO | Seu Jorge – Coliseu Porto Ageas | 22h00

TEATRO
• 29 JUNHO | Monólogos da Vagina - Coliseu Porto Ageas | 21h30

AVEIRO

MAGIA
• 8 JUNHO | Minutos Mágicos – Teatro Aveirense | 21h30

COMÉDIA
• 19 JUNHO | Diogo Batáguas “Quero lá saber – Casa da Cultura 
de ílhavo | 21h30

MÚSICA
• 1 JUNHO | Vitorino e Sexteto – CAE Sever do Vouga | 21h00
• 7 JUNHO | Miguel Araújo “Casca de Noz” – Teatro Aveirense 
| 21h30
• 21 JUNHO | Dino D’Santiago – Teatro Aveirense | 21h30

VISEU

MÚSICA
• 24 a 28 JULHO | “Que Jazz É Este?” – 7º Festival de Jazz de Viseu 
| 10h00

COIMBRA

MÚSICA
• 19 JUNHO | “Há Festa na Zona Histórica” – Oliveira do Hospital 
| 20h00
• 20 JUNHO | Orquestra Gulbenkian – Convento São 
Francisco | 21h30

LEIRIA

MERCADOS E FEIRAS
• 2 JUNHO | Mercado de Santana - Mercado de Santana 
(Alvorninha) Caldas da Rainha | 8h00

AGENDA
CULTURAL

MÚSICA
• 7 JUNHO | João Pedro Pais - Teatro José Lúcio da Silva | 21h30

COMÉDIA
• 13 JUNHO | António Raminhos “O Melhor do Pior” 
 - Teatro José Lúcio da Silva | 21h30

LISBOA

INFANTIL
• 1 JUNHO | Dia Mundial da Criança - Quinta Pedagógica dos 
Olivais

MÚSICA
• 1 JUNHO | Ed Sheeran – Estádio da Luz | 20h00
• 20 JUNHO | Eddie Vedder – Altice Arena | 20h00

PASSEIOS E VISITAS
• 15 JUNHO | Itinerários da Fé | Percursos da Baixa - Sé Catedral 
de Lisboa | 10h00

TEATRO
• 21 JUNHO | Os que Regressam - Centro Cultural de Belém | 21h00

MÚSICA
• 28 JUNHO | Pablo Alborán - Praça do Campo Pequeno | 21h30

CASCAIS

MÚSICA
• 8 JUNHO | Noite de Fados no Califórnia – Restaurante 
Califórnia | 20h00

ÉVORA

LITERATURA
• 15 JUNHO | 2º Encontro de Poesia Popular - Município 
de Alandroal

FARO

INFANTIL
• 1 JUNHO | “A Trompa e a Disney” - Teatro das Figuras | 16h00

MÙSICA
• 4 JUNHO | Luísa Sobral: Ciclo “Pessolíssima” - Auditório Soror 
Mariana | 19h00

.
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INGREDIENTES:

• 1 pão alentejano

• 800g de camarão 

• 2 ovos 

• 250g de pão duro 

• 3 dentes de alho 

• 0,5l de azeite 

• Coentros 

• Sal 

• Pimenta

AQUI HÁ CHEF!

Comer bem é um estilo de vida, 
além de ser um momento de prazer! 

PREPARAÇÃO:
Cozinhe os camarões em água com sal durante 2 a 3 minutos. 
Escorra-os e reserve esta água para colocar o pão de molho. 
Coloque o pão de molho na água onde cozinhou os camarões. 
Descasque os camarões e separe desde já alguns para decorar 
quando for servir. 
Numa panela, aloure os dentes de alho no azeite. Introduza o pão 
amolecido com a água do camarão. Deixe ferver bem, mexendo 
sempre de maneira a obter uma açorda macia. Tempere com sal e 
pimenta a gosto.
Junte a este preparado os camarões cozidos e limpos, os ovos e os 
coentros. Mexa bem de forma a incorporar todos os ingredientes. 
Com o auxílio de uma faca de bico, retire uma tampa ao pão, assim 
como o seu miolo. Leve o pão ao forno por 10 minutos. Deite o 
preparado no pão, polvilhe com coentros e decore com camarões!

Bom apetite! 

AÇORDA DE CAMARÃO
EM PÃO ALENTEJANO



P. 23

CUIDAMOS DO 
SEU BEM-ESTAR!

RECEBA UM 
ACOMPANHAMENTO 
PERSONALIZADO E 
CONQUISTE O SORRISO 
QUE SEMPRE DESEJOU!



PORTO (SEDE)

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

4150-036 Porto

+351 800 282 282 
www.swissdentalservices.com

Lisboa

BRAGA

VILA 
REAL

PORTO

VISEU

COIMBRA

SANTARÉM

LEIRIA

PORTIMÃO
FARO

GUIMARÃES

LISBOA
CASCAIS

BREVEMENTE
NOVA CLÍNICA EM FARO


