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NEM VAI ACREDITAR
“O meu corpo faz o quê?”

ENTREVISTA 
Carmen Fagundes: 

“Uma gestora de 
pacientes realiza sonhos.”

DRA. FILIPA PINTO 
Os implantes dentários
não são bichos papões.

MAIS SAUDÁVEL 
Já imaginou um mundo 
onde todos são saudáveis?

SORRISOS QUE 
INSPIRAM NO 

ESTRANGEIRO

SORRISOS PELO MUNDO!



“Então pode confiar.
 Escolha a clínica com 
 selo de recomendação!”

FERNANDO MENDES

A REDE DE CLÍNICAS 
DENTÁRIAS DE CONFIANÇA 
DOS PORTUGUESES!
A Swiss Dental Services conquistou o tão importante 
“Selo de Recomendação”, que é o maior índice de 
satisfação atribuído pelos consumidores.

QUEREMOS SER A CASA DA SUA SAÚDE ORAL

Um reconhecimento demonstrativo da missão 
que levamos a cabo todos dias.
Devolver sorrisos e vida a todos os portugueses 
através da reabilitação oral com Implantes Dentários.

Graças ao profissionalismo, rigor e dedicação das 
nossas equipas e à confiança de cada um que nos 
procura, prometemos continuar a trabalhar para 
ir ao encontro das expetativas de todos. 

Estamos no caminho certo! 
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Fernando Pessoa nunca esteve tão certo quanto à veia aventureira do povo 
Português. Um Povo que sempre foi guerreiro e trabalhador, retratado na história 
como bravo e corajoso cada vez que tinha de abandonar o seu país para alcançar 
novos horizontes. 
Os nossos emigrantes são exemplo do caráter e sangue do nosso povo. 
Além das provações do dia-a-dia, muitos vivem também com problemas dentários 
e já nem se lembram a última vez que voltaram a sorrir para junto dos seus. 
Nesta edição, quisemos lembrar essas pessoas e contamos-lhe três histórias 
corajosas de quem está lá fora, mas tomou a decisão de voltar a sorrir no nosso país. 
Tudo através de implantes dentários, que trazem mais saúde às suas vidas. 
Vai ficar a saber porque somos tão exigentes com a origem e qualidade dos 
nossos e a Dra. Filipa Pinto desmistifica todo o processo de colocação de 
implantes dentários.
Já ouviu a expressão, “Nem vai acreditar...” e de seguida vem sempre algo 
inesperado? Prepare-se. Descobrimos coisas sobre o nosso corpo humano que 
o vão deixar surpreso e a dizer “O meu corpo o quê?”  

O conhecimento é a base de tudo, e como tal, queremos que com cada página 
não lhe escape nada sobre a sua saúde oral. Faça mais por si e sorria! 
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POR DENTRO

Sabe em que consiste uma 
cirurgia de enxerto ósseo 
e quando é necessária?
 
Neste artigo do Por Dentro 
tiramos todas as suas dúvidas 
para que possa ficar esclarecido 
sobre o procedimento.

O enxerto ósseo é uma cirurgia necessária para pacientes que, 
após avaliação oral completa, apresentam uma quantidade reduzida 
de osso - na condição que impossibilita a colocação de implantes 
dentários. O médico dentista tem o conhecimento e os meios 
necessários para poder identificar se este é ou não o seu caso.
É de salientar que a colocação de implantes dentários é uma das 
opções de tratamento mais confortáveis para o paciente, trazendo 
vários benefícios para a sua qualidade de vida. 

Os implantes dentários 
substituem os dentes 
em falta (ou as próteses 
removíveis) por próteses fixas.
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Como acontece a perda óssea?
A perda óssea dentária faz parte do processo natural de envelhecimento, sendo 
a pior consequência a queda dos dentes. Também doenças sistémicas, como a 
osteoporose e a diabetes estão relacionadas com a ocorrência de perda óssea. 
A perda dos dentes devido a lesões traumáticas também leva à intensificação 
da perda óssea, entre outras causas.

Como se identifica a falta de osso? 
Na consulta de avaliação oral realizada pelo médico dentista, através de exames 
de Raio-X (Ortopantomografia) é possível saber se o tecido ósseo tem altura e 
espessura mínimas para a sustentação completa do implante e da prótese. 
Quando não existe uma boa quantidade de material ósseo ou, quando o osso apresenta 
sinais de enfraquecimento, torna-se necessária a realização de um enxerto ósseo.

Qual o próximo passo depois do diagnóstico?
O paciente recebe todas as orientações sobre a cirurgia de enxerto ósseo. 
Nomeadamente em que consiste o procedimento, a recuperação e o período de 
cicatrização, de forma a que se sinta confortável e seguro quando realizar a cirurgia 
que antecede a colocação dos implantes dentários.

Como é feito o enxerto ósseo?
O paciente submete-se a uma cirurgia de curta duração para reposição do tecido 
perdido. São utilizados pedaços de tecido ósseo extraído do corpo do próprio 
paciente (recomendado, devido ao baixo índice de rejeição), como também pode 
ser usado osso de origem animal ou laboratorial. 
Este procedimento é seguro e totalmente indolor, com recurso a anestesia.

Como é a recuperação pós-cirúrgica de um enxerto ósseo? 
Para uma boa recuperação, deve seguir as orientações dadas pelo médico dentista, 
entre as quais:

• Utilização dos medicamentos prescritos;
• Consumo de alimentos líquidos ou pastosos, preferencialmente frios, 

nos primeiros dias após a cirurgia;
• Repousar com a cabeça mais elevada.

Cerca de 8 a 9 meses após a realização do enxerto e só depois de este já ter 
cicatrizado completamente (o que varia de paciente para paciente) é colocado o 
implante dentário. 
Durante este período de integração óssea, o paciente pode utilizar uma prótese 
removível, enquanto aguarda pela cirurgia de implantes. A última fase do tratamento 
consiste, assim, na colocação da prótese fixa, devolvendo ao paciente o sorriso e a 
qualidade de vida. 
O enxerto ósseo torna-se um procedimento comum para os pacientes que precisam 
de implantes dentários, mas que não possuem osso suficiente para fixar a prótese. 

É importante realçar que as vantagens dos implantes dentários vão para além da 
componente estética, recuperando também a parte funcional. 
Não se esqueça que os implantes dentários têm durabilidade para a vida toda, se 
seguir as recomendações e efetuar as manutenções periódicas indicadas pelo seu 
médico dentista.

REALIZAÇÃO 
DO ENXERTO

APÓS 
8 - 9 MESES

CIRURGIA
IMPLANTES 
DENTÁRIOS
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JOÃO GOMES
NO LUXEMBURGO HÁ 37 ANOS

João Gomes está emigrado no Luxemburgo há 37 anos e 
conheceu a Swiss Dental Services pela internet.
O João, já há muito tempo que estava a considerar colocar 
implantes dentários porque já não aguentava com as 
dificuldades a comer. “Não comia quase nada e o que comia, 
magoava-me muito.”
No Luxemburgo, colocar implantes dentários estava fora de 
questão, “são um roubo”. Inscreveu-se e veio a Portugal a uma 
consulta de avaliação. 
A solução para o seu caso passou pela colocação de prótese 
fixa inferior e superior. 
João afirma que num primeiro momento foram as condições 
de pagamento acessíveis nos tratamentos que o chamaram 
a atenção, mas quando chegou deparou-se com “um 
atendimento excecional desde o primeiro dia, e uma equipa 
médica excelente. Os médicos foram bastante simpáticos.”
João é hoje um homem diferente, sempre de sorriso no rosto 
e pronto para qualquer convívio com amigos e familiares.

“

Conheça a história do João Gomes, Maria Fernanda e Ana Pereira, que vivem no estrangeiro, mas escolheram 
Portugal e a Swiss Dental Services para voltarem a sorrir. 
Todos os anos são milhares de portugueses que decidem procurar uma vida melhor fora do nosso país. 
A coragem destas pessoas está presente nos dias, meses, até anos, longe das suas famílias, num lugar novo, 
e onde por vezes as saudades são um desafio diário.
E se para além disso, tiverem perdido o seu sorriso? Não gostarem de se ver ao espelho? Não conseguirem falar 
ou comer? Veja como a sua vida destes portugueses que vivem no exterior ganhou novo brilho com a colocação 
de implantes dentários.  

Portugal é pequeno de tamanho, mas enorme nas 
suas gentes e estende-se por esse mundo fora 
com sorrisos de raiz portuguesa. 

SORRISOS QUE INSPIRAM
no
estrangeiro

Não comia quase nada e o que 
comia, magoava-me muito.
Agora que venha a comida.”
JOÃO GOMES
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ANA PEREIRA
EM LONDRES HÁ 20 ANOS

Passaram 20 anos desde que a Ana saiu de Portugal para Londres, com o objetivo de 
melhorar a sua vida. 
Ana tinha trabalho, família, tudo parecia estar bem, mas faltava-lhe algo. Ana já não 
sabia o que era poder sorrir com à-vontade, até ter encontrado a Swiss Dental Services. 
“Vi a publicidade através do Facebook, fiquei logo interessada, enviei um email e 2 dias 
depois responderam-me logo.” 
Ana veio a Portugal ter a sua consulta. “Falei com a médica, explicou-me tudo e decidi 
ficar e avançar com o processo. O preço era bom, mas o que me despertou interesse 
foi que podemos pagar faseado, o que torna o processo mais fácil para uma família.”
O dia-a-dia de Ana envolve reuniões com clientes e apresentações, e os implantes 
dentários vieram trazer-lhe a autoestima e a estética que tanto queria e precisava.  
A nível de saúde, a própria explica, “faltavam-me os dentes de trás o que me impedia 
de sorrir. Tinha uma má digestão porque não podia mastigar em condições. E ainda, 
estava a sobrecarregar os dentes da frente que já estavam a ficar todos desgastados.”
Demorou a habituar-se, mas como Ana diz, “uma boca sã faz toda a diferença, até 
a minha cara ficou diferente”. Desde então, tem aconselhado amigos e familiares a 
darem o mesmo passo. 
“Se têm algum problema dentário, procurem a Swiss Dental Services, e aconselhem-se 
sobre o melhor tratamento. É possível agendar e gerir o tratamento consoante a nossa 
agenda quando vamos de férias, e isso é uma ótima solução para nós emigrantes.”

“... uma boca sã faz 
toda a diferença, 
até a minha cara 
ficou diferente.”
ANA PEREIRA

“

MARIA FERNANDA
NO LUXEMBURGO HÁ 19 ANOS

Maria Fernanda está há 19 anos no Luxemburgo, mas escolheu vir a Portugal para 
encontrar de volta o seu sorriso.
Chegam-nos pacientes de todo o mundo pelas redes sociais, website, ações de rua, 
ou quando passam nas nossas clínicas. No entanto, a recomendação através de 
amigos e familiares que já efetuaram tratamento connosco continua a ser a forma 
mais comum de contato.  
Uma amiga da Fernanda que já era paciente da Swiss Dental Services aconselhou-a 
a vir até nós para mudar a sua vida.
Fernanda teve um acidente aos 11 anos. Perdeu os seus dentes da frente, e 
desde então usava próteses removíveis, mas já não aguentava mais. “Quis colocar 
implantes dentários para voltar a sentir o que era ter novamente dentes.” 
Quisemos devolver-lhe a qualidade de vida com um protocolo total (prótese fixa 
superior e inferior), algo que Fernanda diz ser impensável onde vive. “Procurei no 
Luxemburgo, mas lá é muito caro. Aqui propuseram-me pagar de várias formas, 
conforme fosse melhor para mim. No estrangeiro isso não é possível!”
O bom atendimento, a gentileza e simpatia de toda a equipa deram-lhe segurança 
e confiança para avançar com o tratamento. 
“Estou muito contente com a decisão que tomei. E porquê Portugal? Portugal é o 
meu país. Primeiro investir no meu país, depois nos outros.”

E porquê Portugal? 
Portugal é o meu 
país. Primeiro 
investir no meu país, 
depois nos outros.”
MARIA FERNANDA



 
Sorrir é um dos maiores 
prazeres da vida!

Não devemos tomá-lo como garantido, 
nem descuidar da sua importância 
nos nossos dias.

Sabe o que ganha por sorrir todo o dia?

REDUZ A PRESSÃO ARTERIAL
Rir e sorrir reduz a pressão arterial ao aumentar 
o fluxo de sangue. Logo, diminui os riscos de AVC 
e até dores de cabeça.

Coisas que ganha 
por (sor)rir todo o dia

REJUVENESCE
O riso ajuda a combater o envelhecimento, apesar de acelerar 
o aparecimento das linhas do rosto, ajuda por si só, a libertar 
energia e a rejuvenescer a alma. 

COMBATE O STRESS
Rir diminui a ansiedade e as preocupações. Deixa-o mais relaxado 
e menos tenso. 

QUEIMA CALORIAS
Aposto que não sabia esta! Rir aumenta o seu gasto energético 
e também cerca de 20% do seu ritmo cardíaco. 

CONECTA-O 
Sorrir e dar umas gargalhadas expressa emoção e faz conectar-se 
a quem o rodeia. Rir contagia e atrai os outros. 

INSPIRA COMPORTAMENTOS POSITIVOS
Nós identificamos automaticamente o sorrir como algo positivo,
e como tal, no nosso quotidiano, quanto mais sorrirmos mais 
nos rodeamos de situações positivas. 
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LANÇAMENTO WEBSITE PNID

Já arrancou o novo site do PNID! 
Uma imagem mais fresca, 
moderna e próxima, mas com a 
mesma qualidade de conteúdos 
para os seus pacientes! 

Visite em www.pnid.pt

EMBAIXADORES
ESPETÁCULO DE FERNANDO MENDES 
NÃO DEU “INSÓNIA”

A Swiss Dental Services não pode deixar de estar presente 
e foi apoiar o seu embaixador Fernando Mendes no seu 
espetáculo “Insónia”, em cena entre Maio e Junho, no Teatro 
Sá da Bandeira no Porto. 

INVESTIGAÇÃO
REGENERAÇÃO DE TECIDO GENGIVAL 
PODE PREVENIR PERDA DENTÁRIA!
 
Boas notícias para a luta contra a perda dentária! 
Ao longo dos anos, muitos são os estudos que provam o papel das doenças 
gengivais na perda dentária – como é o caso da periodontite. 
Um grupo de investigadores conseguiu combinar técnicas biológicas e mecânicas 
para reparar e regenerar o tecido gengival. Foi criada uma membrana fina, que 
liberta antibióticos e outras medicações, cujo objetivo é ser colocada entre a gengiva 
inflamada e o dente. Esta técnica impede a proliferação da infeção da gengiva para 
os dentes, evitando assim a perda de dentes devido a uma das doenças dentárias 
mais comuns: a periodontite. 

SAÚDE ORAL
ESCOVAS DE DENTES ELÉTRICAS VS. ESCOVAS 
DE DENTES MANUAIS

Um grupo de investigadores da Universidade de Greifswald, 
na Alemanha, concluíram num estudo que a utilização de 
escovas de dentes elétricas atrasa a progressão da doença 
periodontal. Este estudo decorreu durante 11 anos e observou 
2.819 pacientes, tendo ficado provado que quem usa escovas 
elétricas sofre menos de perda dentária (têm até 20% mais 
dentes) em comparação com os utilizadores de escovas 
manuais. A principal razão passa pelas escovas de dentes 
elétricas atuarem de forma mais eficaz na remoção da 
placa bacteriana, uma das principais causadoras de 
infeções gengivais. 
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TOME NOTA

A origem dos implantes... deve ser de confiança!

A questão da segurança e confiança dos implantes dentários, que são feitos em titânio biocompatível - material 
que o organismo não rejeita e que facilita o processo de osteointegração - são fatores a ter em conta aquando da 
sua colocação. Na Swiss Dental Services, damos toda a importância à qualidade da origem dos implantes que lhe 
colocamos, assim como, outro fator de elevada relevância, a formação das equipas que os colocam em todas as 
nossas clínicas. 

TAXA DE
SUCESSO

95% 
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Todos estes fatores combinados, fazem com que a taxa de sucesso de uma cirurgia 
com implantes dentários seja superior a 95%.

Um implante considerado de qualidade segue determinadas normas de fabricação:

• O ambiente deve ser altamente esterilizado

• A matéria prima deve ser de qualidade 

• A sua confecção deve cumprir determinadas normas de fabrico

• A empresa possui certificação pelos órgãos competentes

É necessário que as clínicas dentárias tenham a garantia de procedência de que o 
material adquirido é certificado para utilizar nas cirurgias.

Quais as consequências de um implante de má qualidade?
Quando o implante é feito com material de origem duvidosa ou mesmo sem registo 
do órgão regulador, este pode ser a causa de inúmeros problemas, como processos 
infecciosos que levam à perda do implante e, em casos mais graves, podem causar 
outras doenças que afetam o organismo do paciente no seu todo. 

Por isso, a Swiss Dental Services exige dos seus fornecedores a garantia do processo 
de fabricação, e nesse sentido, cada paciente recebe um implante de acordo com as 
normas de qualidade e indicado para uma reabilitação oral de sucesso. 
Reforçamos a importância de fazer a cirurgia numa clínica especializada, com 
profissionais experts em colocação de implantes dentários.

TOME NOTA: Observe as instalações da clínica, a assepsia 
do local e dos equipamentos e certifique-se sobre os materiais 
que serão utilizados na sua cirurgia e que garantem a segurança 
do procedimento.
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SAÚDE

Eu preocupo-me com 
a minha saúde oral!

96,2% DOS 
PORTUGUESES 
ESCOVAM OS 
SEUS DENTES 
COM FREQUÊNCIA

Aos poucos, a população portuguesa começa a ser mais 
consciente em relação aos bons hábitos para a saúde da 
boca e as vantagens das boas práticas de higiene oral 
começam a ter mais adeptos.

Seja entre os mais novos, que recebem orientação nas 
escolas, ou mesmo entre os adultos que passaram por 
tratamentos dentários, a informação é certamente um fator 
de mudança destes hábitos, para que sejam incluídos na 
rotina diária.

No Barômetro de Saúde Oral mais recente, está indicado 
que 96,2% dos portugueses escovam os seus dentes com 
frequência, porem este número é menor que na edição 
passada. Em compensação, tivemos aumento de pessoas 
que usam fio dentário e elixir – o que nos dá esperança 
de que o nosso trabalho informativo está a render bons 
frutos e que no futuro os pacientes terão uma saúde oral 
melhor. Consequentemente, poderão alimentar-se com mais 
qualidade e conviver em sociedade com autoestima e mais 
confiança em si próprios.

A NOSSA MISSÃO TAMBÉM É ORIENTAR:

Todos os pacientes que chegam até nós recebem a correta 
informação sobre a situação da sua saúde oral e sobre 
como devem cuidar dos seus dentes, principalmente sobre 
os cuidados que devem ter após a colocação de Implantes 
Dentários. Reforçamos que o hábito de uma correta higiene 
oral  é primordial para a manutenção das próteses e do 
sorriso saudável.

A boa higiene oral diária torna-se indispensável mesmo após 
alguma situação que exige um tratamento dentário, como 
uma periodontite, para que o problema seja solucionado e 
não se torne recorrente, levando a casos de perda dentária.

E MAIS: uma correta higiene oral diária, após cada refeição, 
torna-se um hábito que é fácil de adquirir, não exige esforço 
ou grande tempo de execução e percebe-se a sua mais valia 
no dia-a-dia.
 
Com o sorriso bem cuidado, a pessoa sente-se melhor e 
até mais bonita. O mau hálito desaparece, a inflamação 
ou sangramento das gengivas é tratada, os dentes voltam 
a ter sua função mastigatória por completo, sem dor ou 
instabilidade na hora de se alimentar. E as visitas ao dentista 
tornam-se frequentes para a manutenção do sorriso saudável, 
evitando tratamentos mais complexos ou mesmo a reposição 
de dentes perdidos.

PODE ACREDITAR: a higiene oral é um hábito que deve 
inserir no seu dia-a-dia para cuidar de si e da sua família.
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Dra. Filipa Pinto
Médica Dentista 
SWISS DENTAL SERVICES

DR. RESPONDE

Porque devo colocar implantes dentários? 
Quais são as diferentes fases do tratamento?
Se tem dúvidas... a Dra. Filipa responde.

SWISS DENTAL SERVICES: Quanto tempo dura a cirurgia 
de colocação de Implantes Dentários?
Dra. Filipa Pinto: O tempo de cirurgia depende de vários 
fatores, mas, normalmente, no máximo 1 hora é suficiente 
para a colocação de um implante. Se tivermos em conta uma 
ROTA® (Reabilitação Oral Total Avançada nas duas arcadas), 
já estaremos a falar aproximadamente em 3 a 4 horas.

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?
Dra. Filipa Pinto: As fases consistem no planeamento, 
cirurgia, reabilitação protética e manutenção.
O paciente irá iniciar o seu tratamento com uma consulta pré-
cirúrgica, onde será avaliado “como um todo”, tendo sempre 
a saúde geral em consideração. A intervenção, propriamente 
dita, é precedida de uma medicação pré-cirúrgica, reduzindo 
assim o risco de infeção e inflamação e de forma a evitar a 
dor pós-cirúrgica. Serão explicados, ao pormenor, os cuidados 
pós-operatórios e o paciente regressa a casa. Fará consultas 
de controlo, enquanto aguarda a osteointegração (processo em 
que ocorre a ligação do osso ao implante). 
Quando assim for, começaremos a fase protética. Fase esta, 
que termina com a colocação das coroas ou das próteses - 
protocolos em caso de ROTA®.
Na última fase, contemplamos a manutenção, que consistirá 
num controlo anual em clínica.

SWISS DENTAL SERVICES: Quais os riscos que 
potencialmente podem surgir ao longo do tratamento?
Dra. Filipa Pinto: O maior e mais indesejado risco é sem 
dúvida, a falha da osteointegração. Apesar do risco se 
apresentar numa percentagem inferior a 10% em todos os 
casos instalados, pode verificar-se por variados fatores:

• desregulação da diabetes
• não obedecer às recomendações da dieta
• tabagismo
• má higiene oral

De salientar que se forem seguidos todos os cuidados pós-
operatórios, este risco diminui drasticamente. Daí, os controlos 
serem recomendados para podermos verificar se está a ser 
tudo cumprido.

SWISS DENTAL SERVICES: Posso colocar implantes dentários 
durante a gravidez?  
Dra. Filipa Pinto: O ideal seria colocar após o término 
da gestação. O procedimento não é de todo adequado, 
visto o Raio-X ser contraindicado e ser simultaneamente 
imprescindível para um adequado estudo de imagem.
Contudo, usando medicamentos e anestésicos apropriados 
para uma grávida, poderão ser realizados outros tratamentos 
dentários, durante o segundo trimestre da gestação.

SWISS DENTAL SERVICES: Quais as vantagens da colocação 
de implantes dentários para o dia-a-dia?
Dra. Filipa Pinto:  Os implantes são a solução protética que 
melhor se aproxima do dente natural. A função mastigatória, 
com este método, é restabelecida até 95%, e este dado por si 
só, já é muito fiável. Depois, é imprescindível falar do conforto 
estético e psicológico que a colocação de implantes possibilita 
ao paciente.

SWISS DENTAL SERVICES: Que recomendações daria a 
quem não se sente encorajado a tratar da sua saúde oral?
Dra. Filipa Pinto:  A saúde oral é muito negligenciada e sem 
razão. A medicina dentária está de tal modo avançada, que 
quando associada ao nosso tratamento humanizado e 
direccionado para pacientes que perderam toda a sua dentição, 
conseguimos restabelecer a estética e a função, devolvendo ao 
paciente a autoestima há muito perdida. Contudo, devolvemos, 
principalmente, saúde.
Recomendo, assim, que veja os nossos casos de sucesso e 
testemunhos de mudança de vida, de forma a que possa dar 
o primeiro passo para um sorriso novo e,  consequentemente, 
uma vida nova.
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Quando falamos em tratamentos de reabilitação oral temos sempre uma necessidade 
de perceber a etiologia da perda dentária de cada paciente, pelo que é importante ter 
em conta vários fatores, desde a disponibilidade óssea, à habilidade motora, estado 
emocional e psíquico. É essencial fazer a despistagem de fatores de risco locais e 
sistémicos e saber planear o caso de forma inversa, enquadrando da melhor forma o 
projeto protético no rosto do paciente. 

CASO CLÍNICO

O caso apresentado diz respeito a uma paciente que ao longo da sua vida foi 
fazendo tratamentos conservadores, tendo acabado por extrair peça a peça dentária, 
colmatando essa perda com a colocação de uma prótese parcial removível.
Quando chegou à nossa clínica queria mudar a sua situação. A perda de peças 
dentárias já era bastante elevada, a prótese parcial removível estava desadaptada e, 
por conseguinte, o seu aspeto facial era de uma pessoa bastante envelhecida para 
a sua idade. Este caso, dado o seu grau de complexidade, foi tratado, desde o início, 
com especial atenção porque a perda óssea já se tinha tornado bastante evidente 
com o passar do tempo.
Outra componente em análise foi a componente estética. Este enquadramento nem 
sempre é fácil, principalmente em casos de perda óssea severa como este. E neste 
sentido, fazemos as provas necessárias de forma a restabelecer com sucesso o 
sorriso dos nossos pacientes, cumprindo com as suas expetativas.

DEPOIS DA CIRURGIAANTES DA CIRURGIA

SORRIR 
PARA CRER

Para cada caso existe uma solução! 

SEXO: feminino 48 anosIDADE:

cozinheira casada, 4 filhosESTADO CIVIL:PROFISSÃO:
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ENTREVISTA 

Carmen Fagundes
Gestora de Pacientes

SWISS DENTAL SERVICES

SWISS DENTAL SERVICES: O que faz uma Gestora 
de Paciente?
Carmen Fagundes: Uma gestora de paciente, realiza sonhos! 
Para mim é uma pessoa que ajuda o paciente a voltar a ter 
autoestima, a viver a vida de uma forma mais leve e com um 
sorriso, acompanhando-o desde a sua entrada na clínica para 
a avaliação inicial até ao fim do seu tratamento.

Já muitas vezes lhe trouxemos o 
lado médico do que fazemos - desde 
problemas dentários a tratamentos 
e até curiosidades. Mas existe outro 
lado, um lado tão importante como 
o tratamento em si, focado em quem 
quer mudar de vida.

Trazemos até si o testemunho, na primeira pessoa, de quem 
lida todos os dias com os medos, dúvidas e esperanças de 
quem procura voltar a sorrir.
Falámos com Carmen Fagundes, Gestora de Pacientes, que 
está na Swiss Dental Services há 2 anos e meio e vê todos os 
dias a importância que tem um novo sorriso na vida de alguém.
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SWISS DENTAL SERVICES: Como é o dia-a-dia de uma 
Gestora de Paciente?
Carmen Fagundes:  É muito curto! (Risos) Inicia-se com a 
deslocação à clínica. O dia-a-dia é sempre muito intenso, mas 
gratificante porque sei que naquele dia poderei ajudar mais um 
paciente a solucionar o seu problema de saúde.

SWISS DENTAL SERVICES: Quais são os maiores desafios 
da profissão?
Carmen Fagundes: Para mim, é fazer com que o paciente 
entenda o seu tratamento e consiga com consciência avançar 
e mudar a sua vida!

SWISS DENTAL SERVICES: Ainda existem muitas dúvidas, 
medos e até mitos no que toca aos implantes dentários, 
o que pode afastar as pessoas de procurar o tratamento. 
Quais os maiores medos/preocupações dos pacientes 
quando vêm à clínica?
Carmen Fagundes: Os maiores medos são o mito da “cadeira 
de dentista” e o medo da dor. A maior parte vem com medos 
adquiridos quando eram mais jovens. Esses traumas vão 
desde as agulhas, passando pelas batas ou as extrações 
das quais foram alvo. 
Tento desmistificar esses medos e, após a cirurgia, 
o próprio paciente reconhece que foram infundados.

SWISS DENTAL SERVICES: Além dos medos, qual o principal 
motivo que acha que impede muitas vezes os pacientes de 
procurar a solução dos implantes dentários?
Carmen Fagundes: Muitos pensam que será um procedimento 
caro, não acessível a todos. No entanto, na realidade, se tiver 
o mínimo de condições financeiras, tem possibilidades de 
realizar o seu tratamento.

SWISS DENTAL SERVICES: Existem estratégias para deixar 
os pacientes mais confortáveis e confiantes para realizar 
os tratamentos? 
Carmen Fagundes:  Não acho que haja uma estratégia. Cada 
ser humano é diferente. Não há uma fórmula mágica. Para 
mim, existem fatores importantes que têm de estar presentes: 
os laços que crio com o paciente, a proximidade que este sente 
da minha parte, o interesse no seu tratamento e na realização 
do seu sonho. É também importante esclarecer dúvidas e 
apoiá-los ao longo do procedimento, o que ajuda a que o 
paciente se sinta confortável e confiante.

Viver sem sorrir não é viver, e são muitos os 
casos que nos chegam todos os dias.”“

SWISS DENTAL SERVICES: O que é mais importante na 
relação com o paciente?
Carmen Fagundes: A sua satisfação!

SWISS DENTAL SERVICES: Quais são os casos mais 
complicados com que já se deparou?
Carmen Fagundes: Não considero que tenha tido casos 
complicados. Cada ser humano tem os seus medos, fobias e 
hábitos. Tento entender o paciente que tenho à minha frente e 
ajudá-lo a superar-se e a encontrar a solução mais adequada e 
viável para ele.

SWISS DENTAL SERVICES: E os casos de sucesso? Qual a 
reação e quais são as mudanças que existem na vida dos 
seus pacientes?
Carmen Fagundes: Muitas mudanças! A Swiss Dental 
Services muda vidas! Nós melhoramos a vida das pessoas 
e acrescentamos felicidade! A sua satisfação faz com que 
queiram partilhá-la, recomendando a outras pessoas para que 
sejam meus pacientes pelo acompanhamento feito. A Swiss 
Dental Services torna-se uma família.

SWISS DENTAL SERVICES: Qual é a melhor parte de se ser 
Gestora de Paciente?
Carmen Fagundes: Orgulha-me e deixa-me bastante feliz 
poder fazer a diferença na vida dos pacientes. Ver a sua alegria, 
emoção e o sorriso estampado no rosto quando voltam a sorrir 
como sempre quiseram e precisam. É muito gratificante.

Viver sem sorrir não é viver. São muitos os casos que
nos chegam todos os dias de pacientes que perderam 
a esperança, que procuram a felicidade e recuperar 
uma parte essencial de quem são.

Toda a equipa da Swiss Dental Services 
trabalha todos os dias para que os 
medos dos pacientes sejam superados 
e as esperanças restauradas.”

“
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AS NOSSAS 
CLÍNICAS

Levar saúde a todos é a nossa missão!

AÇÕES PROMOCIONAIS DE DIVULGAÇÃO

Todos os dias recebemos e ouvimos centenas de pacientes nas nossas clínicas, ou 
que nos contatam à procura da solução para o seu sorriso. 
Desde o passado dia 25 de abril, a Swiss Dental Services decidiu que ainda havia muito 
a fazer uma vez que, por alguma razão, ou várias, existem pessoas que se podem 
conter na hora de procurar ajuda e que não chegam às nossas clínicas. 
Decidida a tomar uma atitude para combater os medos, as dúvidas, a incapacidade, 
o desconhecimento e até mesmo a insegurança, a empresa foi ao encontro dessas 
pessoas com ações próximas da comunidade em Shoppings e Supermercados por 
todo o país. Pontos onde estavam presentes colaboradores prontos a explicar os 
serviços e soluções para quem escolhe a Swiss Dental Services, tirar todas as dúvidas 
e ainda outras surpresas. 
O objetivo passou por levar a saúde oral a quem precisa ou quer dar o primeiro passo 
para cuidar da sua. Objetivo cumprido com sucesso e são já várias as pessoas que 
fizeram a escolha certa para voltar a sorrir!  

Ação de rua no Festival Comida Continente.

Ação no Shopping Alma Coimbra.
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Tinha medo de sorrir, hoje sorrio 
com muita mais naturalidade! 
Adaptei-me muitíssimo bem aos 
implantes— a comer, a falar... 
Hoje tenho muito mais qualidade 
de vida!”

GABRIEL AMARO 
(1º Paciente da Clínica de Vila Real)

“

PARABÉNS VILA REAL 

Dia 9 de julho foi mais um dia de festa para a família Swiss Dental Services.
A Clínica de Vila Real comemorou o seu 1º ano de vida com o seu corpo clínico, 
pacientes e empresas convidadas de todo o distrito. 
Além de ser um dia de celebração por 365 dias a fazer sorrir e a devolver qualidade de 
vida a todos os pacientes, vem também a satisfação profissional e humana de toda a 
equipa da clínica por todas as vidas mudadas. 
Sem pacientes corajosos por darem o primeiro passo para uma vida melhor, nada 
disto era possível. 
A Swiss Dental Services juntou também neste dia de festa empresas do distrito para a 
criação de parcerias futuras e uma relação de proximidade com a comunidade.
Durante todo o dia, a boa disposição reinou e o consenso é geral: “Que venham mais 
anos a dar vida a sorrisos”!

Comemoração do 1º Aniversário da Clínica Swiss Dental Services Vila Real.

SANTOS POPULARES NA SWISS DENTAL SERVICES 

Numa das alturas mais festivas do país, onde toda a gente sai à rua para o bailarico, a Swiss Dental Services quis celebrar e valorizar 
as tradições locais. 
Numa iniciativa para incitar o espírito bairrista dos colaboradores e pacientes, estes foram convidados a criarem as suas próprias 
quadras alusivas aos Santos populares.

Fique com algumas das mais originais:

Santo António dos milagres 
Do amor e das paixões 
Dai uma mulher aos meus amigos 
E a mim o Euromilhões
 
Leonel Aguiar

Oh meu Rico S. João
Vou arranjar os dentinhos
Fui à Swiss Dental Services
Que tem preços baratinhos

Paula Coelho

Santo António, Sto António,
Santo António milagreiro,
Vim à Swiss Dental Services
Para sorrir o ano inteiro.

Swiss Dental Services Lisboa

Na noite de S. João
Sai pr´a rua e faz a festa
Lembra-te que no Porto
Não há festa como esta

Swiss Dental Services Porto
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A complexidade do corpo humano é algo de que não temos 
perceção no nosso dia-a-dia. 
Mas, que segredos lhe esconde o seu corpo?

NEM VAI ACREDITAR...

O nosso CÉREBRO 
consegue produzir 
eletricidade suficiente 
para alimentar 1 lâmpada

O nosso CORAÇÃO 
é capaz de bombear 

cerca de 5,5 litros de 
sangue por minuto

Milhares de bactérias 
vivem nos nosso UMBIGO

Passamos 10% 
do nosso dia a 

PESTANEJAR e 
podemos fazê-lo 

mais 11.500 
vezes num dia

O ácido do nosso 
ESTÔMAGO pode 
dissolver metal 

As mensagens 
enviadas do 
CÉREBRO 
viajam a + de 
300km/hora

Se desdobrássemos 
o nosso CÉREBRO, a 
superfície era equivalente 
à fronha de uma almofada

Se vivermos até aos 75 anos 
o CORAÇÃO vai bombear o 

equivalente a 90 piscinas 
olímpicas de sangue

REVISTA SORRIR | Jul. Ago. Set. 2019
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LAZER

CONHECIMENTOS SOBRE DOENÇAS ORAIS

Teste os seus conhecimentos sobre doenças orais e fique atento: analise as suas gengivas com frequência 
para identificar pequenos problemas ainda no início. Corresponda cada doença oral à imagem a que esta se 
refere, de acordo com os sintomas:

• PERIODONTITE AVANÇADA
• GENGIVITE
• DENTE SAUDÁVEL
• PERIODONTITE

SOPA DE LETRAS

Vamos à caça das palavras que representam os benefícios dos implantes dentários?
As palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, sem palavras ao contrário.

ALIMENTAÇÃO

AUTOESTIMA

BEIJAR

CONFORTO

DENTISTA

ESTÉTICA

FALAR 

FELICIDADE

IMPLANTES

LIBERDADE

RIR

SEGURANÇA

SORRISOS

VIVER

A gengiva está intacta, sem 
vermelhidão excessiva ou 
sangramento e os dentes 
estão firmes e limpos.

Respostas: 1 – Periodontite  /  2 – Periodontite avançada  /  3 – Dente saudável  /  4 –  Gengivite

O dente apresenta placa 
bacteriana e tártaro dando 
início à inflamação nas 
gengivas.

PLACA

INFLAMAÇÃO 
GENGIVAL

Estágio avançado: já existe 
sangramento nas gengivas 
e os dentes podem 
amolecer.

PLACA

INFLAMAÇÃO 
PERIODONTAL

Os sintomas agravam-se, 
com perda óssea e bolsa 
periodontal profunda, 
afetando o osso e a raiz 
dos dentes. 

PLACA 
PERIODONTAL 
PROFUNDA

PERDA ÓSSEA
ACENTUADA



O tratamento através de implantes dentários é um tratamento moderno e seguro 
para reabilitar a sua saúde oral, seja através de implantes unitários ou da ROTA® 
- Reabilitação Oral Total Avançada.  

O que esperar dos seus implantes dentários na Swiss Dental Services?

Taxa de sucesso superior a 95%
Origem e material de confiança
Implementação por parte de uma equipa especializada
Estruturas de titânio biocompatível (sem rejeição)
Resultado estético e funcional 
Segurança e estabilidade
Proteção dos restantes dentes 
Garantia Vitalícia* do seu Implante 

Nunca lhe pareceu 
tão bem voltar a sorrir!  

IMPLANTES DENTÁRIOS

*Os implantes dentários têm garantia vitalícia quando seguidas as orientações de cuidados e manutenções regulares.
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BRAGA

COMÉDIA 
• 27 JULHO | Faz-te Homem– Teatro Circo | 21h30

MÚSICA
• 18 A 19 AGOSTO | Festival Ofir - S.Jorge - Natirus – Pacha 
de Ofir | 21h30
• 18 A 19 AGOSTO | Festival Sons de Verão - Rui Velosos  
– Largo dos Bombeiros (Esposende) | 22h00

VILA REAL

MÚSICA
• 19 e 20 JULHO | Sons no Parque – Alijó | 19h00
• 9 de AGOSTO | Douro Rock – Peso da Régua  | 21h00

MERCADOS E FEIRAS
• 19 e 21 JULHO | ALIFEIRA 2019 – Alijó | 18h00

PORTO

MÚSICA
• 26 JULHO | MIMO Festival – Amarante | 09h00
• 27 JULHO | Mickael Carreira – Gens Gondomar | 22h00
• 14 SETEMBRO | Maria Bethânia – Coliseu Porto Ageas | 21h30

TEATRO
• 20 SETEMBRO | Improvável (Comédia) – Teatro Sá da Bandeira | 21h30

VISEU

FEIRA
• 8 AGOSTO A 15 SETEMBRO | Feira de S. Mateus

MÚSICA
• 1 A 4 AGOSTO | Festival Tradidanças – S. Pedro do Sul | 12h00

COIMBRA

MÚSICA
• 28 JULHO | António Zambujo – Expofacic Cantanhede l 21h30
• 2 AGOSTO | Pedro Abrunhosa– Expofacic Cantanhede | 21h30
• 26 SETEMBRO | Salvador Sobral– Convento São Francisco | 21h30

PASSEIOS E VISITAS
• 24 AGOSTO | Caminho de Santiago – Bem-me-quero l 12h00

AGENDA
CULTURAL

LEIRIA

MERCADOS E FEIRAS
• 28 DE JULHO | Mercado de Santana - Mercado de Santana 
(Alvorninha) Caldas da Rainha | 8h00

MÚSICA
• 19 AGOSTO | Ana Bacalhau - Parque D. Carlos I 
  (Caldas da Rainha) | 21h30

COMÉDIA
• 30 AGOSTO | Filha da Mãe - Cine Teatro de Monte Real | 21h30

SANTARÉM

MERCADOS E FEIRAS
• 26 JULHO | Street Food “Sabores do Mundo” – Jardim das 
Portas do Sol | 18h00 

MÚSICA
• 8 A 11 AGOSTO | Bons Sons 2019 – Cem Soldos Tomar | 10h00

LISBOA

PASSEIOS E VISITAS
• 3 DE AGOSTO | Caminhada “Trilhos do Lizandro” – Praia de 
São Julião | 08h00

TEATRO
• 31 JULHO | Casal da Treta – Teatro Villaret | 21h30

MÚSICA
• 25 JULHO | Michael Bolton – Altice Arena | 21h30
• 18 SETEMBRO | Maria Bethânia – Coliseu dos Recreios | 21h30
• 30 SETEMBRO | Michael Bublé – Altice Arena | 21h30

CASCAIS

MÚSICA
• 25 JULHO | Capitão Fausto – Casino Estoril | 23h00

PASSEIOS E VISITAS
• 11 AGOSTO | Caminhada “Um Olhar Sobre as Dunas e o Mar”
   – Duna da Cresmina  | 08h00

PORTIMÃO

MÚSICA
• 1 a 4 AGOSTO | Afro Nation Festival 
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MAIS SAUDÁVEL!
Já imaginou um mundo em que todos são saudáveis, têm bons hábitos, 
alimentam-se melhor e praticam atividades físicas? Ainda é bastante 
distante da realidade, não é?

Se cada um de nós já fizer a sua parte, caminhamos todos em 
direção a nos tornarmos uma população que chega a maior 
idade mais preparada, mais ativa e disposta para usufruir da 
longevidade que a medicina nos proporciona, juntamente com 
os cuidados que temos com o nosso corpo.

A expetativa de vida está a crescer, e com ela, temos mais 
pessoas que procuram informação e dicas sobre cuidados 
com a saúde, receitas para uma alimentação mais cuidada, 
nutritiva e ainda dicas de como reaproveitar alimentos e 
reduzir gastos na cozinha. Outras procuram atividades físicas 
que podem ser feitas a custo zero e querem saber de práticas 
simples do dia a dia para economizar aquele dinheiro que 
pode ser usado para realizar um sonho, uma viagem, ou 
mesmo, algum tratamento que traga mais saúde e bem-estar.

Pensando nisso, a Swiss Dental Services lança, com muito 
orgulho, um blog que trata disso tudo.

MAIS SAUDÁVEL é o lugar onde encontra conteúdos ricos, 
informação de qualidade e muitas dicas simples e úteis 
para inserir hábitos novos na sua rotina e viver melhor.

Afinal, é na simplicidade das coisas e dos momentos que 
vivemos a alegria genuína.

Todas as semanas, teremos conteúdos novos e atualizados 
para os nossos pacientes e para todos aqueles que querem 
cuidar melhor de si. 

NÃO PERCA TEMPO: inscreva-se para receber as nossas 
notícias criadas sempre a pensar em si.

É na simplicidade das coisas e dos 
momentos que vivemos a alegria genuína. SIGA-NOS NO NOSSO SITE:

swissdentalservices.com/mais-saudavel/lp/
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VOLTAR A SORRIR
EM PORTUGAL É ÚNICO!



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


