OUT. NOV. DEZ. | 2019

REVISTA ESPECIALIZADA EM SAÚDE ORAL

DR. RESPONDE

ENTREVISTA

Dentes brancos em casa? NÃO!

O dia-a-dia da Dra. Sara

ESTA REVISTA É GRATUITA, LEVE-A CONSIGO.

SORRIR PARA CRER
O sorriso da Crisfália

JÁ É 2020?
Prepare o seu sorriso!

SORRIR OU
NÃO SORRIR?
NÃO PERCA: + CHEIRINHO A NATAL

Sorriso novo em 30 dias?
Não é um sonho,
é uma realidade!

Dia 10 de Setembro

Dia 10 de Outubro

Ao confiar na Swiss Dental Services para transformar o seu sorriso,
é possível usufruir das suas novas próteses provisórias em poucos dias.
Em 30 dias* vai poder sorrir livremente e alimentar-se melhor,
enquanto realiza o tratamento completo.
Não é um sonho: é a missão dos nossos profissionais experts
em implantologia dentária.
Já somamos mais de 40.000 casos de sucesso.
Seja o próximo.

* Consulte condições. Até 30 dias pode usufruir das suas novas Próteses Provisórias conforme avaliação médica e tratamento
de Reabilitação Oral Total Avançada - ROTA (seguindo todas as orientações médicas e sem interferências no seu tratamento).
Não se aplica a todos os casos de tratamentos com Implantes Dentários. O paciente deve estar apto, conforme avaliação médica.

SAIBA TUDO!
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O DIA-A-DIA DE UM DENTISTA

SORRIR PARA CRER

Disponibilizamos conteúdos que pode espreitar e saber mais no nosso
blog, no nosso canal do Youtube e outras plataformas que fervilham de
informação à sua espera.
Esta novidade é a pensar em si: aceda aos links que sugerimos através
dos QR Codes nas páginas da revista e fique ainda mais por dentro do
mundo dos sorrisos. A autoestima e a qualidade de vida são aspetos pelos
quais lutamos e que queremos que tenha em todos os dias da sua vida.
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O ADN da Swiss Dental Services é melhorar vidas.

A VIAGEM DO SORRISO
DE CRISFÁLIA CARVALHO

TOME NOTA

De Outubro a Dezembro tenha dentes brancos com juízo, descubra o que
anda a perder quando não sorri, as notícias de saúde mais atuais e ainda
páginas que cheiram a Natal.
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CASEIRO

AS NOSSAS CLÍNICAS

Os conteúdos desta edição vão deixá-lo ainda mais conectado à sua
saúde oral! A partir de agora fundimos os conteúdos impressos mais
modernos com os melhores do mundo digital.
Mais interação em cada página. Mais confiança!

SAÚDE
DIA MUNDIAL DA TERCEIRA IDADE

Promete e cumpre, com uma edição a fazer jus ao lema de constante
inovação e evolução, para melhorar a vida dos portugueses, e que
caracteriza a Swiss Dental Services.
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NATAL: AQUELA ALTURA DO ANO

Bons sorrisos,

LAZER
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AGENDA CULTURAL
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MAIS SAUDÁVEL!
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Equipa de Marketing

SAÚDE E BEM-ESTAR

Esta revista foi redigida ao abrigo do novo Acordo
Ortográfico. Material protegido por direitos de autor.
Todos os direitos estão reservados.
Por favor contate o editor para autorização de cópia,
distribuição ou re-impressão. Todos os conteúdos
são da responsabilidade da Swiss Dental Services.
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NUTRIENTES AMIGOS
DA SUA SAÚDE ORAL
Cada alimento tem uma série de caraterísticas que faz dele um aliado ou,
em alguns casos, um inimigo do sorriso saudável! Para que saiba o que escolher, destacamos os nutrientes fundamentais para ter dentes resistentes e
bonitos, assim como os alimentos que
os transportam.

POR DENTRO
Dia Mundial da Alimentação
A sua importância na Saúde Oral!
A propósito do Dia da Alimentação, que se celebrou em
outubro, aproveitamos para recordá-lo da importância da
alimentação na preservação da sua saúde oral. Destacamos
os nutrientes mais benéficos para a dentição, os alimentos
que prejudicam a saúde oral e os alimentos com os quais
deve ter cuidado se tiver implantes dentários.

REVISTA SORRIR | Out. Nov. Dez. 2019

P. 4

NUTRIENTES AMIGOS
DA SUA SAÚDE ORAL
VITAMINA C

CÁLCIO

Benefício: ajuda a manter
dentes e gengivas fortes e
saudáveis.
Alimentos que o fornecem:
citrinos, pimentos vermelhos e
verdes, kiwi, morangos, mangas,
brócolos, couves.

Benefício: fortalece os dentes.
Alimentos que o fornecem:
laticínios, sardinhas em lata,
tofu, leguminosas ou verduras
como brócolos e espinafres
cozidos.

VITAMINA D

FÓSFORO

Benefício: facilita a fixação
do cálcio nos ossos e dentes.
Alimentos que o fornecem:
atum, salmão, ovos cozidos,
sardinhas em lata, cogumelos.

Benefício: torna os ossos
e dentes mais fortes.
Alimentos que o fornecem:
sementes de abóbora,
amêndoas, iogurte desnatado,
sardinhas, salmão.

FIBRAS
Benefício: ajudam a limpar
os dentes e gengivas.
Alimentos que o fornecem:
leguminosas, cereais, pêra,
abacate, maçã, banana,
legumes, frutos secos.

Água
Benefício: contribui para a
produção de saliva, elimina
restos de alimentos e alguma
placa bacteriana.

SAÚDE ORAL E IMPLANTES DENTÁRIOS:
EVITE ESTES ALIMENTOS
FRATURA DENTÁRIA

EROSÃO DO ESMALTE

Alimentos que a provocam:
rebuçados, gelo, ossos e milho
de pipocas.
Como evitar o problema:
alimentos mais duros devem
ser previamente cortados em
pedaços mais pequenos.

Alimentos que a provocam:
alimentos ácidos, citrinos,
vinagre, tomate, conservas
(geralmente, contêm vinagre),
e bebidas gaseificadas.
Como evitar o problema:
evitar bebidas gaseificadas,
equilibrar o consumo dos
restantes alimentos e
acompanhá-los com pão
ou iogurte.

MANCHAS NOS DENTES
Alimentos que a provocam:
alimentos açucarados, como
bolachas, bolos, gomas, molhos
e hidratos de carbono simples
como a batata, massa, arroz.
Como evitar o problema:
reduzir o consumo de alimentos
açucarados e substituir os
hidratos de carbono simples
por integrais, quando possível.
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MAU HÁLITO
Alimentos que a provocam:
alho, cebola, laticínios, couve-flor e alimentos com proteína
animal.
Como evitar o problema:
Beba bastante água, coma
frutos secos e utilize gengibre
na sua alimentação. Evite o café,
e o álcool.
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O QUE O SORRISO LHE TRAZ
SORRIR.
Dos melhores sentimentos do mundo. Seja no rosto de uma
criança, de alguém que gostamos, de um estranho que nos
cumprimenta, ou o nosso que contagia quem nos rodeia.

Sorrir para alguém pode fazer a diferença na vida dessa pessoa, mas sabe de que forma
sorrir muda a nossa? Até o seu corpo reage cada vez que sorri, e a sua saúde agradece.
Não é à toa que se ouve tantas vezes que “sorrir é o melhor remédio”, é porque é mesmo,
e agora vai poder saber tudo o que sorrir lhe traz no dia-a-dia.

SAÚDE
• Baixa a tensão arterial
• Baixa o stress
• Aumenta o número de células imunes e anticorpos
que combatem as infeções
• Fortalece o sistema imunitário
• Reduz o risco de AVC
• Quando sorrimos o nosso cérebro liberta dopamina,
endorfina e serotonina para o sangue: hormonas
que se traduzem em bem-estar e felicidade

PSICOLÓGICO
E EMOCIONAL
•
•
•
•
•
•
•

Alegria
Humor
Confiança
Reduz a ansiedade e o medo
Reduz a dor
Afasta a depressão
Bem-estar
VEJA O CASO DA HORTENSE,
QUE AGORA VALORIZA
O PODER DO SORRISO.
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RELAÇÕES
• Resolve conflitos
• Inspira comportamentos
e pensamentos positivos
• Sorrir contagia os outros
• Torna-nos mais atraentes

COMO SORRIR MAIS?
•

•
•
•
•

O ideal é um sorriso sincero e espontâneo, mas se não costuma sorrir muito, e por muito estranho
que lhe pareça, comece a forçar o ato de sorrir.
Com o tempo o cérebro adapta-se e torna-o num hábito.
Veja programas de televisão engraçados, filmes de comédia, vá ao teatro. Invista tempo em
momentos propícios a que se ria. Afaste-se de ambientes e atividades pesadas.
Rodeie-se de pessoas positivas que o contagiem a ser positivo também.
Olhe para as situações da sua vida com soluções e não se foque nos problemas.
Se não sorri porque tem a sua boca em mau estado, venha ter connosco. Vá a uma clínica Swiss
Dental Services, de norte a sul do país, e agende já a sua consulta de avaliação oral sem custos.
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Os perigos para o seu
sorriso, estão à espreita
onde menos imagina!

Adira já ao único Cartão que
resolve tudo no seu sorriso.
Inclui:
2 IMPLANTES DENTÁRIOS
+ DE 75 TRATAMENTOS
DISPONÍVEIS (INCLUI
BRANQUEAMENTO
QUE DEIXA OS SEUS
DENTES INVEJÁVEIS)

SAIBA MAIS!

ATUALIDADE
LANÇAMENTO WEBSITE SWISS DENTAL SERVICES
A Swiss Dental Services continua a inovar e a não olhar a
esforços para que a experiência de quem a procura seja
sempre satisfatória.
Depois do novo site PNID, que arrancou no passado mês
de julho, foi a vez do site Swiss Dental Services ver a sua
imagem refrescada e com novos conteúdos e experiências
para os seus utilizadores.
Visite em www.swissdentalservices.com
VISITE-NOS!

INVESTIGAÇÃO

PERIODONTOLOGIA

EXERCÍCIOS DE 2 MINUTOS MELHORAM
FUNÇÃO DA BOCA!

A BACTÉRIA QUE NÃO NOS DEIXA COMBATER
O CANCRO

E se pudesse melhorar a sua função oral com exercícios
básicos de 2 minutos?
Falamos de combater a diminuição de saliva e boca seca,
principalmente em pessoas mais velhas.
A diminuição da função oral, ou a disfunção, pode causar
problemas que vão desde cáries, doença periodontal, candidíase
oral a outras doenças dos tecidos moles.
Segundo um estudo realizado pela Yonsei University College of
Dentistry, na Coreia do Sul, alongar os lábios, língua e bochechas,
faz com que exercite os músculos mastigatórios e aqueles que
atuam na deglutição, melhorando a sua função oral.
Durante uma semana, 84 participantes de idade igual
ou superior a 65 anos, foram avaliados segundo o seu
desempenho mastigatório, humidade na língua, mucosa
bucal, e ainda deglutição da saliva. Após os resultados foram
categorizados com boa ou má condição oral, e logo após
o exercício ficou demonstrado que os pacientes com fraca
saúde oral, aumentaram o seu grau de humidade na língua e
ainda 25% dos pacientes passaram ser classificados como
possuidores de uma boa saúde oral. Uma semana após o
exercício, o número já atingia 40% de novos pacientes com
boa saúde e menos desconforto na função oral.
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A bactéria fusobacterium nucleatum é normalmente
associada às doenças das nossas gengivas, mas poderá
ter consequências bem mais graves.
Um estudo publicado recentemente na revista científica
“Immunity” vem explicar que esta bactéria poderá prejudicar
gravemente a nossa saúde, uma vez que funciona como
catalisador do crescimento de células cancerígenas e impede
as partes do nosso sistema imunitário que as combatem de agir.
A boa higiene oral, as idas ao dentista e os bons hábitos
alimentares, deverão ser as medidas a seguir para prevenir
a situação.
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SAÚDE
Dia Mundial da Terceira Idade
Nunca é tarde para sorrir!

Chegar à Terceira Idade já não é uma coisa rara. A esperança
média de vida é cada vez mais elevada, o que faz com que
muitas coisas mudem, do ponto de vista social. Há mais
pessoas a receberem reformas e é preciso haver mais lares
e serviços sociais a prestar apoio a pessoas mais velhas.
E estes são apenas alguns exemplos de como a nossa
sociedade se tem vindo a adaptar a esta realidade.
Mas nem sempre as pessoas envelhecem de forma ativa e
saudável. Muitos idosos são deixados à sua sorte e, mesmo
que vivam muitos anos, nem sempre significa que o façam
com qualidade. E isso faz com que as pessoas sorriam menos.
Noutros casos, são os próprios idosos que acham que já
não vale a pena fazer tratamentos que podiam melhorar
substancialmente a sua qualidade de vida! Mas, como
podemos ver pelas estatísticas, cada vez vivemos até mais
tarde, pelo que, se esta costumava ser a sua postura, está na
hora de rever as suas prioridades.

É muito comum recebermos pacientes que estão na terceira
idade e que querem melhorar a sua qualidade de vida
através da colocação de implantes dentários, especialmente
recorrendo à ROTA® – Reabilitação Oral Total Avançada.
Este é o tratamento que, com apenas 4 implantes, permite
recuperar uma arcada (superior ou inferior) completa!
E, efetivamente, os resultados são muito bons e os nossos
pacientes saem das nossas clínicas felizes e, admirados
com os resultados.
Por isso, se tem familiares ou pessoas próximas com mais
idade e que precisem de cuidar da sua saúde oral, pondere
aconselhá-las a procurar ajuda médica adequada. Se, por
outro lado, já está na fase da vida em que devia desfrutar do
descanso, mas com qualidade, deixe que cuidemos de si!

COMPLETE A SUA LEITURA
COM O NOSSO ARTIGO ONLINE:

Na Swiss Dental Services, acreditamos que nunca é tarde
para sorrir! Sabemos que, ao renovar a sua saúde oral, muitos
aspetos da sua vida vão melhorar consideravelmente. Mas
não somos os únicos a dizê-lo.

SAIBA MAIS

DESTAQUE
Horácio Santos é um dos nossos pacientes que, mesmo estando na terceira idade,
percebeu que valia a pena tratar da sua saúde oral. Tem 78 anos e, depois de lhe
terem extraído vários dentes e colocado uma prótese removível, recorreu à nossa
clínica de Coimbra, para encontrar uma solução que lhe devolvesse a possibilidade
de mastigar sem dores e sem que a prótese lhe caísse.
Recorremos à ROTA® para lhe devolver a arcada
dentária superior, assim como a alguns implantes
unitários para reabilitar a arcada dentária inferior.
Quando perguntámos ao Horácio se fez sentido
tomar esta decisão, não hesitou em afirmar que
“sim, acho que valeu muito a pena!”
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DR. RESPONDE
Conheça os perigos do branqueamento dentário
caseiro.
Nesta edição, a nossa médica dentista, Dra. Inês Salvador, explica os
perigos do branqueamento dentário caseiro e indica a melhor solução
para ter dentes brancos e sempre saudáveis.

Dra. Inês Salvador
Médica Dentista
SWISS DENTAL SERVICES

SWISS DENTAL SERVICES: Dra Inês, sabemos que atualmente
as pessoas fazem algumas loucuras para terem dentes mais
brancos e, por isso, prejudicam a sua saúde oral.
Pode falar-nos a respeito deste assunto?
Dra. Inês: Sim, é exatamente isso. São divulgados vários
tratamentos “milagrosos” que deixam os dentes mais brancos,
mas não se fala sobre a ineficácia dos métodos, muito menos
sobre os seus riscos e complicações. A nossa sugestão é
que as pessoas falem com os seus médicos dentistas antes
de tomarem qualquer decisão, de forma a realizarem apenas
os branqueamentos dentários com métodos comprovados e
seguros para a sua saúde oral.

SWISS DENTAL SERVICES: Qual é a sua mensagem final para
quem procura um branqueamento dentário?
Dra. Inês: Quem opta por fazer branqueamentos caseiros
pode sofrer com os efeitos colaterais que afetam a sua saúde
oral e danificam o seu sorriso. Se isso acontecer, ainda terá
de procurar ajuda profissional para resolver os problemas
que surgem por consequência do branqueamento dentário
realizado sem o aconselhamento profissional. Definitivamente,
os riscos não compensam!

SWISS DENTAL SERVICES: Quais são os métodos caseiros
mais comuns e que representam para o sorriso?
Dra. Inês: Podemos dizer que são muito variados e para os
quais se recorre a produtos de fácil acesso, como carvão
vegetal, bicarbonato de sódio, água oxigenada e até frutas
ácidas, entre outros. Além de, por vezes, não se alcançar o
efeito desejado com o tratamento – que é ter dentes mais
brancos –, ainda causam problemas dentários que vão desde
sensibilidade dentária, desgaste do esmalte dos dentes, até
queimaduras e inflamações nas gengivas.

A nossa equipa está preparada para cuidar do seu sorriso.

É importante reforçar que todos os problemas dentários
que não recebem os devidos cuidados a tempo podem ser
agravados e, em casos mais acentuados, podem levar à perda
dentária.
SWISS DENTAL SERVICES: E qual é a indicação para quem
quer ter dentes saudáveis e mais brancos?
Dra. Inês: A nossa recomendação é que o paciente procure
sempre uma clínica habilitada a realizar o branqueamento
dentário. Especialmente quando se trata da sua saúde oral e
aparência estética, aconselhamos toda a gente a optar por
tratamentos realizados por profissionais e em clínicas de
confiança. Desta forma, garante-se o acompanhamento feito
por médicos dentistas capacitados e com recurso às melhores
e mais seguras técnicas existentes.
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Informe-se sobre o branqueamento dentário oferecido nas
Clínicas Swiss Dental Services.

LEIA O ARTIGO EXCLUSIVO SOBRE
O BRANQUEAMENTO DENTÁRIO:
LEIA AQUI

“

Quem opta por fazer
branqueamentos
caseiros pode sofrer
com os efeitos
colaterais que afetam
a sua saúde oral
e danificam o
seu sorriso.”
P. 11

AS NOSSAS
CLÍNICAS
Levar saúde a todos é a nossa missão!

SWISS DENTAL SERVICES FAZ DENTISTAS SORRIR
A Swiss Dental Services, rede de Clínicas de Implantologia Dentária, comemorou no dia 3
de outubro, o Dia Mundial do Dentista, nas várias clínicas que tem em território nacional.
Neste sentido, foi realizada uma ação de reconhecimento com o objetivo de presentear
o profissionalismo, esforço e dedicação destes profissionais.
Para celebrar, a Swiss Dental Services ofereceu uma touca de cirurgia personalizada a
todos os seus médicos dentistas, como forma de agradecimento pelo trabalho
prestado diariamente nas Clínicas.
A oferta foi do agrado de todos aqueles que “cuidam diariamente do sorriso dos
pacientes” da Swiss Dental Services. “É bom saber que o nosso trabalho é reconhecido
por todos aqueles com quem trabalhamos”, reforçou o Dr. Hugo Sá Pinto, médico
dentista do grupo.
Com esta iniciativa, a Swiss Dental Services dá continuidade à sua missão de fazer
Portugal sorrir, recorrendo a médicos dentistas experts em reabilitação oral para
preservar a saúde oral dos seus pacientes.

DRAGÃO RECEBE EQUIPA DA SWISS DENTAL SERVICES
O camarote da Swiss Dental Services no Estádio do Dragão está
pronto! E como a nova decoração ficou a cargo do departamento
de Marketing, a equipa teve a honra de estrear o espaço na época
de 2019/2020.
Depois de um agradável jantar em equipa, todos se sentiram
verdadeiramente em casa, já que foram responsáveis por
“escolher a mobília”! Assistir ao jogo no camarote da empresa
foi uma oportunidade para reforçar os laços em equipa, num
ambiente ainda mais descontraído que o do escritório, com
cânticos e gritos de alegria. No final, o FCP resolveu presentear a
equipa da Swiss Dental Services, ganhando 2-0 ao Santa Clara!
Equipa de
m

arketing n
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o Estádio

do Dragão
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SWISS DENTAL SERVICES ENTREGA KITS SOLIDÁRIOS
A Swiss Dental Services, com a colaboração dos Laboratórios
Kin, atribuiu 100 kits de higiene oral aos beneficiários da Refood,
um projecto de voluntariado do Porto que distribui comida a
famílias carenciadas.
A rede nacional de Clínicas de Implantologia Dentária
comprometeu-se a doar 1 kit de higiene oral por cada adesão
feita ao Cartão Dental Premium durante o período da ação.
Com este gesto, a Swiss Dental Services pretende dar aos
utentes da Refood a oportunidade de preservar a sua saúde oral
que, nestes casos, não é vista como uma prioridade.

A Refood é uma instituição que recolhe os alimentos excedentes
das refeições de restaurantes, hotéis, padarias, entre outros
estabelecimentos. Faz a atribuição dos mesmos a famílias
carenciadas, referenciadas pelas instituições de solidariedade
social locais, entregando refeições ao agregado familiar.
A oferta foi recebida com surpresa e agrado por parte dos
beneficiários, especialmente das crianças, com quem a equipa
teve oportunidade de contactar.
Tal como a Swiss Dental Services, a Refood pretende preservar
a saúde e o bem-estar dos seus beneficiários de forma a
manter sorrisos em todos os rostos!

LEIRIA E COIMBRA ESTÃO DE PARABÉNS!

As Clínicas de Leiria e Coimbra completaram em Setembro os
seus primeiro e segundo aniversários, respetivamente!
Para comemorar muitos mais anos de sorrisos, as duas Clínicas
reuniram vários convidados, entre equipa médica, funcionários e
pacientes, para uma tarde de festejos e várias surpresas!
Neste sentido, foram distribuídos presentes, durante todo o mês
de Setembro, aos pacientes que visitassem as suas instalações
com um familiar ou amigo, para realização de uma consulta de
avaliação oral.

Comemoração do 2º Aniversário da Clínica Swiss Dental Services Coimbra

Quem teve a oportunidade de agendar uma consulta de avaliação
para o próprio dia do aniversário, habilitou-se a receber uma oferta
especial cortesia do Grupo Vila Galé Hóteis, prémio que foi atribuído
a Paula Madeira.
A Swiss Dental Services deu ainda a oportunidade a todos os
leirienses e coimbrenses de verificarem o estado da sua saúde oral,
prosseguindo assim a sua missão de colocar Portugal a sorrir.

Comemoração do 1º Aniversário da Clínica Swiss Dental Services Leiria
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O DIA-A-DIA DE UM DENTISTA...
NA SWISS DENTAL SERVICES
Logo de manhã, a médica dentista, Dra. Sara Amaral, verifica com o resto da equipa clínica
a agenda do dia.
Durante o expediente faz consultas de avaliação intercaladas com consultas de pré-cirurgia,
cirurgias, consultas de controlo e colocação de próteses definitivas. Todos os dias são diferentes,
o ritmo é agitado e não há espaço para a monotonia. “Quem corre por gosto não cansa”, afirma.

CONSULTA DE AVALIAÇÃO:

CONSULTA DE PRÉ-CIRURGIA:

CIRURGIA:

Depois de avaliar o estado de saúde oral
do paciente, através da observação da
ortopantomografia realizada antes da
consulta, o médico dentista explica ao
paciente qual o tratamento adequado
para o seu caso. Através da observação
de imagens no computador, esclarece
o paciente sobre qualquer dúvida
que tenha sobre implantes e sobre o
procedimento de reabilitação oral.

Na consulta de cirurgia o médico
dentista realiza uma anamnese
(historial clínico) do paciente, é medida
a tensão do paciente e realizada uma
higienização oral. No caso de uma
reabilitação oral total avançada, com
recurso a prótese fixa superior/inferior
ou total, é nesta consulta que faz os
moldes da prótese definitiva e uma
prova de cera para a prótese antes da
realização da cirurgia.

No dia da Cirurgia, o paciente chega
já preparado para a intervenção.
É importante ressalvar que todo o
procedimento que envolve a colocação
de Implantes Dentários é realizado com
recurso a anestesia e, por isso, não
provoca qualquer dor ou desconforto.
Na maior parte dos casos, são extraídos
alguns dentes remanescentes ao
paciente antes de colocar os implantes.
A cirurgia, no caso de um protocolo
duplo (arcada superior e inferior) pode
durar até 5 horas.

REVISTA SORRIR | Out. Nov. Dez. 2019

P. 14

PÓS-CIRURGIA:

CONSULTAS DE CONTROLO:

Depois de colocar os implantes
dentários, o médico dentista faz os
moldes dos implantes para poder
ajustar a prótese provisória fixa.
Os moldes seguem diretamente para
o laboratório para que no dia seguinte
à cirurgia o paciente já possa receber
a sua prótese provisória fixa.
O procedimento para colocação da
prótese fixa é relativamente simples
e dura em torno de 1 hora.

Durante este período pós-cirúrgico,
em que se dá a osteointegração do
implante, o paciente visita a clínica
várias vezes para consultas de controlo,
para ver se os implantes estão bem
integrados, e se o processo está a
decorrer normalmente para poder
depois colocar a prótese definitiva.
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COLOCAÇÃO DA PRÓTESE
DEFINITIVA:
Nesta fase, o médico dentista tem,
sobretudo, de gerir as expetativas do
paciente. A partir deste momento, o
paciente que sofria de perda dentária
quando chegou à Swiss Dental Services
vai sair da Clínica com um novo sorriso.
A reação final do paciente, depois de
vários meses de tratamento,
é o resultado de meses de trabalho e
dedicação de toda a equipa médica:
“Valeu a pena!”, é a melhor recompensa.
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NEM TUDO
É PURA
IMAGINAÇÃO!

%
JUROS
TAEG

IMPLANTES DENTÁRIOS

NÃO BRINQUE AO FAZ DE
CONTA COM O SEU SORRISO.
Marque já a sua consulta
de avaliação oral sem custos.

SORRIR PARA CRER
O Sorriso da Crisfália:
Um sorriso para a vida!
Crisfália visitou várias Clínicas até optar pela Swiss
Dental Services para realizar o seu tratamento dentário
e, hoje, não se arrepende. “Estou muito satisfeita com
o resultado!”, afirma.
Existe um caminho para sorrir! Faça parte desta
viagem, que poderá também ser a sua!

01

PERFIL:
Crisfália Carvalho
Clínica do Porto
TRATAMENTO:
Prótese fixa total

CLÍNICA
Conheceu a Swiss Dental Services pela internet, inscreveu-se
através da página da Clínica no Facebook e rapidamente foi
contactada por um Gestor de Atendimento para agendar a
sua consulta de avaliação sem custos.

02

CONSULTA DE AVALIAÇÃO
Depois do diagnóstico, que indicava a perda dos poucos
dentes naturais que ainda tinha, devido à sua elevada
mobilidade, não demorou em avançar para o tratamento:
Reabilitação Oral Total Avançada (ROTA®) através da
colocação de prótese fixa total (maxilar superior e inferior).

03

04

TRATAMENTO COM
IMPLANTES DENTÁRIOS
Durante todo o processo, Crisfália garante nunca ter sentido
dores, e salienta o facto de poder utilizar uma prótese fixa
provisória logo após a colocação dos implantes.
“Faz toda a diferença”, garante.

05

APOIO DO GESTOR DE PACIENTE

PÓS-TRATAMENTO

A equipa de profissionais da Clínica do Porto inspirou-lhe
“confiança”, assim como o facto de ter um Gestor de Paciente
responsável por esclarecer todas as dúvidas que surgissem
relacionadas com o tratamento: “É uma mais-valia e segurança
para o paciente”, refere.

Hoje, após ter finalizado o tratamento, a proprietária de um
espaço comercial sorri para os seus clientes e pode comer
tudo o que lhe apetece, sem dores ou receios. Os filhos e
familiares elogiam o novo sorriso, e Crisfália, sorri. No futuro,
espera que o testemunho e sorriso, sirvam de inspiração para
todos os que passam pelo problema da perda dentária.

O sorriso de Crisfália
faz parte dos nossos
40.000 Casos de Sucesso!
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TOME NOTA
É aquela altura do ano outra vez!
Já não falta muito para vermos as luzes nas ruas, as montras decoradas, as canções de Natal nas lojas
e sermos bombardeados com anúncios de presentes para aqueles que mais gostamos.
O Natal tem muito que se lhe diga, mas fique com sugestões que não vai querer perder.
Acima de tudo, a época que nos une à mesa e que traz o melhor de cada um ao de cima está a chegar!

MUNDO A SORRIR

PROMOÇÃO DA SAÚDE ORAL E SAÚDE
GLOBAL COMO DIREITO UNIVERSAL

No Natal, todos ficamos mais solidários.
Há várias iniciativas para que as pessoas carenciadas possam ter uma consoada
digna e mais alegre. Mas, para além da noite em si, existem outros tipos de presentes
e apoios que, dada a ocasião, beneficiam quem mais precisa.
A Mundo a Sorrir é uma das entidades que se preocupa em dar um pouco mais
na época natalícia, através de uma atividade que já é tradição na Organização Não
Governamental (ONG). Fundada em 2005, esta ONG sem fins lucrativos tem como
objetivo a promoção da Saúde Oral e Saúde Global como direito universal. Fazemno através da prevenção e literacia em saúde, capacitação de profissionais locais,
investigação e assistência médica e médico dentária.
Estão presentes não só em Portugal, mas também na Guiné-Bissau, Cabo
Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique, contam com a cooperação de 1.585
voluntários e têm 600.920 beneficiários!
Este Natal, ajude a partilhar sorrisos!
Para além dos projetos que decorrem durante todo o ano, existem ações temporárias,
como a Campanha de Natal, que já vai na 4ª edição.
Sob o mote “Natal a Sorrir”, a Mundo a Sorrir pede a colaboração de todos os que
queiram contribuir com 2€ para oferecer 1 kit de higiene oral (uma escova e uma
pasta de dentes) a uma criança na Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e
Moçambique. Apesar desta iniciativa, a Mundo a Sorrir não se limita a levar sorrisos
aos rostos dos seus beneficiários em dezembro. Tal como para a Swiss Dental
Services, para a Mundo a Sorrir é importante cuidar dos sorrisos o ano inteiro!
Não deixe de conhecer os projetos permanentes ‘Aprender a Ser Saudável’, ‘Sorrisos de
Porta em Porta’, ‘C.A.S.O.’ (Centro de Apoio à Saúde Oral) e ‘Dr. Risadas’, através do site
mundoasorrir.org.

NATAL COM SÍMBOLO VERDE!
Acho que todos sabemos o que é
ficar com a casa em alvoroço cheia
de embrulhos e papéis depois da
entrega das prendas. Um caos de
papel que podemos evitar que se
repita ano após ano.
Torne-se “mais verde” e dê ao
nosso planeta também uma
prenda de natal. Existem várias
utilizações que pode dar aos seus
embrulhos antigos, como, usá-los
para embrulhar prendas no Natal
seguinte, fazer decorações originais
ou até mesmo prendas que pode
fazer você mesmo com amor e
carinho.

Os donativos para a campanha podem ser feitos até dia 31 de dezembro, através do IBAN

PT50 0036 003099101735733 19
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PRESENTES DE NATAL QUE VÃO FAZÊ-LO SORRIR!
Quando se aproxima a época natalícia, as montras das lojas enchem-se de enfeites,
iluminações e presentes para todos os gostos.
Neste artigo sugerimos diferentes presentes natalícios, que certamente vão colocar
um sorriso no rosto de quem os abrir e no seu também!

1

2

PEÚGAS

CANECA

Muita gente torce o nariz quando recebe
mais um par de peúgas no Natal. No entanto,
a oferta de peúgas com padrões coloridos
e alusivos ao Natal é sempre bem-recebida
por miúdos ou graúdos!

Hoje em dia, existem centenas de canecas
de diferentes cores e formatos! Uma caneca
personalizada com uma frase inspiradora
ou simplesmente uma caneca recheada
com os doces preferidos de quem vai
receber o presente é sempre uma boa
opção para os dias de Inverno e que
pedem uma bebida quente!

3

POTE DE DESEJOS
Guarde um pote ou jarra de vidro e encha
com bolachinhas ou com os doces preferidos
de quem vai receber o presente. Por cada
item retirado do pote deverá ser escrito um
papel com um desejo que deverá depois
ser guardado dentro do pote até enchê-lo
totalmente. Assim, cada bolachinha tem um
sabor especial!

4
DOAÇÃO COM
O CORAÇÃO!
A sensação de gratidão é a melhor recompensa
que podemos receber. Muitas vezes, aquilo que
temos a mais pode ser útil para alguém! Por
isso, nesta quadra natalícia, reúna agasalhos,
brinquedos e bens alimentares e distribua em
instituições ou diretamente por quem precisa.
De certeza que receberá um sorriso de volta!

#

FAÇA A DIFERENÇA!
Quando oferecemos algo a alguém, mesmo
que não exista um motivo especial para
fazê-lo, a sensação de gratidão é a melhor
recompensa que podemos receber.
REVISTA SORRIR | Out. Nov. Dez. 2019
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LAZER
Chegou a hora de testar a sua inteligência num jogo “saboroso”!

10 s

Em 10 segundos diga em voz alta
os nomes destes alimentos!

Agora vamos testar a sua rapidez de
raciocínio. Em 10 segundos volte a dizer
em voz alta os alimentos de cada imagem!

Já se tornou mais difícil, certo? Isto acontece, pois o nosso cérebro entende de forma diferente as
imagens e os textos, criando conflitos entre o seu lado direito e o lado esquerdo.
8

PALAVRAS CRUZADAS

1
5

2

Já testou os seus conhecimentos de saúde oral?
Tem-nos na ponta da língua? Jogue e veja se está
à altura do desafio!

9

4

1- Quem melhor conhece a sua boca
2- Prótese não fixa
3- Líquido para bochechar após escovagem
4- Material de que é feito o implante dentário
5- Qual a melhor solução para a perda dentária
6- Além dos dentes o que devo escovar
7- Proteção dentária para ser usada durante a noite
8- Gengiva inflamada
9- Problema mais comum nos dentes
10- Exame necessário ao diagnóstico

6

7

3
10

1.dentista; 2.removível; 3.elixir; 4.titânio; 5.implante dentário; 6.língua;
7.goteira; 8.gengivite; 9.cáries; 10.raio x

AGENDA
CULTURAL
BRAGA

LEIRIA

MÚSICA

MÚSICA

• 2 NOVEMBRO | João Pedro Pais – Altice Forum Braga | 21h30
• 22 NOVEMBRO | António Zambujo – Altice Forum Braga | 21h30
DANÇA
• 23 DEZEMBRO | O Lago dos Cisnes – Altice Forum Braga | 21h30

• 27 OUTUBRO | The Gift - Teatro José Lúcio da Silva | 21h30
EXPOSIÇÃO
• ATÉ 31 DEZEMBRO 2020 | “Plasticidade – Uma História dos
Plásticos em Portugal“ - Museu de Leiria | 9h30

VILA REAL

SANTARÉM

MERCADOS E FEIRAS

CINEMA

• 11 A 17 DE NOVEMBRO | Festival Internacional de Imagem de
Natureza (FINN) – Centro de Ciência de Vila Real

PORTO
MÚSICA
• 2 NOVEMBRO | Carlos do Carmo: Obrigado! – Coliseu do Porto
Ageas | 21h30
INFANTIL
• 17 NOVEMBRO | Madagáscar: A Musical Adventure – Coliseu do
Porto Ageas | 16h30
PASSEIOS E VISITAS
• 17 NOVEMBRO | Corrida da Pantera – Estádio do Bessa | 10h
EXPOSIÇÃO
• ATÉ 20 NOVEMBRO | “Corpo Humano - A Ciência da Vida”
– Centro de Congressos da Alfândega do Porto | 10h
• ATÉ 31 DEZEMBRO | “Sharks, uma Missão de Brian Skerry”
– Museu de História Natural e da Ciência da UP | 10h

• 6 DE NOVEMBRO | “Linhas Tortas” – Teatro Sá da Bandeira | 21h30
INFANTIL
• 6 DE DEZEMBRO | Pop-up de Natal – Centro Histórico | 10h

LISBOA
TEATRO
• ATÉ 10 DEZEMBRO | “O Amante!” – Teatro da Trindade | 19h
• ATÉ 24 MAIO 2020 | “Pare, Escute e... Ria!” – Teatro Maria
Vitória | 16h30 e 21h30
PASSEIOS E VISITAS
• ATÉ 29 NOVEMBRO | Itinerários de Lisboa – Vários locais
(Divisão de Promoção e Comunicação Cultural, CM Lisboa)
MÚSICA
• 22 NOVEMBRO | Pedro Abrunhosa & Comité Caviar – Coliseu dos
Recreios | 21h30
• 22 NOVEMBRO | Camané & Mário Laginha – Coliseu dos
Recreios | 21h30

VISEU

CASCAIS

MERCADOS E FEIRAS

DESPORTO

• NOVEMBRO A JANEIRO 2020 | Viseu Natal – Mercado 2 de Maio
• 6 A 8 DEZEMBRO | Vinhas de Inverno – Solar do Vinho do Dão

COIMBRA
MÚSICA
• 27 OUTUBRO | “O Melhor dos Musicais” de Nuno Feist – Convento
São Francisco | 18h
• 5 DEZEMBRO | The Black Mamba – Convento São Francisco | 22h
CINEMA
• 28 OUTUBRO | “A Herdade”– Auditório TAGV | 21h30
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• 26 OUTUBRO | Iniciação à Vela – Baía de Cascais | 10h
• ATÉ 18 DEZEMBRO | Yoga para Todos – Forte St.António da Barra
MÚSICA
• 6 NOVEMBRO | Djavan – Casino Estoril |21h30

PORTIMÃO
MÚSICA
• 10 DE DEZEMBRO | Rodrigo Leão – Teatro Municipal de
Portimão | 21h30
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MAIS SAUDÁVEL!
Convidamos que faça parte do nosso exclusivo projeto .
A nossa revista online que aborda temas como a vida doméstica, a saúde, qualidade de vida e bem-estar.
Todas as semanas preparamos conteúdos exclusivos para si, para que viva mais e melhor, e possa continuar
a sonhar em qualquer idade. Veja os assuntos mais lidos e faça parte deste grupo.

CORPO E MENTE: QUE IMPACTO TEM
O EXERCÍCIO FÍSICO?
Com um estilo de vida que inclua a prática de exercício,
a sua saúde terá benefícios que nunca mais acabam.
Confira várias dicas úteis que preparamos para si.

LEIA AGORA

TOP 10 DOS ALIMENTOS PARA QUEM
PROCURA TER MAIS SAÚDE.
“Uma nutrição adequada pode ajudar a diminuir o stress e a
ansiedade, prevenindo o desenvolvimento de doenças crónicas
como a diabetes, a hipertensão e problemas cardiovasculares”.
Continue a leitura no nosso blog.

LEIA AGORA

COM ESTAS 10 DICAS, POUPAR NA COZINHA
É SIMPLES.
Quando falamos especificamente sobre a alimentação,
há algumas formas de reduzir os custos e gastar menos.
Veja algumas dicas importantes para poupar e que vão
gerar resultados imediatos nas suas próximas faturas.

LEIA AGORA
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ANO NOVO,
VIDA NOVA.
ESTEJA PREPARADO!

2020
Com a chegada do fim do ano, vemos algumas das metas a que nos
propusemos cumpridas com êxito. Mas também existem aquelas
que ficaram em stand by e têm de ser “reprogramadas” para 2020.
O importante é não desistir delas!

1

2

EMAGRECER ALGUNS QUILOS

3

ECONOMIZAR É SEMPRE BOM

4

SORRIR MAIS

É talvez das resoluções mais comuns e desejadas. Assim
como fazer mais exercício físico ou ser mais ativo. Se quer
mesmo perder peso, vá para o trabalho e ao supermercado a
pé, inscreva-se num ginásio ou comece a pedalar. Reduzir os
doces e alimentos gordurosos também é importante.

MAIS SAÚDE
Além do exercício físico e da alimentação, visite o seu
médico e faça um check up completo. Ah, e lembre-se de
beber mais água, o seu corpo agradece!

Se não comer tantas vezes fora, se utilizar transportes
públicos, se for poupado com a energia, vai-lhe sobrar mais
algum dinheiro ao fim do mês para mudar de carro, fazer uma
reforma na sua casa, ou até melhorar a sua aparência ou
fazer a viagem dos seus sonhos.

Sorrir liberta endorfinas e faz muito bem à saúde.
Se faz parte dos milhões de portugueses que evita sorrir
porque os seus dentes estão em mau estado, faça de 2020
o ano da transformação da sua vida, o ano em que recupera
o seu sorriso.

Qual a solução que 2020 traz para o
seu sorriso? Implantes Dentários para
uma saúde oral perfeita e invejável.
Ter uma vida melhor depende de si, dos seus hábitos e das
suas decisões. Escolha a Swiss Dental Services para renovar
o seu sorriso e transformar a sua vida em 2020.

BRAGA
GUIMARÃES

VILA
REAL

PORTO

VISEU

COIMBRA
LEIRIA

SANTARÉM
Lisboa

CASCAIS

LISBOA

PORTIMÃO

FARO

BREVEMENTE

NOVA CLÍNICA EM FARO
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

