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REVISTA ESPECIALIZADA EM SAÚDE ORAL

ESTA REVISTA É GRATUITA, LEVE-A CONSIGO.

REPORTAGEM

CUIDAMOS DO SORRISO
DE PESSOAS COMO NÓS!
ENTREVISTA
Saiba qual a importância da formação
para médicos dentistas.

POR DENTRO
As vantagens de ter uma ROTA® na vida.
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SAÚDE
Sabe quando deve ir ao médico dentista?

AS NOSSAS CLÍNICAS
Voltámos a filmar com o Fernando Mendes.
P. 1

Prepare-se para
uma nova experiência.
Em breve, vai poder
conhecer o CEROA!

O Centro Europeu de Reabilitação Oral
Avançada está quase pronto.
Trata-se de um espaço onde se poderá encontrar o que
há de mais moderno e inovador na medicina dentária,
para transformar médicos dentistas em experts em
implantologia. Sempre com o objetivo de reabilitar
a sua saúde oral, através dos implantes dentários.

SALAS CIRÚRGICAS
MODERNAS

MÉDICOS DENTISTAS EXPERTS
EM IMPLANTES DENTÁRIOS

BEM LOCALIZADO
- URBO BUSINESS
CENTER (PORTO)

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E
FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS

1.000m²
INSTALAÇÕES ACESSÍVEIS A PESSOAS
COM MOBILIDADE REDUZIDA (PMR)
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2020 é o ano do seu sorriso!
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ROTA: A EXPERIÊNCIA QUE

Começamos este novo ano com o espírito dinâmico que sempre nos
caracterizou: queremos continuar a fazê-lo sorrir e, para isso, vamos
reforçar o compromisso de melhorar a sua saúde oral!

TRANSFORMA A SUA VIDA
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QUAL A MELHOR ALTURA PARA
IR AO DENTISTA?
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UMA REDE DE CLÍNICAS
QUE NÃO PÁRA!

SORRISOS QUE INSPIRAM
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A IDADE NÃO É UMA LIMITAÇÃO

TOME NOTA

Em 2020 vamos estar mais próximos de si, com novas clínicas e mais
366 oportunidades para que possa ver a vida com um sorriso! Desde a
nossa equipa médica, aos Gestores de Paciente, rececionistas e restantes
colaboradores, todos trabalhamos diariamente com o objetivo de lhe
devolver a qualidade de vida e a autoestima.
Ao longo destes últimos 10 anos, focámo-nos no seu bem-estar e nas
suas necessidades: juntos superámos obstáculos, partilhámos sorrisos
e algumas lágrimas de emoção, juntos fizemos a diferença na sua saúde
oral. Neste novo ano, a palavra-chave é Sorrir!
Sorrir com um objetivo traçado, com sonhos para realizar e metas
para superar!
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NÓS E O AMBIENTE

ENTREVISTA

A Swiss Dental Services é uma grande família e os nossos pacientes
também fazem parte dela.

Na Swiss Dental Services, Sorrir é para Pessoas Como Nós!
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PROF. CARLO TRIVOLI,
MÉDICO IMPLANTOLOGISTA

LAZER

P.18

AGENDA CULTURAL
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CUIDADOS PÓS-CIRURGIA
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#PessoasComoNos
Equipa de Marketing

ATENÇÃO ÀS INDICAÇÕES

MAIS SAUDÁVEL!
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PREPARE-SE PARA VIVER MELHOR

Esta revista foi redigida ao abrigo do novo Acordo
Ortográfico. Material protegido por direitos de autor.
Todos os direitos estão reservados.
Por favor contacte o editor para autorização de cópia,
distribuição ou re-impressão. Todos os conteúdos
são da responsabilidade da Swiss Dental Services.
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POR DENTRO
ROTA®: A experiência que transforma a sua vida

Quando se fala em reabilitar o sorriso através do moderno
tratamento com implantes dentários, a Swiss Dental Services
tenta proporcionar ao paciente a melhor experiência, visando
garantir a sua total satisfação.
É importante que o paciente tenha consciência de todos os benefícios que a
Reabilitação Oral Total Avançada representa para a sua saúde e, entre todas
as vantagens de ter próteses fixas, vale a pena destacar:

A ROTA® - Reabilitação Oral Total Avançada,
resolve completamente o problema do edentulismo
e apresenta uma taxa de sucesso que supera os 95%.

MAIOR QUALIDADE
DE VIDA
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SAÚDE ORAL, ESTÉTICA E
AUTOESTIMA RECUPERADAS

CONFIANÇA AO FALAR,
COMER E SORRIR
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Técnica simples e acessível

VANTAGENS

Através da ROTA®, substitui-se todos os dentes da arcada
com apenas 4 implantes dentários, devolvendo uma
dentição saudável e perfeita. Com esta técnica, recupera-se a
dentição tanto da arcada superior quanto da inferior, de acordo
com a necessidade do paciente, restabelecendo a saúde oral.

Os implantes dentários têm garantia vitalícia,
basta seguir as recomendações.
•

Durante o tratamento, não há qualquer dor
ou desconforto para o paciente porque é
administrada a anestesia local.

•

No início do tratamento, o paciente recebe
as próteses provisórias, enquanto aguarda
pela osteointegração dos implantes dentários.

Se imaginava que cada dente representava um implante, fique
a saber que essa ideia é errada!
Não há necessidade de se fazer um implante dentário por
cada dente a ser substituído.
CASO CLÍNICO
ORTOPANTOMOGRAFIA

O bem-estar do paciente vem em primeiro lugar

São necessários apenas 4 implantes
dentários para recuperar toda a dentição
de um maxilar!

SEGURANÇA

RAPIDEZ

CONFORTO

EFICIÊNCIA

Como funciona a ROTA®
Indicada para pacientes que necessitam de repor todos
os dentes perdidos e os que já estão danificados, são
colocados apenas 4 implantes dentários por maxilar,
que garantem a fixação total da prótese. Desta forma, o
médico dentista expert em implantologia dentária repõe
todos os dentes do paciente usando a técnica inovadora
que devolve ao paciente:
•
•
•

A capacidade de comer tudo o que deseja, com
dentes fixos
A autoestima e a segurança para falar e sorrir
Facilidade ao fazer a higiene - a limpeza da prótese
fixa é semelhante à dos dentes naturais.
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É preciso destacar que a satisfação e o bem-estar
do paciente estão sempre em primeiro lugar.
Durante todo o tratamento há um acompanhamento
próximo, feito por profissionais que dão todo o
auxílio e apoio contínuos ao paciente.
Uma experiência indescritível
A nossa satisfação é maior quando vemos o sorriso
rasgado e feliz no rosto dos pacientes, quando
concluímos um tratamento. Assim, percebemos que
o nosso trabalho foi feito com a máxima excelência
e qualidade, para que a experiência do paciente seja
a melhor possível.
Para saber mais sobre a
ROTA®, convidamo-lo a ver o
depoimento da nossa paciente
Crisfália Carvalho. Veja como foi
a sua experiência e o resultado
final da sua transformação.

VEJA O VIDEO

A ROTA® É PARA SI!
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Pague pouco.
Use muito.
Começamos o ano com uma dica útil:
para ter os melhores cuidados de
saúde oral a partir de agora e até 2021,
adira ao Cartão Dental Premium!

24 MESES DE CUIDADOS
ESPECIALIZADOS
PARA O SEU SORRISO

2 IMPLANTES
DENTÁRIOS C/ COROAS
BRANQUEAMENTOS
75 TRATAMENTOS
INCLUÍDOS

PAGAMENTOS MENSAIS:

36 x 55,53€

Não adie. Comece o ano com o sorriso protegido!
Informe-se na receção da clínica ou no site www.cartaodentalpremium.com

SAIBA MAIS!
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ATUALIDADE
LANÇAMENTO WEBSITE SWISS DENTAL CHANNEL
Achámos que tínhamos que lhe dar mais. Mais informação,
mais conteúdos, mais vídeos! Por isso, criámos o Swiss
Dental Channel.
Neste canal online, pode encontrar todos os nossos vídeos,
organizados por temas, para encontrar todas as informações
sobre saúde oral e sobre a Swiss Dental Services!
www.swissdentalchannel.com

DIABETES VS SAÚDE ORAL

PRODUTOS VEGANOS PARA CUIDAR DA SAÚDE ORAL

O tema já é conhecido, mas não nos cansamos de falar sobre ele!
Um estudo realizado no Reino Unido indica que pacientes
diabéticos que cuidam da sua saúde oral têm melhores resultados
no controlo da doença. Segundo a publicação do Jornal Dentistry,
“esta descoberta destaca o benefício de tratar doenças orais e
outras Doenças Não Transmissíveis (DNT’s) de maneira holística
e integrada”.

LEIA AQUI
A NOTÍCIA COMPLETA

Para os adeptos e simpatizantes de produtos veganos,
destacamos algumas marcas de pastas de dentes existentes
no mercado que estão alinhadas com esta ideologia.
Sugerimos sempre que peça a orientação do seu médico
dentista quando escolher algum produto. (Atenção: produtos
não testados!)
The Humbble CO - thehumble.co/toothpaste/
Ben&Anna - www.ben-anna.it/ - cosméticos naturais com
certificação NATRUE
Saponina - www.facebook.com/pg/
saponinaslowbeautyliving - apresenta-se como uma marca
portuguesa vegan, biológica e zero waste que nasceu por amor
#PessoasComoNos #LetsMakeTheWorldSmile
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PESSOAS COMO NÓS
Mensagens inspiradoras para um 2020 em grande!
Quando falamos de Pessoas Como Nós, referimo-nos a todos, desde os colaboradores que compõem
as várias equipas da Swiss Dental Services até aos nossos pacientes. Por isso, na abertura de um novo
ano, nada mais natural que ouvir o que algumas destas pessoas têm para nos dizer.
O início de um novo ano, e de uma nova década, é um momento inspirador e de esperança.
Temos expetativas para os 12 meses que se seguem e fazemos muitos planos. Quisemos ouvir tanto
os nossos colaboradores como os pacientes. Veja como é que eles imaginam 2020!

CARLOS CAETANO
Médico Dentista
“Costumo dizer que não tratamos
casos. Tratamos pessoas... como nós!
Este ano não será diferente. E é com
esta mentalidade que começo 2020.
Desejando continuar a mudar para
melhor a vida das pessoas que nos
procuram e que, por vezes sem pensar
nisso, não estão apenas a recuperar o
sorriso, mas também a alegria de viver.
Não há nada que pague a partilha do
momento em que os pacientes não
conseguem conter a emoção, quando
acabamos de lhes instalar uma prótese
fixa. Sentimos que os ajudamos a ser
mais felizes e nada me podia deixar,
também a mim, mais feliz. Que 2020
continue a ser assim: cheio de sorrisos
de felicidade!”

OIÇA AQUI O NOSSO JINGLE!
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Doutor Carlos Caetano e paciente Paula Soares
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PAULA SOARES
Paciente
“Para 2020, desejo continuar a “fazer muito uso” do sorriso que
a Swiss Dental Services me devolveu. Espero que, tal como eu,
continuem a fazer mais pessoas sorrir!
Desejo que os portugueses dêem mais valor aos sorrisos e que
os tratem bem, porque a saúde oral é muito importante.
Por fim, o meu maior sorriso será para a Camila, a minha
primeira neta, que vai nascer este ano!”
TIAGO ALMEIDA
Técnico de Financiamentos
“O meu objetivo pessoal para o ano que agora começa é
praticar golfe e atingir um “perfect golf swing”!
O contacto com o ar livre deixa-nos sempre renovados e com
uma energia muito positiva!
A nível profissional, trabalhar diariamente com determinação
e motivação, para ajudar os nossos pacientes, é o meu
principal objetivo!
Espero que todos tenham um excelente 2020, cheio de
sorrisos e com uma saúde oral sem igual!”

ELISABETE PEREIRA
Gestora Pós-venda
“A parte mais incrível de um ano novo é o espírito de
renovação e esperança presente em cada um de nós! É
quando, finalmente, paramos para refletir sobre tudo o que
aconteceu e planeamos o que podemos fazer para tornar o
novo ano no melhor de todos os anos!
Estou certa de que 2020 abre portas a mais uma
temporada repleta de possibilidades e novos sorrisos!”
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VISITAS DE
ROTINA OU
SITUAÇÕES DE
EMERGÊNCIA?

Saiba quando deve ir ao
dentista e evite problemas
dentários no futuro!

APOSTE NA PREVENÇÃO!

SAÚDE

Os problemas graves de saúde oral, onde se inclui
a perda dentária, podem hoje ser evitados se for
feito o diagnóstico atempadamente.
A prevenção e tratamento de pequenas cáries,

Qual a melhor altura para ir
ao dentista?
Provavelmente já deve ter passado por alguma situação em
que devido a uma dor repentina num dente deveria ter ido ao
dentista mas, por algum motivo, não chegou a ir.
Porque terá hesitado?
Para ajudá-lo a entender melhorar os sinais de alarme é
importante perceber se algo está a fugir à norma e que se
está com uma dor de dentes, uma gengiva inflamada ou um
sangramento é porque existe um problema e este deve ser
tratado por um médico dentista antes que se agrave.
É IMPORTANTE TER EM ATENÇÃO:
•

Higiene Oral Adequada — Uma correta higiene oral
começa com a escovagem diária e a utilização do fio
dentário. Uma boa higienização é essencial para a
remoção de bactérias que se acumulam na boca e que
podem causar cáries e doenças periodontais.

•

Alimentação Saudável — Manter hábitos saudáveis é
essencial para ter uma boca saudável. Evitar o tabaco
e bebidas alcoólicas, fazer uma dieta rica em alimentos
com fibras e água e não ingerir alimentos açucarados
diminuem a probabilidade de desenvolver doenças
malignas da boca.
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gengivites e outras doenças da boca, ajuda a
evitar possíveis complicações.
Atualmente, a medicina dentária dispõe de
métodos seguros e eficazes na identificação
de problemas e potenciais cenários de risco.

ESTEJA ATENTO AOS SINAIS E VÁ AO DENTISTA!
O SEU SORRISO SÓ TEM A AGRADECER!
•

Visitas regulares ao dentista — Mantenha as visitas
regulares ao seu dentista, pois algumas cáries só são
visíveis com auxílio de meios complementares de
diagnóstico, como o Raio-X. Além disso, o tratamento
terá mais eficácia se o diagnóstico for realizado
atempadamente.

Se mesmo efetuando todos os cuidados de higiene oral,
apresentar sangramento nas gengivas ou mau hálito
frequente, então sim está na hora de marcar uma consulta
no dentista!
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NESTE CARNAVAL
NÃO MASCARE
O SEU SORRISO!
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AS NOSSAS CLÍNICAS
Uma rede de clínicas que não pára!

FILMAGENS COM O EMBAIXADOR FERNANDO MENDES
Recentemente, estivemos em filmagens na clínica do Oriente.
O nosso embaixador, Fernando Mendes, não desilude! Sempre
bem-disposto, ajudou-nos a criar uma série de novos vídeos,
para podermos comunicar os mais variados conteúdos nas
nossas redes sociais.
Com um embaixador assim, quase não sentimos que estamos
a trabalhar! Venham mais jornadas destas!

AULAS DE INGLÊS E FRANCÊS

AS NOSSAS CLÍNICAS ANIVERSARIANTES
Nos dias 24 de janeiro e 18 de fevereiro celebramos os aniversários das
clínicas de Braga e Viseu, respetivamente.
Comemorar os aniversários das nossas clínicas é recordar há quanto tempo
aumentámos a família Swiss Dental Services nessas mesmas cidades.
Portanto, se está numa destas cidades e se nos lê antes das datas dos
aniversários, sinta-se convidado para aparecer na clínica em questão, para
cantar os parabéns e comer uma fatia de bolo.
Saiba mais na sua clínica!
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A Swiss Dental Services continua
em expansão! Mas, para crescer,
precisamos de estar preparados
para a mudança. Por este motivo,
e porque acreditamos que o saber
não ocupa lugar, oferecemos aos
nossos colaboradores aulas de
inglês e francês.
Com estas e outras formações,
todos continuam a evoluir, para
que possamos oferecer sempre o
melhor serviço, em todas as áreas!
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JANTAR DE NATAL
2019 foi mais um ano a mudar as vidas dos nossos pacientes.
Mais um ano a tratar cada caso como se fosse o nosso, cada
tratamento com o máximo rigor e encarar cada jornada dos
nossos pacientes do seu lado.
Isso não seria possível sem um conjunto de pessoas e
equipas, que juntos têm uma única missão - devolver a
felicidade a quem nos procura.
No passado dia 20 de dezembro, no Hotel Sheraton Porto,
foi dia de celebrar todas essas pessoas. Vindas de norte
a sul do país e do estrangeiro, entre embaixadores, como
a Sónia Araújo e o Fernando Mendes, parceiros e mesmo
alguns pacientes, ninguém ficou esquecido.

70 HORAS

DE PREPARAÇÃO

32 PESSOAS

ENVOLVIDAS NA
ORGANIZAÇÃO DA FESTA

5 ATUAÇÕES
363
PESSOAS
5 ATUAÇÕES
PRESENTES

Na festa de Natal da Swiss Dental Services, não faltou
música, dança, magia e gargalhadas. Afinal de contas,
devolver sorrisos é o que fazemos.
Foi uma noite para mais tarde recordar.
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SORRISOS QUE INSPIRAM
A idade não é uma limitação para cuidar de si!

Quantas vezes já deu por si a dizer coisas como “ah, já estou muito velho para
aprender” ou “ainda sou muito novo para me preocupar com a saúde”?
É assim que deixamos de aproveitar momentos e oportunidades para fazer coisas que
nos podem transformar e fazer com que tenhamos outras experiências durante a vida.
Limitamo-nos por causa de um número num documento de identificação. E o pior é que
muitas vezes adiamos os cuidados com a nossa saúde ao ponto de a comprometer.

Não use a desculpa da idade
para nada na sua vida!
Vai sempre a tempo!
ANTÓNIO TEIXEIRA DE CARVALHO
PACIENTE | 91 ANOS

Está na hora de conhecer um grande exemplo
e um sorriso inspirador que nos dá uma lição de vida!
O António Teixeira de Carvalho, no alto dos seus 91 anos
muito bem vividos, decidiu que não era tarde, que ainda estava
a tempo de melhorar a sua qualidade de vida, de se poder
expressar sem o desconforto das próteses removíveis e de
viver ainda melhor daqui para a frente.
Se ouvir alguém a cantar ao seu lado, veja se não é este
simpático senhor, paciente da Swiss Dental Services, a encher
o ar com as suas notas musicais afinadas e com um sorriso
restabelecido. O António é mestre da Orquestra de Música
Ligeira e Popular Portuguesa de Pedome, em Vila Nova de
Famalicão. Ao perceber que a qualidade do seu trabalho estava
a ser afetada, não teve dúvidas: por indicação de um amigo
que já conhecia a clínica, veio até nós para que cuidássemos
do seu caso.

SAIBA MAIS

Optou pela prótese fixa total que lhe dará energia e motivação:
Para além de todas as vantagens relativas à saúde e a
autoestima, somam-se a alta durabilidade e a garantia
vitalícia*.
Nervosismo, medo ou dúvidas não fizeram parte do tratamento
do António, e hoje já usufrui das próteses provisórias, enquanto
aguarda pelo fim do processo de osteointegração dos
implantes dentários.
Fica a grande mensagem desta história inspiradora: não use a
desculpa da idade para nada na sua vida! Vai sempre a tempo
de viver melhor e de desfrutar do que a vida lhe oferece!

* A durabilidade e a garantia vitalícia são resultado da correta manutenção
e cuidados que deve ter com a prótese fixa.
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TOME NOTA
A Swiss Dental Services faz a sua parte para preservar o ambiente!

A sustentabilidade é uma das grandes preocupações da nossa empresa. Prova disso
são as várias iniciativas que já tomámos, para evitar o desperdício de recursos.
As nossas ações são abrangentes, mas sabemos que se pode fazer ainda mais.
É por isso que vamos continuar a fazer por sermos mais “verdes”!

O QUE FAZEMOS PARA AJUDAR O AMBIENTE
ECOPONTO E PILHÃO

LUZ

• Separamos plástico e papel

• Apagamos luzes e nos WC’s
temos sensores de movimento

• Não colocamos as pilhas no lixo

• Utilizamos lâmpadas de baixo
consumo

Promoção da reciclagem de papel,
plástico, metal e pilhas a 100%

Poupança de 80% de energia e 25%
nos WC’s, anualmente

IMPRESSÕES E
REUTILIZAÇÃO DE PAPEL
• Imprimimos em frente e verso

ÁGUA

• Reutilizamos folhas para
rascunhos

• Não temos torneiras automáticas
• Temos máquinas de filtragem de
água

• Temos um alerta de pertinência
de impressão nas assinaturas de
e-mail
Poupança de papel em 50% e
utilização de menos 240 resmas
(menos 12 árvores abatidas por ano)

• Usamos máquinas de lavar a loiça

MOBILIDADE
• 50% da nossa frota automóvel
são viaturas start&stop

Evita-se a utilização de cerca de
73.000 garrafas de plástico por ano
e poupa-se 78% de água

• Muitos colaboradores utilizam
os transportes públicos para se
deslocarem de casa para o trabalho
Redução das emissões de CO² na
ordem dos 15% e de energia fóssil

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE | 21 de março

HORA DO PLANETA | 28 de março

A comemoração deste dia acontece com o intuito
de sensibilizar a população para a importância da
preservação das árvores. É comum haver várias ações
de arborização e reflorestação por todo o mundo!

Esta manifestação relativa às alterações climáticas
concretiza-se apagando as luzes do mundo inteiro durante
60 minutos, ao mesmo tempo. O objetivo é alertar para a
necessidade de adquirir hábitos amigos do ambiente.
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ENTREVISTA

Prof. Carlo Trivoli
Médico Dentista | Implantologista
SWISS DENTAL SERVICES

“Temos tudo o que é preciso para formar um bom profissional.”

Responsável pela implementação dos Cursos de Formação para médicos dentistas na
Swiss Dental Services, desde 2010, o Prof. Carlo Trivoli irá liderar em breve o projeto
de Formação CEROA (Centro Europeu de Reabilitação Oral Total Avançada) - o maior
Centro de Formação em Implantologia do país.
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SWISS DENTAL SERVICES: Há quanto tempo trabalha na
Swiss Dental Services?
Prof. Carlo Trivoli: Estou na Swiss Dental Services (SDS)
desde 2010, tendo sido o responsável por montar os primeiros
cursos de formação para médicos dentistas. Desde essa
altura, já formamos várias turmas através de cursos rápidos
de 3 semanas, nos quais colocavamos uma média de 200
Implantes em apenas 3 dias! Os nossos cursos têm uma
vertente teórico-prática muito forte, sendo que ao fim desses
3 módulos o aluno tem a possibilidade de ficar a trabalhar
numa das nossas Clínicas.
SWISS DENTAL SERVICES: Na prática, qual o seu papel no
âmbito dos cursos de formação?
Prof. Carlo Trivoli: Estou responsável por todas as aulas
téoricas e pela elaboração dos manuais de formação. Como
os nossos cursos são teórico-práticos, também vou para a
Clínica e dou a parte prática de formação clínica. O facto de o
curso ser mais prático que teórico faz a diferença nesta área
pois num trabalho muito técnico como a cirurgia tem de existir
capacidade técnica por parte do aluno, e isso só é possível
através de uma boa formação prática.
SWISS DENTAL SERVICES: Qual a importância da formação,
no geral, na área da Odontologia e, em especial da
Implantologia dentária?
Prof. Carlo Trivoli: A formação é muito importante na medida
em que o próprio cirurgião dentista melhora a sua condição
técnica. Existe uma curva de aprendizagem que decorre desde
o início ao fim do curso, na qual o aluno vai melhorando os
seus conhecimentos e a sua técnica em implantologia, pois
não existe uma cadeira específica na universidade.
SWISS DENTAL SERVICES: A área da Reabilitação Oral
parece um pouco complexa. Quais as vantagens de adquirir
competências nesta área?
Prof. Carlo Trivoli: Quando falamos em Reabilitação Oral
(RO) temos praticamente todas as áreas conjugadas entre
si para servir uma única área. A Endodontia, Periodontologia,
Prostodontia e Implantologia estão incluídas em qualquer
processo de RO. Pode dizer-se que quando um médico dentista
se torna especialista em RO é praticamente especialista em
todas áreas da Medicina Dentária.

“

O nosso objetivo é receber os
profissionais da medicina dentária e
qualificá-los na área da Implantologia,
através da formação.”
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SWISS DENTAL SERVICES: Um dos cursos de formação da
SDS intitula-se “Imersão à Implantologia”. Em que consiste
esta imersão propriamente?
Prof. Carlo Trivoli: A imersão é quando o aluno realmente
entra na área da Implantologia e frequenta um programa
de residência na Clínica. Durante 2 anos, irá frequentar 24
módulos para que quando terminar possa estar apto a realizar
todo o tipo de cirurgias.
SWISS DENTAL SERVICES: É um dos professores convidados
para ministrar formações no CEROA. Quais as suas
expetativas relativamente a este novo projeto?
Prof. Carlo Trivoli: O nosso objetivo é receber os profissionais
da medicina dentária e qualificá-los na área da Implantologia,
através da formação. A parte clínica também estará presente:
vamos ter 10 gabinetes para atendimento e reforçar a parte
teórico-prática dos nossos cursos, que entretanto, sofreram
atualizações. A ideia também é, numa primeira fase, ter
parceiros profissionais que trabalhem com o CEROA e que
estendam o número de clínicas da SDS na Europa, e a longo
prazo, no resto do mundo.
SWISS DENTAL SERVICES: O facto de ser um Centro Europeu
fará a diferença na área da formação em Reabilitação Oral?
Prof. Carlo Trivoli: O nosso foco está voltado para a formação
do Implantologista europeu. Estamos a trabalhar para receber
profissionais de Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Grécia...
Numa segunda vertente o nosso foco será a expansão
para novos mercados. O CEROA vai ser uma instituição
especializada em qualificar médicos dentistas nas áreas de
Implantologia e Reabilitação Oral com o intuito de que possam
trabalhar com a Swiss Dental Services.
SWISS DENTAL SERVICES: Qual o público-alvo do CEROA?
Prof. Carlo Trivoli: O jovem profissional é um público a quem
estamos atentos, porque ao sair da faculdade sem formação
prática, terá a oportunidade de entrar na Swiss Dental
Services através da formação que vai receber no CEROA.
Durante 2 anos irá receber formação especializada na Área
da Reabilitação Oral sendo que esta é uma formação sem
custos. Depois desse 2 anos, o médico dentista pode continuar
connosco e seguir o seu percurso profissional.
SWISS DENTAL SERVICES: Que conselho daria a um jovem
dentista que estará prestes a ingressar no CEROA?
Prof. Carlo Trivoli: O conselho é que venham com vontade
de aprender e trabalhar porque a Odontologia a sério começa
depois de terminada a universidade. O objetivo é que através
da formação que o CEROA possibilita, consigam tornar-se
profissionais de primeira linha, podendo no espaço de 2
anos estar aptos a realizar todo o tipo de cirurgias, desde as
mais simples às mais complexas. No entanto, é preciso ter a
humildade de perceber que a curva de aprendizagem é longa,
pois é através da experiência no mercado de trabalho que se
faz um profissional de excelência nesta área.
P. 17

LAZER
Muitas empresas de recrutamento usam estes testes para selecionar candidatos para vagas de
emprego. Neste caso, só queremos que se divirta, enquanto testa a rapidez do seu raciocínio.
Bom jogo!
1 - Os apartamentos no bairro A custam menos do que no
bairro B.
Os apartamentos no bairro C custam mais do que no bairro B.
Os apartamentos no bairro C são os mais caros.
Se as duas primeiras afirmações são verdadeiras, a terceira é:
a) Verdadeira
b) Falsa
c) Incerta
2 - Há cinco frutas numeradas dispostas numa mesa.
Considere as seguintes afirmações:
1) Uma das frutas é uma maçã
2) A quarta fruta é uma banana
3) Existem 3 frutas entre a pêra e a goiaba
4) Existem 2 frutas antes do pêssego, uma delas é a pêra
Em que posição está a maçã?
a) Segunda posição
b) Terceira posição
c) Quarta posição
d) Quinta posição
e) Não é possível determinar a posição

3 - Considere a série de números: 72, 14, 66, 22, 60.
Qual é o próximo número?
a) 68
b) 54
c) 30
d) 96
4 - A Maria corre mais depressa do que a Ana.
A Sílvia corre mais depressa do que a Maria.
A Ana corre mais depressa do que a Sílvia.
Se as duas primeiras afirmações são verdadeiras,
a terceira é:
a) Verdadeira
b) Falsa
c) Incerta
5 - Considere a série de números: 23, 24, 27, 28, 31, 32.
Qual é o próximo número?
a) 27
b) 30
c) 34
d) 35

PALAVRAS CRUZADAS

8

Teste os seus conhecimentos respondendo às
perguntas. Divirta-se!
1 . Técnica que inibe a dor durante a cirurgia.
2 . Está presente na pasta de dentes e protege os dentes
contra as cáries.
3 . Qual é o micro-organismo responsável pelas cáries?
4 . Quantas vezes por dia se recomenda escovar os dentes?
5 . Para além dos dentes, que órgão presente na boca precisa
de ser escovado?
6 . O que se utiliza para limpar os espaços entre um dente
e o outro?
7 . Quantos dentes tem uma criança?

2

3

7
6
5

4
1

8 . Uma das funções que é comprometida pela falta de dentes.

Respostas:
JOGO RACIOCÍNIO: 1 - Resposta: a) Os apartamentos no bairro B são mais caros do que no bairro A. Os apartamentos no bairro C são mais caros do que no bairro B. Então, é verdadeiro que os apartamentos no
bairro C são os mais caros. 2 - Resposta: a) 1- pêra / 2 - maçã / 3 - pêssego / 4 - banana / 5 - goiaba 3 - Resposta: c) Esta é uma série que alterna entre a subtração e a adição. O primeiro padrão é subtrair 6 a um
número para calcular o que está 2 posições à frente. O segundo é adicionar 8 a um número para calcular o que está 2 posições à frente. 4 - Resposta: b) Através das duas primeiras afirmações, podemos dizer
que a Sílvia é a mais rápida. 5 - Resposta: d) Esta é uma série de adição de números de forma alternada. Primeiro adiciona-se 1, em seguida adiciona-se 3, e assim sucessivamente.
PALAVRAS CRUZADAS: 1 - Anestesia; 2 - Flúor; 3 - Bactéria; 4 - Três; 5 - Língua; 6 - Fio Dentário; 7 - Vinte; 8 - Mastigação;
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AGENDA
CULTURAL
BRAGA
MÚSICA
• 25 JANEIRO | Janeiro com Miguel Araújo – Theatro Circo | 21h30
• 14 FEVEREIRO | Amor Electro – Altice Forum Braga | 22h
• 14 FEVEREIRO | Tributo a José Afonso – Theatro Circo | 17h
TEATRO
• 7 FEVEREIRO | Auto da Barca do Inferno – Theatro Circo | 21h30
ENTRETENIMENTO
• 23 FEVEREIRO | Carnaval Alvelos 2020 – Muro Alto

PASSEIOS E VISITAS
• 16 FEVEREIRO | Percursos Pedestres: Amor
• 8 MARÇO | Percursos Pedestres: Nascentes do Lis

SANTARÉM
MÚSICA
• 14 FEVEREIRO | Tiago Bettencourt – Teatro Sá da Bandeira | 22h
ENTRETENIMENTO
• 23 FEVEREIRO | Carnaval Asseiceira 2020 – Asseiceira

VILA REAL

LISBOA

MÚSICA

TEATRO

• 7 FEVEREIRO | Pedro Abrunhosa – Teatro de Vila Real | 21h30
• 21 MARÇO | Carminho – Teatro de Vila Real | 21h30

PORTO
MÚSICA
• 8 FEVEREIRO | Salvador Sobral – Casa da Música | 21h
• 14 FEVEREIRO | GNR – Casa da Música | 22h

• ATÉ 2 FEVEREIRO | “Severa O Musical” – Teatro Politeama
• ATÉ 29 MARÇO | Musical “Chicago” – Teatro da Trindade
Vitória | 16h30 e 21h30
PASSEIOS E VISITAS
• 22 FEVEREIRO | IItinerários da Fé: Percurso do Bairro Alto –
Convento dos Cardais | 10h
MÚSICA

• 27 FEVEREIRO | Lena D’Água – Hard Club | 21h

• 16 FEVEREIRO | Alcione – Campo Pequeno | 21h30

• 2 e 3 MARÇO | Desconcerto – Coliseu do Porto Ageas | 21h30

• 21 MARÇO | Jota Quest – Campo Pequeno | 22h

• 9 MARÇO | Rodrigo Leão – Casa da Música | 21h
COMÉDIA

ENTRETENIMENTO
• 21 A 26 FEVEREIRO | Carnaval de Torres Vedras “Magia & Fantasia”

• ATÉ 31 MARÇO | Gilmário Vemba: Hipoteticamente (Bom)
– Teatro Sá da Bandeira | 22h
ENTRETENIMENTO
• 23 FEVEREIRO | 7ª edição da Corrida do Carnaval de Lousada | 10h

VISEU
EXPOSIÇÃO
• ATÉ 31 MARÇO | “Plantas Faladas” – Museu do Linho

COIMBRA
ENTRETENIMENTO
• 21 A 25 FEVEREIRO | Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada – Mealhada

LEIRIA
ENTRETENIMENTO

CASCAIS
MÚSICA
• 15 FEVEREIRO | Zeca Pagodinho – Casino Estoril | 21h
EXPOSIÇÃO
• ATÉ 21 FEVEREIRO | “Quem era Sophia” – Biblioteca Municipal
de S. Domingos de Rana
• ATÉ 29 FEVEREIRO | “Mar de Plástico” – Museu do Mar Rei D. Carlos

PORTIMÃO
DANÇA
• 7 A 10, 13, 15 e 16 FEVEREIRO | 4ª Edição Entrelaçados, Festival
de Dança Contemporânea – Vários locais e horários
ENTRETENIMENTO
• 8 A 25 FEVEREIRO | Viva Carnaval Portimão 2020

• 24 FEVEREIRO | Carnaval de Leiria – Estádio Municipal | 22h
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CIRURGIA DE
IMPLANTES DENTÁRIOS

Implantes Dentários:
Pós-Cirurgia
Cuidar do seu sorriso é sorrir para a vida inteira.

Com a colocação de implantes dentários, a sua nova vida está prestes a começar!
No entanto, começa uma nova etapa onde é necessário cuidar e manter esse sorriso para que o
guarde para sempre. Após a cirurgia de colocação de implantes, o seu papel na recuperação será
o mais importante.
Garantir a durabilidade vitalícia do seu implante dentário é apenas possível se RESPEITAR AS
MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS, adequar os seus hábitos diários e seguir as indicações médicas.

CIRURGIA DE IMPLANTES DENTÁRIOS
FASE 1. Prótese Fixa Provisória
FASE 2. Prótese Fixa Definitiva
Antes de colocar a sua prótese fixa definitiva, é-lhe colocada uma
prótese fixa provisória durante o processo de cicatrização que

COROA

PILAR

dura em média 6 meses.
Estes são os cuidados essenciais que tem mesmo de ter nesta
fase de recuperação para prevenir complicações e garantir o

IMPLANTE

sucesso do processo de cicatrização.
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FASE 1
PRÓTESE FIXA
PROVISÓRIA
1. GELO APÓS CIRURGIA
• Primeiras 24h: colocar um saco de gelo na área da cirurgia
durante 40 seg. e retire por 5 segundos. Repita este processo por
30 min., com intervalos de 1h, durante o resto do dia.
O gelo ajuda a reduzir o risco de hemorragia e inchaço.
2. ALIMENTAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA
• Primeiras 24h: não ingerir alimentos sólidos e quentes, apenas
alimentos moles e frios (gelados, sumos, batidos, iogurtes,
gelatinas, etc.). Ao 2º dia, se não houver dor, manter alimentos
moles, mas já não necessitam de ser apenas frios.
3. REPOUSO
• Primeiras 24h: Evite deitar-se sobre o lado que foi operado para
não exercer pressão ou dor. Manter a cabeça levantada e dormir
com 2 almofadas.
4. CUIDADOS BUCAIS
• Primeiras 48h: não morda, nem aperte os lábios ou a língua
pois pode causar danos bucais e prejudicar a região operada.
5. TABACO
• Se é fumador é essencial que NÃO fume nas primeiras 24h.
Durante os restantes 6 meses com a prótese fixa provisória,
é aconselhável que evite fumar para não prejudicar o processo
de cicatrização.
6. ESFORÇO FÍSICO
• Primeiros 7 a 10 dias, até à remoção dos pontos: não faça
esforços físicos. O repouso reduz o inchaço, de forma a obter
uma recuperação mais rápida e eficaz.

7. EXPOSIÇÃO SOLAR
• Tal como o esforço físico, durante os primeiros 7 a 10 dias, não
se exponha ao sol.
8. ENXAGUAMENTO
• Apenas nas primeiras 24h: Não bochechar com água, elixir ou
outro tipo de medicamentos. No restante tempo de cicatrização
(6 meses) realizar bochechos vigorosos.
9. MEDICAÇÃO
• É fundamental que siga corretamente a medicação prescrita
pelo médico. A medicação vai auxiliar no processo de
cicatrização e ajuda a prevenir infeções. (Primeiros 7 dias ou
mais - período de tempo a definir pelo médico.)
10. MASTIGAÇÃO
• Primeiras 24h: é essencial evitar a mastigação “pesada” –
alimentos duros e rijos. Mantenha um registo de alimentos
moles nos primeiros 60 dias. Após os 2 meses e até à
colocação de prótese fixa definitiva introduza gradualmente
nas suas refeições alimentos mais consistentes.
11. HIGIENIZAÇÃO
• Primeiras 24h após a cirurgia: faça uma higienização oral
normal e escove os dentes, mas sem passar a escova na área
operada. Após 60 dias, já pode introduzir a limpeza através de
jatos de água (3 a 4x por dia).
12. VISITAS AO DENTISTA
• É fundamental um acompanhamento regular do seu dentista
para garantir o sucesso do tratamento. Depois da cirurgia, volta
ao dentista para remover os pontos (entre 7 a 10 dias) e fazer
consultas MENSAIS de controlo.

FASE 2
PRÓTESE FIXA
DEFINITIVA
Após 6 meses com a prótese fixa provisória, é colocada
a prótese fixa definitiva.
A prótese fixa definitiva necessita de cuidados diários
e manutenções regulares para que possa manter um
sorriso vitalício.
1. CONSULTAS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS
• (6 em 6 meses) numa das clínicas Swiss Dental Services
2. PRATICAR UMA HIGIENE DIÁRIA ADEQUADA (3 a 4 vezes /dia):
• Escovar os dentes com escovas interdentais
• Utilizar fio dentário e jato de água
• Utilizar os produtos de higiene oral recomendados
pelo médico (pasta de elixir bucal)

A MANUTENÇÃO
É ESSENCIAL À GARANTIA
VITALÍCIA DOS SEUS
IMPLANTES DENTÁRIOS

• Manter hábitos de alimentação saudável
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MAIS SAUDÁVEL!
Prepare-se para viver melhor. Seja Mais Saudável!
Para ter uma vida mais ativa e independente, mesmo quando se é
mais velho, a leitura de conteúdos relacionados com a saúde é algo
indispensável. Informamo-nos e descobrimos como podemos viver
melhor, a vários níveis!
Assinale as respostas corretas:

1 - Atualmente, qual é a expetativa de vida
dos portugueses?
( ) 77
( ) 85
( ) 81

Para saber a resposta, convidamo-lo a ler o
artigo “Qual é a sua esperança média de vida?”

2 - Indique um bom hábito para poupar
dinheiro na rotina doméstica.
LEIA AGORA

( ) Comprar comida congelada para facilitar as
refeições.
( ) Evitar abrir o frigorífico e o congelador muitas
vezes de seguida.
( ) Manter a torneira aberta, no máximo, enquanto
lava os alimentos.
Se quer dicas de bons hábitos domésticos,
leia o artigo “Com estas 10 dicas simples,
poupar na cozinha é simples.”

3 - Algumas doenças têm relação direta com
a saúde oral. Quais?
( ) Anemia, cancro e diabetes
( ) Depressão, asma, SIDA (HIV)
( ) Hérnia de disco, Alzheimer, gripe
Pode encontrar a resposta correta no artigo
“O nosso corpo e a saúde oral têm uma
relação direta.”
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Pode encontrar estes e outros
conteúdos no blog na categoria
MAIS SAUDÁVEL. Boa leitura!
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O QUE É QUE UMA PRÓTESE DENTÁRIA
E UM CARRO TÊM EM COMUM?
A Manutenção
Do mesmo modo que o seu carro necessita de uma manutenção regular
também a sua prótese dentária precisa da mesma atenção.
A diferença é que a sua prótese pode durar a vida inteira!

QUAL O OBJETIVO DA MANUTENÇÃO DA PRÓTESE FIXA?
A manutenção visa evitar o aparecimento de qualquer tipo de danos.
Esta prática não consiste em realizar tratamentos, mas sim em garantir o bom
funcionamento da prótese.
A manutenção é imprescindível para reduzir a probabilidade de desenvolver
problemas dentários ou a degradação dos elementos que constituem a prótese,
garantindo o pleno funcionamento da mesma sem desgastes prematuros ou
desconforto.

VANTAGENS DA MANUTENÇÃO DA PRÓTESE FIXA
Evita custos com reparações
Reduz a necessidade de ajustes da prótese
Evita infeções e problemas de saúde oral
Aumenta o tempo de vida útil da prótese e dos implantes dentários
Possibilita que continue a usufruir da garantia vitalícia

BRAGA
GUIMARÃES

CEROA

VILA
REAL

BRAGANÇA

CLÍNICA

PORTO

VISEU

COIMBRA
LEIRIA

SANTARÉM
Lisboa

CASCAIS

LISBOA

PORTIMÃO

FARO

BREVEMENTE
NOVA CLÍNICA EM BRAGANÇA
CEROA - CENTRO EUROPEU DE REABILITAÇÃO ORAL AVANÇADA

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