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AS NOSSAS CLÍNICAS
Expansão dentro e fora 
de Portugal

PESSOAS COMO NÓS
Transformações feitas 
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A Revolucionar Sorrisos 

em Portugal

OPEN DAY
Formações que são 
um sucesso

REPORTAGEM

CONHEÇA O CEROA
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Um sorriso alinhado 
é bonito, mas também 
é mais saudável!
Não deixe para amanhã o 
sorriso que pode alinhar hoje!

Já são 10 milhões de 
sorrisos Invisalign® 
por todo o mundo.

SEJA O PRÓXIMO!
SOBREMORDIDA PROGNATISMO MORDIDA 

CRUZADA DIASTEMA

MORDIDA
ABERTA

DENTES 
APINHADOS

DENTES DE LEITE
E PERMANENTES

DENTES COM 
IRREGULARIADES

OS ALINHADORES ORTODÔNTICOS INVISÍVEIS CORRIGEM CASOS DE:

A revista SORRIR voltou!

2020 foi um ano de mudanças, mas não de abrandamento. Comemorámos 10 anos 
de atendimento ao público e de transformação de sorrisos. Continuámos próximos, 
apesar da distância física. 
E aproveitámos para avançar com projetos que, entretanto, já viram 
a luz do dia.
Em 2021, entrámos com o pé direito. Temos produtos novos para lhe apresentar e já 
alcançámos mais metas a que nos tínhamos proposto.
Já conhece o TID®? E a Invisalign®? Nas próximas páginas terá a oportunidade de 
saber mais sobre cada uma destas soluções dentárias.
A abertura do CEROA é um ponto de viragem, tanto no atendimento de pacientes 
quanto na formação, que agora ganhou uma dimensão continental, dado que este é 
um Centro Cirúrgico ao nível europeu.
Mas a verdadeira prova de que continuamos a fazer transformações positivas nas 
vidas das pessoas é o facto de termos cada vez mais sorrisos recuperados!

Saiba o que pensam os nossos pacientes, conheça melhor os colaboradores e, 
enquanto espera pela sua consulta, descubra mais sobre a área da saúde que fez com 
que chegasse até aqui: a Medicina Dentária.
Acima de tudo, queremos que saia sempre da nossa clínica a SORRIR!

#PessoasComoNos
Equipa de Marketing
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DEVEMOS VER O CORPO 
COMO UM TODO!
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POR  DENTRO
Descubra como a Saúde Oral e a 
saúde geral se relacionam e saiba 
como se pode proteger. 

É frequente pensarmos no nosso 
organismo como algo segmentado em 
áreas independentes umas das outras. 
Mas devemos ver o corpo como um todo e 
perceber que, por exemplo, o que se passa 
na boca influencia ou é influenciado por 
outras zonas do corpo... e até da mente!

Se tivermos a consciência desta 
relação entre a saúde da boca e do 
resto do corpo vamos valorizar e estar 
mais atentos à Saúde Oral. 

1. SAÚDE MENTAL E RELAÇÕES SOCIAIS
A saúde mental pode ser muito afetada pelo estado 
da nossa Saúde Oral, provocando falta de autoestima, 
prejudicando relacionamentos (pessoais e profissionais) 
e podendo conduzir a estados depressivos.

2. COVID-19
Em janeiro deste ano, foi publicado um estudo que indica 
que os pacientes de Covid-19 que sofrem de periodontite 
são mais vulneráveis aos efeitos deste coronavírus.
O estudo diz-nos que:

• Os pacientes de Covid-19 com periodontite têm quase 
9 vezes mais hipóteses de morrer do que os que não 
têm doença periodontal;

• Estes pacientes têm 3,5 vezes mais probabilidades 
de acabarem nos cuidados intensivos, e 4,5 vezes 
mais probabilidades de precisarem de ser ligados a 
ventiladores;

• Em geral, quem sofre de periodontite, tem 3,67 vezes 
mais probabilidades de sofrer complicações da Covid-19.

3. ASMA
A asma e a sua medicação 
comprometem a Saúde Oral 
do doente asmático porque os 
fármacos usados para controlar 
a doença provocam alterações 
salivares que impedem a saliva de 
desempenhar devidamente a sua 
função protetora.
Assim, o risco de aparecimento de 
cáries dentárias, erosão dentária, 
doença periodontal, má oclusão, 
candidíase oral e dificuldade no 
processo de cicatrização revela-se 
superior em doentes asmáticos.

4. HIPERTENSÃO
A Saúde Oral pode ter um papel muito importante no 
controlo da hipertensão. Vários estudos e pesquisas 
indicam que:

• Com a perda de dentes, aumenta a tendência para 
ingerir alimentos mais macios e processados, e 
estas mudanças nos padrões alimentares podem 
ser associadas a um maior risco de hipertensão;

• As mulheres na menopausa que sofram de 
perda dentária apresentam um risco acrescido 
de 20% de vir a desenvolver hipertensão arterial, 
principalmente as mais jovens e com menor IMC;

• A inflamação provocada pela periodontite pode 
levar ao aumento da pressão arterial, pelo que a má 
higiene oral pode ser considerada um fator de risco 
para a hipertensão;

• Os pacientes com gengivas saudáveis têm 
menor pressão arterial e respondem melhor a 
medicamentos para baixar os seus valores, quando 
comparados com indivíduos com periodontite.

Mas a hipertensão também afeta a Saúde Oral, 
porque antes de qualquer cirurgia realizada nas 
nossas clínicas, medimos a tensão do paciente. Para 
podermos avançar com o procedimento, a tensão tem 
de estar normalizada.

5. ARTRITE REUMATÓIDE
Se a inflamação crónica não for contida, leva a 
deformações e chega a degenerar os ossos. Passa a 
ser difícil realizar tarefas tão simples quanto escovar 
os dentes ou usar o fio dentário.
Vários estudos demonstram a ligação entre a 
artrite reumatoide e as doenças das gengivas e 
uma investigação mostrou que havia bactérias das 
gengivas nos exames da artrite reumatoide e da 
osteoartrite de alguns pacientes.
Além disso, quem sofre de artrite reumatoide 
têm mais probabilidade de desenvolver doenças 
periodontais. Ambas as doenças têm a inflamação em 
comum, o que pode explicar a conexão.
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REPORTAGEM

O RESULTADO DE UMA DÉCADA DE EVOLUÇÃO

Depois de mais de 10 anos a devolver sorrisos e qualidade de 
vida através da colocação de Implantes Dentários, o nosso 
objetivo tornou-se ainda mais ambicioso.
Queremo-nos posicionar no mercado europeu da 
Implantologia Dentária como um centro de excelência no 
que respeita a diversidade de tratamentos e soluções de 
Reabilitação Oral Total Avançada. Para isso, proporcionamos 
a todos os que frequentam o CEROA o acesso a tecnologia de 
ponta, inovação e satisfação.

Um dos maiores Centros de Reabilitação Oral da Europa

O CEROA assume-se como uma referência europeia na área 
da Cirurgia Oral, e da Implantologia Dentária em particular. 
Neste sentido, torna-se num espaço preferencial para a 
realização de tratamentos de Reabilitação Oral.
Temos na experiência certificada em Implantologia Dentária 
a resposta para a resolução de todo o tipo de casos clínicos, 
desde os mais simples aos mais complexos. Uma vantagem 
de que todos os pacientes vão querer usufruir.

O CEROA é um dos maiores Centros de 
Reabilitação Oral da Europa. Como tal, o 
principal objetivo é oferecer aos pacientes 
soluções dentárias diferenciadas e 
personalizadas. Mas a missão do Centro 
Cirúrgico vai muito além disso.

A formação está na génese do grupo e agora 
assume uma dimensão ainda maior, neste 
espaço de excelência.

AS MAIS-VALIAS DO CEROA

No CEROA vai ser possível encontrar:

• Atendimento e diagnóstico 
individualizados

• Maior interação entre profissionais 
de diferentes especialidades

• Serviço de acompanhamento 
especializado no pós-tratamento

• Gabinetes cirúrgicos amplos e 
moderno

O nosso maior trunfo 
são as pessoas! 
Dispomos duma equipa de experts em 
Implantologia Dentária altamente qualificada 
para realizar todo e qualquer tipo de cirurgias orais.

UM ESPAÇO DE TRANSFORMAÇÃO E DE APRENDIZAGEM

Apesar de ser recente, o CEROA conta com uma equipa experiente e uma 
estrutura com mais de 10 anos de atuação no mercado da Medicina Dentária.
Mas, mesmo tendo já uma organização sólida e expert em Implantologia 
Dentária, mantemos os olhos no futuro. É por esse motivo que continuamos a 
apostar na formação de mais profissionais, dotando-os de um conhecimento 
transversal, para que possam responder com êxito aos mais exigentes casos 
clínicos com que se deparem diariamente.
O CEROA dispõe de uma vertente de ensino teórico-prático, através dos 
programas formativos da Swiss Dental Education. Esta aposta na formação 
contínua de referência em Reabilitação Oral confere-nos um estatuto de 
destaque na área da Implantologia Dentária. 

Distinguimo-nos ainda pela inovação, 
investigação e formação na área 
da Implantologia Dentária, pelo que 
este é também um local de trabalho 
ambicionado por profissionais que 
pretendem evoluir nas suas carreiras 
como Implantologistas.

ESPAÇO NOVO,
MAIS DE UMA 
DÉCADA DE 
EXPERIÊNCIA
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A máscara não resolve os 
seus problemas, mas os 
Implantes Dentários do 
CDP sim!

ADIRA JÁ AO CDP!

A máscara esconde, 
mas não resolve:

Dores de dentes

Problemas de mastigação

Questões estéticas

REUNIÃO COMERCIAL
Várias equipas, 
um só caminho

Como eliminar o 
mau hálito?

DICAS DE SAÚDE ORAL
Higienização das 

Próteses Fixas

A relação entre a 
Periodontite e a Covid-19

ESTÁ NA NET
Um canal e um podcast onde encontra 
os melhores conteúdos sobre Saúde Oral! 

Além de novos serviços e soluções dentárias, 
achamos que temos a obrigação de contribuir 
para que os nossos pacientes estejam cada 
vez mais e melhor informados no que respeita 
a Saúde Oral. 
E é assim que nascem projetos como o canal 
online Swiss Dental Channel e o podcast 
Dental Talks.

Nestes espaços encontra uma vasta oferta 
de vídeos e áudios que ajudam a manter uma 
boa Saúde Oral!

Visite o website em www.swissdentalchannel.com
E o podcast em https://spoti.fi/3fL02bW

Veja e ouça os nossos 
últimos conteúdos!

SWISS DENTAL CHANNEL

DENTAL TALKS
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Mesmo que não houvesse diretrizes da Direção-Geral 
da Saúde, sabemos como é importante tranquilizar 
os nossos pacientes, além de que a sua segurança 
é a nossa principal preocupação. Por isso, desde 
2020 que redobrámos as medidas de segurança nas 
nossas clínicas.

Conheça as medidas de segurança 
adotadas nas nossas clínicas. 
A formação está na génese do grupo 
e agora assume uma dimensão ainda 
maior, neste espaço de excelência.

MEDIDAS DE SEGURANÇA 
NAS NOSSAS CLÍNICAS:

Estes são alguns dos motivos 
pelos quais é tão seguro vir às 
clínicas Swiss Dental Services, 
mas não ficamos por aqui.

USO OBRIGATÓRIO 
DA MÁSCARA

ÁLCOOL GEL PARA 
DESINFEÇÃO DAS MÃOS

MEDIÇÃO DA 
TEMPERATURA 
DOS PACIENTES

DISTANCIAMENTO 
SOCIAL NAS SALAS 
DE ESPERA

PROTEÇÃO DE 
MÁSCARAS DURANTE     
O TRATAMENTO

DESINFEÇÃO E 
ESTERILIZAÇÃO DE 
MATERIAIS E ESPAÇOS

PROTEÇÕES DE 
ACRÍLICO NOS 
BALCÕES

OPÇÃO DE 
PAGAMENTO COM 
CONTACTLESS

No início da pandemia, as clínicas 
de Medicina Dentária foram 
vistas como espaços de potencial 
propagação do vírus. Mas um 
estudo recente da American Dental 
Association dá-nos outra visão 
sobre esta questão.

-1% médicos
dentistas

TESTARAM POSITIVO À COVID-19
(ESTUDO DA AMERICAN DENTAL ASSOCIATION)

De acordo com este estudo, menos de 1% dos médicos 
dentistas nos EUA testaram positivo à COVID-19, e é 
fácil perceber porquê!

Há várias décadas que na área da Medicina Dentária há 
regras firmes relativas à segurança e higiene. O uso de 
óculos, luvas e máscara cirúrgica são uma prática muito 
anterior à pandemia de Covid-19, o que protege Médicos 
Dentistas e pacientes.

Sabendo disto, não há desculpas para não cuidar 
da sua Saúde Oral!

Dra. Diana Dias
Médica Dentista

Dra. Marcela Conor
Médica Dentista



A SOLUÇÃO 
DENTÁRIA 
PARCIAL TOTAL!

TID® 

Com o TID®, usufrua de 
vantagens como:

Aspeto natural

Valores mais acessíveis

Maior conforto e 
capacidade mastigatória

Mas, no futuro, pode trocar a sua prótese superior re-
movível por uma fixa, transformando a sua solução 
dentária numa ROTA®!

Nem todos têm a mesma 
disponibilidade financeira. 

PRÓTESE 
SUPERIOR 

REMOVÍVEL 

PRÓTESE 
INFERIOR FIXA

+
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DR. RESPONDE

A osteointegração é o período durante o qual os 
Implantes Dentários se “fundem” com o osso do 
maxilar. Nesta fase, que dura cerca de 6 meses, quem 
faz este tipo de Reabilitação Oral tem de usar uma 
prótese provisória.

Muitos pacientes questionam o motivo pelo qual é 
necessário usá-la no período inicial e, posteriormente, 
ter de se instalar a prótese fixa definitiva. A Dra. Elane 
Nery responde às questões mais comuns e pertinentes.

1.O que é uma prótese provisória?
Dra. Elane Nery: A prótese provisória serve para que 
o paciente não fique sem dentes durante a fase da 
osteointegração dos Implantes Dentários, visto que o perfil 
correto da gengiva será desenhado por esta prótese.

2. Quanto tempo depois da colocação dos 
Implantes Dentários se pode instalar a prótese 
definitiva?
Dra. Elane Nery: Apesar de a osteointegração levar cerca de 
6 meses, a instalação das próteses fixas definitivas pode 
demorar mais tempo, porque ainda é preciso fazer alguns 
moldes e provas, para que esta prótese possa ser produzida e 
encaixe na perfeição na boca do paciente.

3.A prótese provisória magoa as gengivas?
Dra. Elane Nery: Não. Nenhuma prótese deverá magoar o 
paciente.
Nos casos da prótese fixa (provisória) com carga imediata 
— instaladas no dia a seguir à cirurgia — pode ser necessário 
fazer algum tipo de ajuste após a cicatrização inicial, pelo 
facto de a intervenção cirúrgica ter ocorrido muito pouco 
tempo antes da sua instalação.

Há vários motivos para se usar a Prótese Provisória. 
Perceba melhor a fase de transição dos tratamentos 
com Implantes Dentários.

4. É possível que a prótese provisória tenha de 
ser removível, em vez de fixa?
Dra. Elane Nery: Na maioria dos casos de ROTA® — 
Reabilitação Oral Total Avançada, o paciente utiliza uma 
prótese provisória fixa. No entanto, nos casos em que, no 
momento da fixação dos Implantes Dentários, não se verifica 
uma qualidade óssea elevada — especialmente no maxilar 
superior ¬—, o paciente terá de usar temporariamente uma 
prótese removível, tendo em vista uma osteointegração 
adequada.

5. A prótese provisória requer algum tipo de 
cuidado especial?
Dra. Elane Nery: Sim. A prótese provisória cumpre 2 funções 
principais: permitir a osteointegração dos Implantes Dentários 
e definir um correto perfil gengival; e possibilitar que o paciente 
tenha dentes para cumprir funções fisiológicas (alimentação) 
e sociais (sorrir, falar). Portanto, durante a cicatrização, o 
paciente deverá privilegiar uma dieta mais “macia” e manter os 
cuidados de higiene oral.

6.Qual é a diferença entre uma prótese provisória 
e uma definitiva?
Dra. Elane Nery: A principal diferença entre a prótese 
provisória e a definitiva é a presença de uma estrutura rígida 
no interior da última (por exemplo, uma barra em titânio). Esta 
estrutura evitará fraturas, permitindo que o paciente mastigue 
com mais segurança.
Outra diferença é o processo de fabrico: as próteses definitivas 
são mais ajustadas à anatomia do paciente — com o tempo, 
as gengivas desincham, pelo que a prótese definitiva será 
mais “justa”, para não ficar folgada —, são compostas por 
um material de elevadíssima qualidade e respeitam todas 
as etapas necessárias para um resultado que satisfaça o 
paciente. Deste modo, o paciente poderá ver o resultado final e 
aprová-lo ainda antes de as próteses estarem finalizadas. 

Dra. Elane Nery
Médica Dentista 
SWISS DENTAL SERVICES

SAIBA MAIS



REVISTA SORRIR | 2022P. 14REVISTA SORRIR | 2022 P. 15

10 ANOS A REVOLUCIONAR 
SORRISOS EM PORTUGAL

Somos hoje uma rede de clínicas 
experts e de referência em 
implantologia para todo o mercado 
dentário sempre com a missão de cada 
vez levar mais longe a oportunidade de 
recuperar sorrisos e transformar vidas.

Nº 1 
EM IMPLANTOLOGIA DENTÁRIA

+12 Clínicas
(PORTUGAL, FRANÇA E REINO UNIDO)

Há 10 anos, a colocação de Implantes Dentários em Portugal ganhou um 
novo nome, Swiss Dental Services. 
Viemos revolucionar a Reabilitação Oral e a experiência dos portugueses 
com a Medicina Dentária através de valores como a segurança, confiança, 
qualidade e acessibilidade. 

A Swiss Dental Services tem clínicas de Norte 
a Sul do país e ainda em Londres e Paris. 
Trazemos conforto e segurança à Saúde Oral 
de todos!

+45.000 
CASOS DE SUCESSO

Cada caso é único e nós temos a solução 
para todos os sorrisos que se perderam! 
Nenhum sorriso é impossível!

SIM, VOLTÁMOS A FAZÊ-LO! 

Swiss Dental Services: a rede de clínicas que se tornou 
referência no mercado da Implantologia Dentária.

• INVESTIGAÇÃO
• TRATAMENTOS DE EXCELÊNCIA
• CIRURGIAS DE VANGUARDA
• FORMAÇÃO ESPECIALIZADA 
• MÉDICOS ESPECIALIZADOS 

A Swiss Dental Services inaugura este ano o 
CEROA – Centro Europeu de Reabilitação Oral 
Avançada – o único e maior centro cirúrgico 
nacional e um dos maiores da europa. 

Abrimos o CEROA
UMA NOVIDADE BOA:

Após uma década a fazer sorrir e a revolucionar o 
panorama da Saúde Oral em Portugal, voltámos a 
surpreender! Trouxemos de novo ao nosso país a 
inovação e a excelência que nos caracteriza.



REVISTA SORRIR | 2022P. 16REVISTA SORRIR | 2022 P. 17

A Susana Oliveira está na Swiss Dental Services desde 
o início, quando a equipa ainda era muito reduzida e 
nem sequer existia a primeira clínica. Hoje, continua tão 
entusiasmada como no início!

ENTREVISTA 

Susana Oliveira
Responsável pelo 
Departamento de Expansão

Sempre quisemos devolver o sorriso a todas 
as pessoas, independentemente da sua classe 
social, mas também tínhamos o sonho de 
formar o máximo possível de profissionais, para 
que estes conseguissem dar resposta a todos 
os pacientes que existem.”

“

SWISS DENTAL SERVICES: Qual foi o teu papel neste projeto?
Susana Oliveira: Como Responsável pelo Departamento 
de Expansão, geri a organização da construção do CEROA. 
Foi preciso ter uma perspetiva global de todas as áreas que 
estão presentes neste espaço para que tudo “encaixasse” na 
perfeição. Desenvolvi muito trabalho com fornecedores, com 
empreiteiros e tudo o que implicasse as necessidades clínicas, 
porque cada clínica, obra, construção é uma aprendizagem e 
tenho a certeza de que o próximo (porque não vamos ficar por 
aqui!), será ainda melhor!

SWISS DENTAL SERVICES: Até agora, qual foi o teu maior desafio?
Susana Oliveira: Gerir equipas! É aquilo que considero mais 
difícil, mas que também me tem dado mais prazer fazer. Lidar 
com as pessoas e fazer com que todos “remem” para o mesmo 
lado é igualmente difícil e gratificante.

SWISS DENTAL SERVICES: Sentes que ainda cresces e evoluis 
à medida que a empresa dá mais um passo em frente?
Susana Oliveira:Por incrível que pareça, e por muito que 
achasse que já não era possível, sim. A todos os níveis. Cresço 
muito profissionalmente, como acho que nunca cresci em 
mais nenhum lado, e também pessoa. Numa situação destas, 
só não aprende e cresce quem não quer!

SWISS DENTAL SERVICES: Que outros projetos estão 
previstos para o futuro?
Susana Oliveira: Nunca sabemos muito bem o que é que vem 
a seguir, e acho que isso é muito bom, porque tenho a certeza 
de que será sempre um grande desafio. Mas tenho as minhas 
desconfianças que, para já, não vou revelar! Vão ter de ficar 
atentos! [Risos]

Um percurso enriquecido pela diversidade 
de experiências.

SWISS DENTAL SERVICES: Como é estar na Swiss Dental Services 
desde o início?
Susana Oliveira: É um desafio, uma aventura e também um motivo de 
orgulho, tendo em conta todo o crescimento e aprendizagem que aqui 
tenho tido. Nem sempre é fácil, mas nada se faz sem esforço e o trajeto 
tem sido bastante positivo! Pode até dizer-se que sinto a empresa como 
“minha”, e se não fosse assim não conseguia dar o melhor de mim. E acho 
que este sentimento está relacionado com o facto de estar na empresa 
desde o início, quando ainda eramos muito poucos.
Para mim, isto não é só um trabalho!

SWISS DENTAL SERVICES: Ao longo de todo este tempo, já assumiste 
várias funções. Fala-nos sobre esta política da empresa de permitir que 
os colaboradores passem por diferentes departamentos.
Susana Oliveira: Eu já estive em todos os departamentos, mas o que 
mais me marcou foi a área clínica, no início, e quando estive entre Lisboa, 
Porto e Paris. Gostei muito de estar na área clínica porque se sente uma 
ligação muito forte com as pessoas que estão à nossa volta, incluindo os 
pacientes, porque se vive tudo intensamente, sejam as dores, as emoções 
ou as alegrias.
Na expansão, ou seja, na abertura das nossas clínicas — especialmente 
a primeira, do Porto, e que mais me emocionou —, sinto que demos um 
passo muito grande para a dimensão que tínhamos. Quanto ao facto de 
ter passado por todos os departamentos, foi o que me permitiu conhecer 
a empresa profundamente e é por isso que a vivo tão intensamente e 
estou aqui a 100%. Esta rotatividade que, em alguns casos, a empresa 
permite que aconteça, faz com que se corra sempre atrás do nosso 
melhor.  Desafiamo-nos a nós próprios a cada nova experiência e, 
para quem gosta de crescer, acho que é uma mais-valia porque são 
oportunidades que nem sempre nos dão noutras empresas.



CEROA 
Urbo Business Center - Porto

Swiss Dental Education, 
a área formativa do CEROA!

CONHEÇA AS NOSSAS FORMAÇÕES EM IMPLANTOLOGIA 
DENTÁRIA E ELEVE A SUA CARREIRA.

info@swissdentaleducation.com 
www.swissdentaleducation.com
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É MÉDICO DENTISTA 
E QUER SER UM EXPERT 
EM REABILITAÇÃO ORAL?

AS NOSSAS CLÍNICAS
A nossa expansão continua a todo o gás!

Os últimos meses têm sido marcados por um 
abrandamento generalizado da economia. 
Mas, com ou sem crise, a evolução, a expansão e a 
vontade de fazer mais e melhor fazem parte da nossa 
essência. E mesmo quando parece que estamos parados, 
ou damos um passo atrás, é para dar dois à frente!

Expansão dentro e fora de 
Portugal
Os sorrisos são aquilo que nos move, 
que nos faz querer chegar a mais 
pessoas. Sorrisos bonitos, sorrisos 
saudáveis, sorrisos duradouros, 
sorrisos para todos! E a forma mais 
simples de chegar a mais pessoas é 
estando em mais locais. 
É por isso que a escolha da cidade 
para a abertura de uma nova clínica é 
sempre feita de forma estratégica, para 
podermos chegar ao maior número 
possível de pessoas.

Dos nossos planos para um futuro 
próximo fazem parte a abertura de 
clínicas próprias em Oeiras, Faro e 
Bragança. 
Tratam-se de cidades com muita 
população ou onde a oferta de serviços é 
menor e que, por isso mesmo, merecem 
ainda mais atenção da nossa parte!

Fora de Portugal, apesar de já termos presença marcada 
nessas cidades, teremos mais clínicas próprias em Londres 
e Paris. Este é o reflexo duma presença cada vez mais 
justificada e que nos permite oferecer um tratamento 
diferenciado a um preço competitivo, especialmente em 
mercados onde o custo de vida é bastante elevado. E o 
mesmo acontecerá noutras cidades da União Europeia.
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Não há nada como olhar para uma foto antiga e constatar 
como mudámos para melhor! É este o caso dos nossos 
pacientes, quando recordam o seu aspeto antes da 
colocação de Implantes Dentários e o comparam com 
o que hoje vêem ao espelho.

SORRIR PARA CRER

Transformações que nos fazem sentir orgulho!

Antes

Antes
“Durante muito tempo não quis 
admitir que precisava disto. 
Tive de vir da Suíça para encontrar 
a ajuda de que precisava, mas foi 
o melhor que fiz!”

“Procurei durante tanto tempo que só aqui 
encontrei a solução certa para mim. Nunca 
pensei que a minha vida podia mudar tanto 
e agora sinto-me uma mulher nova!”

José Albano
Idade: 54 Anos
Tratamento: ROTA Dupla

Carina Antunes
Idade: 42 Anos
Tratamento: ROTA DUPLA

Depois

Depois

Conhecemos casos destes todos 
os dias, mas continuamos a sentir-
nos inspirados pelas histórias que 
nos contam e com a transformação 
profunda que se dá em cada pessoa. 
Quando decidir passar por este 
processo, também estaremos aqui 
para si!



INVISALIGN®

Alinhadores Ortodônticos Invisíveis para um 
sorriso natural e livre. 

JÁ CONHECE O RECURSO MAIS MODERNO 
E DISCRETO PARA TRANSFORMAR OS 

SORRISOS DESALINHADOS?

A Invisalign® oferece-lhe a forma mais confortável e 
discreta de ter o sorriso tão alinhado que nem o vai 
reconhecer! Através de alguns conjuntos de moldeiras 
invisíveis, os seus dentes vão-se posicionando onde 
sempre deviam ter estado.

FASE

FASE

FASE3ª

2ª

1ª
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SABIA QUE...
A Medicina Dentária é um mundo e a 
Implantologia outro mundo dentro dele?

Se acha que sabe tudo sobre a Medicina Dentária e 
a Implantologia, prepare-se para as curiosidades que 
reunimos e que agora partilhamos consigo.

wOs Implantes Dentários não podem 
ser rejeitados
Uma vez que os materiais utilizados 
para produzir Implantes Dentários são 
biocompatíveis — têm a capacidade de 
se integrar no nosso organismo — não 
pode haver uma rejeição dos mesmos. O 
que pode acontecer é uma falha ou uma 
inflamação que impeça a osteointegração. 
De qualquer forma, o corpo não expulsa os 
Implantes Dentários e são muito poucos os 
casos em que a osteointegração falha.

wA forma correta de comer maçãs 
e sandes
Alguns alimentos obrigam-nos a fazer 
movimentos pouco naturais. E esses 
movimentos podem facilitar a perda 
ou a quebra de um dente que já esteja 
fragilizado. É por isso que, por exemplo, 
maçãs e sandes não deviam ser trincados 
diretamente. O mais correto seria cortar 
esses alimentos em pedaços e mastigá-los, 
sem os puxar com os dentes anteriores.

wA Implantologia é uma técnica, não 
uma especialidade
Dentro da área da Medicina Dentária, 
há várias especialidades. Uma delas é a 
Cirurgia Oral. E dentro desta especialidade 
temos uma técnica que se chama 
Implantologia Dentária. 
É, sobretudo, a esta técnica que nos 
dedicamos nas nossas clínicas!

wDesgastar os dentes com carvão
As pastas de dentes feitas à base de 
carvão estão na moda. 
Porém, vários Médicos Dentistas 
confirmam que o carvão ativo permite 
a remoção de algumas manchas, mas 
à custa do desgaste dos dentes, o que 
poderá originar sensibilidade dentária.

wFumar dificulta a cicatrização dos 
tecidos orais
Um fumador tem mais probabilidades 
de ver um tratamento oral falhar ou de 
demorar mais tempo a sarar. Isto porque 
fumar retarda a cicatrização de feridas e 
cortes resultantes de tratamentos orais.

Durante o tratamento, usa-se as 
moldeiras e, nas datas definidas pelo 
Médico Dentista, fazem-se consultas 
de acompanhamento.

Faz-se um scan intraoral para se 
ter uma referência da posição dos 
dentes, de forma a planear cada 
tratamento e novo sorriso.

Depois de se alinhar os dentes, 
é preciso que estes fiquem nessa 
posição. Com os retentores é possível 
continuar a ter o sorriso perfeito!

Depois deste processo, resta-lhe ter 
uma vida normal, na qual se sentirá 
à vontade para sorrir sem parar!

CONFORTÁVEL

DISCRETO

ALINHADO
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OPEN DAY

CIRURGIA AO VIVO! 
FOI FEITA UMA TRANSMISSÃO 
EM TEMPO REAL NO AUDITÓRIO

Formações que são um sucesso, desde 
a apresentação.

Em julho organizámos um Open Day para apresentar o 
Curso de Residência, uma das formações da Swiss Dental 
Education. A partir de agora, o CEROA passa a ser o local 
onde decorrem as iniciativas da nossa área formativa.

O dia começou com a medição da 
temperatura dos participantes e 
confirmação de que ninguém tinha 
testes à covid-19 com resultado 
positivo. Cumpridas as primeiras 
medidas de segurança contra a 
pandemia, houve um pequeno 
convívio, durante o welcome coffee.

Seguiram-se várias apresentações 
através das quais os participantes 
ficaram a saber mais sobre:

•  As nossas formações;

•  Os métodos de trabalho;

•  As atividades diárias;

•  A estrutura e a vida da empresa.

Após o almoço, divididos em pequenos grupos, os 
participantes tiveram a oportunidade de conhecer melhor o 
CEROA, através de uma visita guiada às instalações. 

Assim, ficaram a conhecer os gabinetes de atendimento, as 
salas de cirurgia, de raio-X, as diversas salas de reunião e 
atendimento, entre outros espaços.

Da parte da tarde aconteceu a tão esperada cirurgia ao vivo! 
Foi feita uma transmissão em tempo real no auditório, onde 
estavam os participantes e os Professores Carlo Trivoli e 
Gilberto Branco — Responsável pela Formação e Formador 
na Swiss Dental Education, respetivamente —, que foram 
comentando as várias etapas do procedimento.

Se pudermos medir o sucesso do evento pela distância da 
qual os participantes vieram, não sobram dúvidas de que este 
foi um êxito, já que uma das candidatas veio de Paris só para 
participar no Open Day e voltou no próprio dia!

De resto, todos os participantes se mostraram entusiasmados 
com a ideia de começar o Curso de Residência — pensado, 
essencialmente, para Médicos Dentistas recém-licenciados 
que queiram iniciar-se em Cirurgia Oral e Implantologia 
Dentária — no início do próximo ano letivo.

Além desta formação, já estamos a planear o próximo Open 
Day. Portanto, se é Médico Dentista e gostava se investir na 
sua carreira, fique atento!
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PESSOAS COMO NÓS

Nesta edição do Pessoas Como Nós, damos voz aos nossos 
pacientes para que perceba o impacto da transformação 
estimulada pela colocação de Implantes Dentários, mas 
também como todos se têm sentido nas nossas clínicas em 
tempos de pandemia.

Quantos de nós adiam o sofrimento, por achar que 
os tratamentos que temos para fazer são muito 
caros e que não teremos forma de os pagar antes 
de juntar muito dinheiro? Foi isso que aconteceu ao 
Alberto, que hoje se arrepende de não ter feito a sua 
Reabilitação Oral mais cedo, porque percebeu que 
oferecíamos as melhores facilidades de pagamento.

ALBERTO JESUS MARIA TEIXEIRA

A Maria não se sentia bem quando saía ou quando 
ia a um restaurante. Precisava de tirar a prótese 
fixa sempre que comia, o que lhe gerava um grande 
desconforto. Quando ultrapassou o medo e fez o 
tratamento percebeu que a única coisa que teria 
feito de diferente era vir mais cedo para resolver o 
seu problema!

Transformações feitas com toda a segurança 
e que nos fazem sentir orgulho!

A sua segurança vem primeiro, 
o seu sorriso logo depois!

Inicialmente, com a pandemia, o João achou que 
o melhor seria adiar o seu tratamento dentário. 
Mas quando não pôde esperar mais e veio à 
nossa clínica, percebeu como cumprimos todos 
as regras da Direção-Geral de Saúde. Não só se 
sentiu seguro, como recuperou a qualidade de vida 
de que precisava!

DULCE FREITAS SEGURANÇA EM AMBIENTE CLÍNICO

HERMÍNIA SILVA JOÃO FERREIRA

A Hermínia escolheu a Swiss Dental Services para 
fazer o seu tratamento oral porque na Suíça, onde 
está emigrada há quase 30 anos, os preços são 
muito elevados. Nunca teve nenhum problema em 
conciliar as consultas com as rápidas vindas a 
Portugal, mas, acima de tudo, sente que durante 
a pandemia pôde sempre continuar a confiar nos 
nossos profissionais!

A principal mensagem a reter da nossa conversa 
com a Dulce é o facto de ela se sentir muito mais 
bonita! Depois de algumas experiências menos 
positivas, noutra clínica, encontrou na Swiss Dental 
Services tudo o que sempre desejou: um sorriso que 
a faz sentir-se bem consigo mesma! 

Além da desinfeção diária das clínicas, também 
o fazemos entre cada paciente que nos visita.
Porque a segurança dos nossos pacientes é a 
nossa prioridade!
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COMO TRATAMOS DE 

Também conhecida como tratamento de canal ou 
desvitalização, a Endodontia é uma especialidade 
da Medicina Dentária que trata de doenças da parte 
interna do dente, como o nervo e a raiz.

Nas clínicas Swiss Dental Services exercemos esta 
especialidade, para garantir que o interior dos seus 
dentes recebe a atenção que merece.

Endodontia: 
Um olhar ao interior dos seus dentes

1.  Remoção do Tecido
O Médico Dentista remove o tecido infetado que se encontra na 
parte interna do dente — o canal.

2.  Limpeza
Os canais radiculares são limpos e alargados para poderem 
receber o preenchimento.

3.  Esterilização
O canal do dente é esterilizado e o Médico Dentista preenche-o 
com material próprio, de forma a restaurar a sua condição normal.

4.  Coroa
Se for necessário, é colocada uma coroa para dar uma aparência 
mais natural ao dente tratado.

Como funciona o 
tratamento endodôntico?

Através deste tratamento, remove-se 
a parte do dente que se encontra 
infetada e substitui-se ou preenche-
-se o espaço. Este procedimento é 
realizado sob o efeito de anestesia 
local, de forma a que o paciente não 
sinta qualquer dor ou desconforto.

O que nos leva a recorrer 
à Endodontia?

O tratamento endodôntico é indicado ao 
paciente quando o dente já se encontra tão 
danificado — devido a cáries, fraturas ou 
desgaste — que já se comprometeu o tecido 
onde se encontra a estrutura nervosa. 

Se não fizer o tratamento...

A Endodontia visa, sobretudo, prevenir infeções que podem 
ser bastante perigosas para a Saúde Oral. Portanto, se não 
consultar o seu Médico Dentista, as dores irão intensificar-se e 
a extração do dente poderá ser inevitável. Além do inchaço na 
zona afetada, pode ainda fazer febre.

O tratamento endodôntico é indica-
do ao paciente quando o dente já se 
encontra tão danificado — devido a 
cáries, fraturas ou desgaste — que 
já se comprometeu o tecido onde se 
encontra a estrutura nervosa. 

Como se sabe que é preciso 
um tratamento endodôntico?

ALGUNS DOS SINTOMAS 
ASSOCIADOS SÃO:

•  DIFICULDADE EM MASTIGAR

•  DOR NO MAXILAR

•  EXPOSIÇÃO DO NERVO

•  INCHAÇO



TOME NOTA
Quando pensamos em Saúde Oral, damos atenção a todos os órgãos da boca, 
exceto à língua. Mas será que já pensou no que a língua diz sobre a Saúde Oral, 
e até sobre a sua saúde no geral?

AJUDA NO PROCESSO 
DE MASTIGAÇÃO

DAR UM BEIJO
APAIXONADO

PERFIL DA CLÍNICA
Conheça os nossos Gestores de Paciente

Ao pensar numa clínica de Medicina Dentária, visualizamos 
Médicos, assistentes dentárias, rececionistas. Mas há mais 
profissionais por detrás da operação duma clínica. Nesta 
edição, apresentamos-lhe os nossos Gestores de Paciente!

w Quem é o Gestor de Paciente?
Este é o profissional com quem tem o primeiro contacto presencial, 
quando vem à nossa clínica. É quem o acompanha ao longo da 
consulta de avaliação oral e que, no fim da mesma, lhe dá um plano 
de pagamento para o seu tratamento.
Optando por recuperar a sua dentição connosco, é o Gestor de 
Paciente que fará o acompanhamento necessário e ajudará a gerir 
qualquer questão que surja ao longo do processo.

w Fazemos tudo para o ver sorrir!
Muitos pacientes falam de como as nossas facilidades de 
pagamento possibilitaram as suas Reabilitações Orais. E os Gestores 
de Paciente são os profissionais que estudam todas as opções 
disponíveis, para que nenhum sorriso deixe de ser recuperado! 

“A Thaís está de parabéns, pela 
forma respeitosa como fala com os 

pacientes e pelo carinho que nos dedica, 
especialmente tratando-se de algo tão 

importante como a Saúde Oral!”

Atma Silva

“Carmen Sofia, foi graças à sua 
persistência que decidi mudar a 

minha vida. Obrigado pela dedicação 
para com os seus pacientes.”

António Gervásio Joaquim

“A Teresa foi uma das melhores 
pessoas que encontrei na vida. 

É atenciosa e ajudou-me sempre. 
Hoje, depois de ela me ter convencido 
a colocar os dentes, sou outra pessoa.”

Júlio Silva

É RESPONSÁVEL 
PELO PALADAR

CONSEGUIMOS
FALAR

FERIDAS

CANDIDÍASE 
ORAL

MACROGLOSSIA 

(língua maior 
doque o normal)

AFTAS•  Permanente em distúrbios
 hereditários ou congénitos
 (como na Síndrome de Down)

•  Passageira em distúrbios 
adquiridos (como tumores 
ou alergias)

•  Costumam desaparecer
entre 4 a 10 dias e não 
deixam marcas

•  Colocar gelo diretamente

•  Usar elixir sem álcool

•  Cicatrização rápida

•  Se custar a sarar, 
observar, pode sinalizar 
cancro da boca

•  Não é contagiosa

•  Placas esbranquiçadas

•  Vermelhidão

•  Sensação de ardor

•  Sabor desagradável

•  Cor-de-rosa (macia e
 com pequenos relevos)

AS CORES 
DA LÍNGUA

A HIGIENIZAÇÃO        
DA LÍNGUA

•  Beber água

•  Raspar a língua
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O QUE OS NOSSOS PACIENTES DIZEM SOBRE 
OS GESTORES DE PACIENTE

POR QUE É QUE A LÍNGUA 
É IMPORTANTE?



Devido ao grande crescimento 
e expansão do nosso grupo, 
existem algumas funções 
para as quais recrutamos com 
muita frequência, tais como:

Se o seu perfil ou o de alguém que 
conheça se enquadrar numa destas 
funções, não deixe de nos contactar 
através do email:

hrsds@swissdentalservices.com

GESTORES DE ATENDIMENTO
(CALL CENTER)

GESTORES DE PACIENTE
(DEPARTAMENTO COMERCIAL)

MÉDICOS DENTISTAS
(DEPARTAMENTO CLÍNICO)
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MUNDO SDS

Com o objetivo de agregar os diferentes polos da área de 
Recursos Humanos, Scheila Dall’Agnol integra agora a nossa 
organização. E, apesar de ter chegado há pouco tempo, está 
muito empenhada em participar do crescimento da empresa. 

Com 10 anos de experiência em Recursos Huma-
nos, a Scheila é formada em Psicologia e tem um 
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e de Recur-
sos Humanos.

Enquanto trabalhava numa das empresas por onde 
passou, deu início a um projeto seu: uma Consultora 
de Carreira.

A nova Diretora de RH sempre procurou que o seu 
trabalho tivesse um impacto positivo na saúde das 
pessoas. Assim, a sua visão pessoal coincide com 
a da empresa, na medida em que procuramos salvar 
sorrisos e a Scheila vê nesta missão a possibilidade 
de melhorar a saúde mental, tendo em conta o au-
mento da autoestima e confiança de cada paciente.

Novas ideias, com os olhos postos no futuro!

Scheila Dall’Agnol
Diretora de RH
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A resposta está 
na formação.

A Swiss Dental Education — área formativa da 
Swiss Dental Services dedicada, essencialmente, 
aos Médicos Dentistas e equipa clínica — está 
a preparar mais 2 Open Days. O propósito des-
tes “dias abertos” é dar a conhecer aos Médicos 
Dentistas como funciona a nossa rede de clínicas, 
assim como as diversas formações em Implantolo-
gia Dentária.

As próximas datas são 22 e 29 de outubro, no Porto 
e em Lisboa, respetivamente.

Somos pessoas da ciência. 
Acreditamos que saber mais só 
poderá trazer benefícios. É por 
isso que apostamos em todas 
as vertentes de aprendizagem e 
enriquecimento intelectual.

Fique a par das formações em 
que apostamos neste momento.

Quinzenalmente, temos uma participação no 
programa ‘Consultório’, do Porto Canal. Falamos, 
essencialmente, sobre soluções dentária e, 
geralmente, quem nos representa é um dos nossos 
Médicos Dentistas.

Para que todos se sintam mais confortáveis 
em frente às câmaras, estamos a preparar 
uma formação sobre comunicação em público. 
Pequenas técnicas fazem toda a diferença na forma 
como transmitimos as nossas ideias.

Por vezes, aprofundar conhecimentos não só é 
interessante, mas também fundamental. E agora, 
que também nos dedicamos ao alinhamento da 
dentição, através da Invisalign®, é importante 
que mais profissionais dominem as ferramentas 
necessárias para podermos oferecer este serviço a 
todos os pacientes que nos procurem.

Está a ser preparada uma nova formação sobre 
o iTero, o scan intraoral que permite prever o 
resultado final e ajudar a planear o tratamento.

Comunicação em público iTeroOpen Day

É fácil imaginar um cenário em que, ao fazer algo 
de errado, um superior hierárquico repreenda 
um colaborador. Mas será que há sempre um 
reconhecimento do trabalho bem feito? Na Swiss 
Dental Services, sim!

O seu esforço 
trouxe resultados.

“O seu esforço trouxe resultados, era o assunto do email 
recebido por todos os colaboradores da Swiss Dental 
Services, a meio duma tarde no início de setembro.
Para marcar um período de bons resultados, a direção 
resolveu “dar um miminho” aos seus colaboradores, 
entregando lanches em todas as clínicas e escritórios 
do grupo.
A nossa política passa por parabenizar os colaboradores 
sempre que o seu desempenho se destaque, como 
tem acontecido nos últimos tempos, e esta pareceu-
-nos uma boa forma de o demonstrar. Achamos 
que é importante fazer com que os trabalhadores se 
sintam reconhecidos pelo esforço que colocam nas 
suas tarefas, especialmente quando este esforço traz 
resultados positivos para a empresa.

Mais uma vez, a todos os nossos 
colaboradores, muito obrigado!



KIT DE HIGIENE 
ORAL PORTÁTIL BEBER ÁGUA

COMER FRUTAPLANEAR E FAZER 
SUBSTITUIÇÕES INTELIGENTES

Transporte um pequeno kit 
de higiene oral para lavar os 
dentes onde quer que esteja!

Com o frio a chegar, voltamo-
nos para as bebidas mais 
quentes. Mas, se exagerarmos, 
podemos provocar a 
sensibilidade dentária.

• Refrigerantes e bebidas 
alcoólicas contribuem para a 
desidratação do organismo, 
e uma boca mais seca é o 
ambiente perfeito para as 
bactérias.

• Gelados e outros doces 
ajudam ao desenvolvimento 
de cáries e provocam a 
erosão do esmalte dentário.

Muitas vezes, as bebidas que 
nos aquecem também nos 
mancham os quentes. Chás e 
café são muito pigmentados 
e podem trazer este 
resultado.

Como está mais frio, temos 
menos sede. Consequentemente, 
bebemos menos água. Aliado 
a este comportamento temos 
o regresso dos problemas 
respiratórios, que também 
contribuem para uma mucosa 
mais seca.

Ao ingerir açúcar natural, 
menos prejudicial para os 
nossos dentes, evitamos 
outras tentações. Além disso, 
é outra forma de ingerir mais 
água.

• Planear refeições é meio 
caminho andado para 
que não se façam tantas 
asneiras;

• Comer gelatinas permite 
“fugir” doutros doces, 
hidrata-nos e torna os 
dentes mais fortes, pela 
ingestão de colagénio;

• Elimina bactérias presentes na 
boca;

• Mantem os dentes mais limpos;

SENSIBILIDADE 

DENTES AMARELOS BOCA SECA

BOLOS E DOCES

• “Corte” na quantidade de 
açúcar dos bolos;

• Controle a temperatura 
das suas bebidas, para 
evitar a sensibilidade 
dentária.
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Cada estação traz consigo uma série de comportamentos típicos 
da época. No outono voltamos a comer refeições mais pesadas 
e de conforto, mas devemos estar atentos e arranjar estratégias 
para nos mantermos saudáveis.

CUIDADOS DA 
Preste atenção à sua alimentação de outono e evite 
os hábitos inimigos da Saúde Oral.

TRUQUES E 
ALTERNATIVAS 
INTELIGENTES

Riscos do outono



P. 38REVISTA SORRIR | 2022

MITOS E VERDADES
Será verdade, tudo o que sabemos sobre os dentes?

Nem tudo o que sempre ouvimos dizer sobre os dentes é correto. 
Descubra quais são os mitos e as verdades, para tomar as 
melhores decisões!

ESCOVAR OS DENTES LOGO 
APÓS AS REFEIÇÕES

Apesar de ser importante escovar os 
dentes sempre que comemos, devemos 
esperar cerca de meia hora para o fazer. 
Os alimentos ácidos deixam os dentes 
mais expostos à erosão, pelo que, primeiro, 
devemos aguardar que o pH da saliva volte 
ao normal.

DEVE-SE TROCAR A ESCOVA 
DE DENTES COM FREQUÊNCIA

Com o uso, as escovas deixam de ser tão 
eficazes. Assim, devemos trocá-las a cada 
3 meses, ou sempre que as cerdas estejam 
danificadas.

NAS NOSSAS CLÍNICAS ENCONTRA PROFISSIONAIS 

EXPERTS EM IMPLANTOLOGIA DENTÁRIA, 

CAPACITADOS PARA RESOLVER OS CASOS MAIS 

COMPLEXOS.

CONHEÇA A MELHOR SOLUÇÃO 
PARA A PERDA DENTÁRIA SEVERA!

Só há uma 
ROTA® capaz 
de o levar onde 
mais precisa. 
Descubra-a!

É PRECISO USAR MUITA PASTA 
PARA UMA BOA ESCOVAGEM 

Para que os dentes fiquem bem limpos, 
é importante perder algum tempo na 
escovagem — no mínimo 2 minutos. Por 
outro lado, basta usar um pouco de pasta, 
do tamanho de uma ervilha.

É IMPORTANTE ESCOVAR AS 
GENGIVAS

As bactérias também se acumulam 
nas gengivas. Além disso, para que se 
mantenham saudáveis e bem irrigadas, é 
importante escová-las, para estimular a 
circulação do sangue nessa região.

mitos
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PORTO (SEDE)
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