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EDITORIAL

Quando ir 
ao dentista 

é uma 
experiência 

de luxo
PODEMOS ASSOCIAR luxo e tratamentos dentários?
A resposta é sim, podemos. Porque estamos no século XXI e as 
razões que antigamente nos afastavam destes médicos deixaram 
de existir.

Na Clínica Hugo Madeira, a tecnologia, a experiência e o rigor
com que se tratam sorrisos é a melhor prova do que acabamos
de afirmar. Porque os sorrisos sempre disseram muito ao criador
desta clínica que, desde pequeno, quis ser dentista. E lidera a
sua equipa com princípios que conduzem à perfeição de cada
sorriso e, consequentemente, à felicidade de cada pessoa que
o procura.

Esta revista foi criada para dar a conhecer como se chega à ex-
celência em medicina dentária. Na busca pelo sorriso perfeito,
está uma equipa multidisciplinar e experiente, com processos 
que observam zelosamente todos os pormenores e um trata-
mento personalizado.

Já imaginou uma Clínica decorada como se fosse um lobby de 
hotel cheio de conforto, dotada dos equipamentos mais sofis-
ticados e os profissionais mais experientes e felizes com a sua 
profissão?

Se sim, é porque já conhece a Clínica Hugo Madeira. Se não é 
porque precisa de a conhecer.

Encontrará uma equipa pronta para estudar o seu sorriso e a
sua saúde oral, apresentar-lhe a melhor solução e tomar as deci-
sões de tratamento em conjunto consigo e com os seus desejos.
Assim, poderá partilhar a felicidade que nos faz, a todos, sorrir.

SUMÁRIO
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QUEM VÊ HUGO MADEIRA, 
rapidamente percebe que se trata 
de um homem exigente, comprometi-
do com a qualidade do seu trabalho 
e com uma imensa consideração por 
cada pessoa que escolhe a sua clinica 
para tratar do sorriso. Sempre soube 
que era esta a profissão para si e per-
seguiu este objetivo desde pequeno. 
Formou-se com 23 anos, fez alguns 
cursos e mestrados no estrangeiro, 
trabalhou com médicos dentistas de 
renome e, em 2009, com 25 anos, 
abriu a sua primeira clínica. Perten-
ce à geração para quem a tecnologia 
tem muito poucos mistérios e desde 
sempre que a utiliza como ferramenta 
para alcançar o melhor resultado do 
seu trabalho e na vida dos seus pa-
cientes. Fomos conversar com Hugo 
Madeira e para perceber como, em 
apenas dez anos, o seu nome é um dos 
mais referenciados a nível mundial e a 
sua clínica uma das mais procuradas 
por portugueses e estrangeiros. Fique 
também a conhecê-lo melhor.

HUGO MADEIRA É PRATICAMENTE 
UM SINÓNIMO DE QUALIDADE 
EM REABILITAÇÃO ORAL. 
COMO FOI O SEU PERCURSO 
ATÉ CHEGAR AQUI?
Acho que tudo começou quando eu 
era criança. Não sabia porquê mas 
sempre que me perguntavam o que 
queria ser quando crescesse a res-
posta era sempre a mesma: médico 
dentista. Fiz o meu percurso todo de 

uma forma muito natural, os estudos, 
a faculdade, mestrado, etc., (ver caixa). 
Formei-me com 23 anos e abri a minha 
primeira clínica aos 25, na Caparica. 
Três anos depois abri uma segunda 
clínica, desta vez em Lisboa, na Lx Fac-
tory, na qual apresentei um novo con-
ceito, ou uma nova forma de se fazer 
medicina dentária.

QUAL FOI O CONCEITO QUE 
CRIOU? OU QUE NOVA MANEIRA 
DE FAZER MEDICINA DENTÁRIA 
OFERECEU AOS SEUS PACIENTES?
O que me fez avançar para aquele 
novo projeto na Lx Factory foi, acima 
de tudo, a preocupação com a expe-
riência do paciente que, a meu ver e 
até à data, não ia ao encontro daquilo 
que eu imaginava como sendo a expe-
riência perfeita. Tendo tudo isto em 
conta, decidi, para além da excelência 
médica que já existia, criar uma clíni-
ca com fortes motivos artísticos, para 
quebrar com a imagem-tipo que os pa-
cientes normalmente têm das clínicas 
dentárias.

MAS FOI OUSADO, ABRIR 
UMA CLÍNICA NUM LOCAL 
COMO A LX FACTORY...
Sim, foi um passo ousado, especial-
mente porque ainda era novo e estava 
no mercado há pouco tempo. Contu-
do, com a experiência que já tinha per-
cebi rapidamente que o meu caminho 

HUGO MADEIRA

Tratar 
sorrisos 

é dar 
felicidade 

às pessoas
DESDE CRIANÇA QUE HUGO MADEIRA QUIS SER DENTISTA 
E MELHORAR SORRISOS. TALVEZ AINDA NÃO SOUBESSE O 
BEM QUE ISSO FARIA AOS SEUS PACIENTES MAS O CERTO 
É QUE, HOJE, TEM CONSCIÊNCIA QUE O SEU TRABALHO 
TRAZ FELICIDADE A CADA PESSOA QUE TRATA. PORQUE 

MELHORAR UM SORRISO É MELHORAR UMA VIDA

(continua na página seguinte)
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passava por criar a minha própria mar-
ca e conceito. 
O certo é que três anos depois já não 
tinha por onde crescer naquele espa-
ço. Fechei as duas clínicas e abri onde 
estamos agora. Que, por sinal, também 
já está a ficar pequeno para o cresci-
mento que temos tido. Começamos 
num andar, agora temos dois e já foi 
preciso colocar o laboratório noutro 
espaço, aqui perto, para abrir mais 
gabinetes.

QUER DIZER QUE FOI 
UMA BOA APOSTA.
Sem dúvida, correu muito bem, va-
leu a pena ter vendido o meu carro 
para criar este espaço (risos). Após 
três anos, o conceito evoluiu e o Sal-
danha foi rapidamente identificado 

como o local ideal para seguir esta 
projeto. Hoje em dia continuamos 
apenas com a clínica do Saldanha 
— que já duplicou desde que aqui 
estamos — e foi naturalmente que 
o nosso conceito evoluiu para o de 
“Clínica Boutique”. Inclusivamente 
já contamos com o nosso próprio 
laboratório, centro de investigação 
e de formação. 

QUANTOS MÉDICOS DENTISTAS 
TEM NA SUA EQUIPA?
Ao todo 22. Somos uma equipa multi-
disciplinar. Por vezes as pessoas têm a 
imagem de que apenas tratamos ape-
nas casos de estética e implantes, no 
entanto somos uma clínica para toda 
a família, contando com especialistas 
nas mais variadas áreas como odon-
topediatria, oclusão, periodontologia, 
entre outras.

A REABILITAÇÃO ORAL PASSA 
POR VÁRIAS ESPECIALIDADES?
Sim, a reabilitação engloba pratica-
mente tudo o que se pode fazer nos 
dentes, seja sobre os dentes naturais 
seja sobre implantes. 
A reabilitação oral tem por base a re-
construção de um sorriso. Logo, a par-
tir daí, vamos necessitar praticamente 
de todas as áreas da medicina dentária 
para podermos ajudar os pacientes em 
todas as frentes.

TUDO POR UM SORRISO BONITO?
Sim, tudo. A questão do sorriso tem 
um significado muito mais abrangente 
do que se pode pensar. Não é só uma 
questão estética mas também de saúde 
e funcional. E envolve a pessoa, as suas 
relações, a sua confiança, a maneira de 
estar. O meu trabalho, ou melhor, o nos-
so trabalho, muda a vida dos nossos pa-

O OBJETIVO É DAR AO PACIENTE 
O SORRISO PERFEITO, COM 

QUE ELE SE IDENTIFIQUE E SE 
SINTA ELE PRÓPRIO, LIVRE PARA 

DESENVOLVER AS RELAÇÕES 
E A VIDA QUE QUISER

O NOSSO TRABALHO 
COM CADA SORRISO 

É UM VERDADEIRO 
PROJETO DE DESIGN, 

QUASE COMO 
CONSTRUIR UMA 

CASA. PENSAMOS 
NOS ALICERCES, 

NA DURABILIDADE, 
NA ESTÉTICA, NO 

CONFORTO...

(continuação da página anterior)
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cientes para melhor. É isso que me atrai 
e me realiza no meu trabalho. Vejo que 
cada paciente se vai sentindo melhor 
consigo próprio, e é isso que todos nós 
queremos ao longo da nossa vida. E por 
isso, no fim de um tratamento, eu sinto 
que faço um bocadinho parte daquela 
pessoa e que ela carrega um bocadinho 
de nós. Há aqui uma ligação bonita, que 
não é só a relação medico-paciente. 
Passa a ser uma amizade porque é, aci-
ma de tudo, uma relação de confiança 
muito grande.

QUE NÃO ACABA COM O 
FIM DO TRATAMENTO...
Precisamente. Os pacientes visitam-
-nos a cada seis meses para fazer a 
manutenção e higiene oral e dizem 
sempre que não sentem que vêm ao 
dentista, vêm à nossa casa que, para 
mim, acaba por ser também a casa 

deles. Por isso é que esta clínica não 
é uma clínica convencional. Quis dar 
um ar de casa a todos os espaços, na 
sala de espera e em todos os nossos 
ambientes. Tudo foi criado para a pes-
soa se sentir confortável. O conforto 
é, aliás, a palavra que eu mais associo 
ao espaço da clínica. Não cheira a den-
tista, não parece um local onde só se 
pensa em medicina. Aqui o importante 
é a vida das pessoas, o seu bem-estar, 
a sua felicidade, no fundo.

E PARA ESSA FELICIDADE, OU 
SEJA, PARA O RESULTADO 
EXCELENTE QUE LEVAM 
CONSIGO, HÁ UMA EXIGÊNCIA 
TÉCNICA MUITO GRANDE, HÁ 
CIÊNCIA, CONHECIMENTO, 
INVESTIGAÇÃO.
Sem dúvida, e isso é mesmo o mais im-
portante. Porque é o que possibilita o 

HUGO MADEIRA
UM BI PROFISSIONAL

CEO da Clínica Hugo Madeira;

Formado em Medicina Dentária pelo ISCSEM, em 
2007;

Mestre em Reabilitação Oral pela CESPU, em 2009;

Vários cursos intensivos e especializações de 
atualização em implantologia, Cirurgia Oral Avançada, 
Prótese Fixa e Workflow DIgital;

Palestrante em congressos de Medicina Dentária 
nacionais e internacionais;

Líder de Opinião Straumann;

Prática clínica em reabilitação oral estética, cirurgia 
oral e implantologia.

E DAQUI A DEZ ANOS?

Com a sua experiência à frente de uma clínica 
que completa dez anos em 2019, Hugo Madeira 
não se escusa a prever como será a medicina 

dentária daqui a mais uma década.
No seu entender, o digital vai continuar a evoluir e 
trará muitos benefícios no sentido da simplificação 
dos tratamentos, em mais precisão e mais rapidez. 

Acredita que as ferramentas serão muito diferentes 
daqui a dez anos, sendo muito ligadas à inteligência 

artificial. Isto fará com que seja possível corresponder 
cada vez mais às expectativas dos pacientes. Mas 

para Hugo Madeira, a grande diferença será na 
relação medico-paciente. Este terá uma voz muito 

mais ativa no seu tratamento que terá características 
de personalização muito mais evidentes. 

melhor sorriso que, ao fim e ao cabo 
é o que fazemos. Somos especialistas 
e reconhecidos sobretudo pela reabi-
litação oral, das facetas à reabilitação 
com prótese fixa sobre implantes, que 
é a colocação de todos os dentes em 
apenas um dia. E, em qualquer dos ca-
sos, o objetivo é sempre dar ao pacien-
te o sorriso perfeito, com que ele se 
identifique e se sinta ele próprio, livre 
para desenvolver as relações e a vida 
que quiser.

A TECNOLOGIA TEM UM 
PAPEL PREPONDERANTE?
Sim, a tecnologia é um grande aliado, 
embora não seja nada sem o lado hu-
mano e o conhecimento, a experiên-
cia, tudo o que aprendemos. Aqui na 
clínica esta componente é relevante, 
desde a primeira avaliação. 

COMO É O PERCURSO DO 
PACIENTE DESDE A SUA 
PRIMEIRA VISITA À CLÍNICA?
Posso começar por dizer que vir à nos-
sa clínica é desde logo uma experiên-
cia agradável, não só pelo ambiente, 
como já falei, mas pela forma como 
recebemos as pessoas e percebemos 
que estamos a iniciar uma relação que 
pode ser muito compensadora para 
todos. 
Na sua primeira visita o paciente diz-
-nos o que pretende e nós extraímos 
toda a informação para avaliarmos e 
concebermos o projeto do seu sorriso: 
fotografias, radiografias, scans, ou seja, 
todos os registos possíveis. É uma ava-
liação muito exaustiva, onde também 
ficamos a saber as expectativas do pa-
ciente para podermos definir o melhor 
plano de tratamento. Nos casos de es-
tética e reabilitação oral, por exemplo, 
é feito um projeto recorrendo à tec-
nologia Smile Design, que nos permite 
colocar uma maquete sobre os dentes 
iniciais do paciente e mostrar como é 
que ele poderá ficar se avançar com o 
plano de tratamento. Antes da segun-
da visita do paciente fazemos uma reu-
nião de equipa, com os nossos espe-
cialistas de todas as áreas envolvidas 
no tratamento, para discussão do caso 
e decisão quanto ao que deve ser fei-
to. Na sua segunda consulta já temos 
o projeto criado e explicamos tudo ao 
paciente. O que vamos fazer, como o 
faremos e, graças à tecnologia de que 
dispomos — que é a mais avançada —, 
podemos mostrar-lhe como vai ficar o 
seu sorriso. 

O PACIENTE TEM VOZ 
NESSE PROCESSO?
Sim, logo na sua primeira visita con-
versamos sobre as suas expectativas 
e isso é levado em conta pela equipa. 
Podemos alterar o sorriso que tem, co-
piar a natureza, alterar ligeiramente o 
aspeto dos dentes. Os dentes influen-
ciam muito a personalidade. Mais qua-
drados para uma pessoa mais forte, 
mais arredondados para alguém mais 

romântico. A mínima alteração pode 
fazer a diferença.

E UMA REABILITAÇÃO É UM 
PROCESSO MUITO DEMORADO, 
QUE ENVOLVE MUITAS VISITAS?
Tudo depende do paciente e do tipo 
de tratamento em questão. Todos te-
mos noção que hoje, mais que nunca, 
tempo é dinheiro. E, como tal, procura-
mos ajustar o tempo de tratamento e 
minimizar ao máximo as vindas do pa-
ciente à clínica, sobretudo no caso de 
pacientes que não residem em Lisboa 
ou Portugal. O tratamento “Dentes em 
um Dia”, por exemplo, requer algumas 
visitas para a avaliação e para exames 
prévios mas a cirurgia e a colocação 
dos dentes provisórios são feitos no 
mesmo dia.

UMA PESSOA SAI DE CASA PARA 
IR AO DENTISTA E VOLTA COM 
UM SORRISO NOVO, PERFEITO?
[risos] É mais ou menos isso. Há casos 
em que até nós ficamos pasmados com 
o resultado que conseguimos. 

E O QUE É QUE AS PESSOAS MAIS 
QUEREM DO SEU SORRISO?
Hoje em dia as pessoas querem uma 
estética natural, já não lhes diz nada 
aqueles dentes muito brancos, muito 
certinhos. Querem sobretudo melho-
rar e que não se note. Penso que é nes-
te ponto que nós fazemos a diferença 
e temos algum valor acrescentado. 

PORQUE TRATAM DE UM SORRISO 
COMO UM PROJETO INTEGRADO?
Sim, construir um sorriso é como cons-
truir uma casa. Temos de pensar nos 
alicerces, na durabilidade, na estética, 
no conforto. É um verdadeiro projeto 
de design que alia forma, função, es-
tética. O design é um dos valores da 
clínica, até podemos dizer que somos 
smile designers. 

DESIGN, PRECISÃO E EXCELÊNCIA 
SÃO OS VALORES QUE ELEGEU 
PARA A CLÍNICA DENTÁRIA 
HUGO MADEIRA. PORQUÊ?
Para mim estes valores são pilares fun-
damentais para os nossos tratamentos. 
O design tem a ver com a estética que 
tenta igualar a natureza, recuperar as 
melhores características do paciente 
ou, nalguns casos, melhorar essa mes-
ma natureza. 
A precisão, porque queremos entregar 
o melhor serviço possível e garantir 
que cada implante fica na posição que 
vai permitir a melhor coroa e a melhor 
reabilitação aos nossos pacientes. E é 
o tratamento em si, o rigor que temos 
com a nossa equipa, com os materiais 
que usamos, com as nossas garantias. 
Tudo isto permite-nos chegar à exce-
lência, está tudo interligado e eu faço 
questão de perfeição em cada sorriso, 
como já referi. Quando tratamos de 
um sorriso estamos a tratar de uma 
vida.
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POR VEZES é preciso ir a uma clí-
nica dentária simplesmente para tra-
tar de um problema específico. Mas, 
em muitos casos, os pacientes apre-
sentam situações que requerem uma 
abordagem multidisciplinar, que ape-
nas pode ser assegurada por especia-
listas de diferentes áreas de medicina 
dentária. 
Nem todas as clínicas têm profissio-
nais de saúde de todas as áreas que 
um tratamento de qualidade requer, 
mas, na Clínica Hugo Madeira, sabe-
-se que esta pode ser a chave para 
garantir a satisfação do paciente. E, 
acima de tudo, oferecer um resulta-
do final que está para além daquilo 
com que ele nem sonhava quando 
decidiu ir ao dentista. 

PROXIMIDADE É FATOR-CHAVE
Ao chegar à Clínica Hugo Madeira o pa-
ciente é recebido por uma Smile Mana-
ger. Esta profissional (ver página 13 desta 
revista), fará a ponte entre o paciente e as 
estrutura e os médicos da clínica durante 
todo o processo. É com ela que o pacien-
te pode orientar todas as marcações e 
datas do seu plano de tratamento. 
De seguida vem a fase das fotografias 
e dos scans, sempre feitos com tecno-
logia topo de gama. Este passo permite 
construir um modelo tridimensional dos 
dentes e da boca muitíssimo detalhado 
e que servirá de base para referência 
futura em todos os tratamentos. 
O paciente será, então, visto e exa-
minado pela Equipa de Reabilitação.  
E porquê toda uma equipa e não ape-

Rigor e estética na 
reabilitação do seu sorriso

NA CLÍNICA HUGO MADEIRA EXISTE UMA EQUIPA DE ESPECIALISTAS EM DIFERENTES ÁREAS, 
PREPARADA PARA O AJUDAR A SORRIR COMO SEMPRE QUIS. E QUE TOMA, EM CONJUNTO 

COM O PACIENTE, TODAS AS DECISÕES QUE O TRATAMENTO REQUER

Para Hugo Madeira, ter na sua Clínica uma equipa multidisciplinar em 
permanência é essencial para oferecer um sorriso perfeito 
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3 PERGUNTAS A 
INÊS BARBOSA

Pratica Exclusiva em Reabilitação Oral Estética 

1.   
QUAL A IMPORTÂNCIA DE TER UMA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
ESPECIALIZADA NAS CONSULTAS DE PRIMEIRA VEZ?
O paciente entra na nossa clínica como um todo e a nossa 
obrigação como médicos é fornecer-lhe o melhor tratamento 
dentro das várias áreas da medicina dentária. A maioria dos 
tratamentos está interligada, daí a importância de termos uma 
equipa multidisciplinar que, em conjunto, consegue criar o 
plano de tratamento ideal para cada pessoa que nos procura.

2.   
DE QUE FORMA ISSO É BENÉFICO PARA O PACIENTE?
Eu diria que, sobretudo, na individualização e personalização, porque 
todos os pacientes são diferentes e únicos. E todos necessitam 
de ter um plano de tratamento de acordo com as necessidades e 
também com as suas possibilidades. Não podemos esquecer que 
muitos nos procuram pela estética, mas estética e função têm de 
ser vistas em conjunto, e nenhuma delas pode ser conseguida sem 
saúde. Para isso necessitamos de uma equipa que consiga devolver 
as três componentes essenciais de um sorriso saudável e confiante.

3.   
A TECNOLOGIA DIGITAL É UMA FERRAMENTA 
VANTAJOSA PARA O PLANEAMENTO DE CADA 
CASO NA CLÍNICA HUGO MADEIRA?
Claro que sim. Usamos a tecnologia digital há vários anos e 
apostamos bastante nesta área. Nas nossas primeiras consultas 
criamos um clone digital do nosso paciente que, depois de uma 
sessão fotográfica, um exame intraoral, radiografias e scaneamento, 
isto é, impressão digital dos dentes, nos permite, em conjunto 
com o nosso paciente, avaliar a situação real em boca. Podemos 
assim identificar quais os passos que devem ser dados e, para o 
paciente, torna-se mais fácil visualizar e entender a necessidade de 
determinado tratamento. Basicamente, é como termos a boca do 
nosso paciente no computador. Quando ele vai para casa depois desta 
primeira consulta a equipa fica com toda a informação para avaliar 
e tomar uma decisão final quanto às várias etapas do tratamento. 
Esta é uma das muitas vantagens da tecnologia digital e, para mim, 
também é um meio excecional de interação e comunicação com 
o paciente. Afinal, uma imagem vale mais do que mil palavras.

nas um dos médicos dentistas? A res-
posta é simples. Com a visão especia-
lizada de cada membro desta equipa 
multidisciplinar, o paciente terá a ga-
rantia de que nenhuma questão, nem 
aqueles que se calhar o próprio pa-
ciente desconhecia, passa desperce-
bida. E também porque, naturalmente, 
o seu tratamento poderá precisar de 
intervenções em diferentes áreas. 
A Clínica Hugo Madeira criou e adota 
este sistema para garantir que o pacien-
te recebe tudo aquilo a que tem direito: 
um tratamento exemplar e o mais com-
pleto possível. 
Um plano bem estruturado
Passada esta primeira fase e identifi-
cados os problemas a resolver, chega 
o momento de preparar o plano de 
tratamento. Para isso, a Clínica Hugo 
Madeira beneficia de um software que 
permite criar naquele momento um 
desenho digital do seu novo sorriso, 
isto é, um programa informático que o 
diferencia da maioria das outras clíni-
cas. O Digital Smile Design vai permitir 
fazer um desenho virtual do sorriso do 
paciente, permitindo-lhe ver, no ecrã 
do computador, como ficará o seu sor-
riso depois de terminado o tratamento, 
sendo especialmente útil nos casos de 
reabilitação de arcadas completas, com 
facetas e coroas, por exemplo. 
Nesta clínica existe ainda o cuidado 
acrescido de garantir que todos os pas-
sos e todo este planeamento são feitos 
em parceria com o paciente. Nada lhe é 
imposto ou sugerido sem a devida expli-
cação. A decisão final é sempre do pa-
ciente e esta deve ser tomada de forma 
mais informada possível. O Digital Smile 
Design tem, aí também, uma vantagem, já 
que este sofisticado software torna mais 
simples o acompanhamento das propos-
tas pelo paciente, que vê como ficará o 
resultado final e pode compreender a 
razão das sugestões que a equipa lhe faz. 

Esta consulta marca o final da primeira 
fase. Agora, a equipa já tem todos os da-
dos de que precisa, incluindo a opinião 
e os desejos do paciente, para poder 
começar a tratar dos processos neces-
sários para fazer brilhar a sua dentição, 
pois é dessa reabilitação que tudo se 
trata: a reabilitação do seu sorriso. 

SABER O SORRISO QUE TERÁ
Mas o melhor ainda está para vir. É para 
uma segunda consulta que, salvo raras 
exceções, fica marcado o mock up, so-
bretudo quando o tratamento passa 
pela colocação de facetas (ver caixa). 
Enquanto o paciente esteve um ou dois 
dias a sonhar com o seu futuro sorriso, 
os técnicos de laboratório estiverem 
ocupados a trabalhar para o ajudar a 
atingir os seus desejos.
Surpreendentemente, nesta segunda 
consulta o paciente poderá colocar na 
boca uma maquete desenhada espe-
cialmente e que mostra, não num ecrã 
mas ao espelho e em fotografias, como 
será o resultado final. Este processo 
tem sempre uma grande carga emocio-
nal, sobretudo para o paciente, e não é 
raro a pessoa chegar mesmo a chorar ao 
ver como vai ficar o seu sorriso no fim 
do tratamento. Nesta altura são tiradas 
fotografias para memória futura e para 
confirmar que é mesmo este o resultado 
que o paciente quer e espera. 
Mesmo os pacientes que ainda tenham 
receio dos tratamentos acabam por se 
deixar conquistar nesta fase, perceben-
do que todo o esforço vai valer a pena. 
E, segundo a experiência de toda a 
equipa da Clínica Hugo Madeira, vale 
mesmo a pena o investimento e a dis-
ponibilidade para conquistar o sorriso 
perfeito. São incontáveis os casos que 
já lhe passaram pelas mãos e não há 
quem se arrependa de dar este passo 
tão importante para melhorar a quali-
dade de vida. 

O trabalho é planeado e executado com o máximo rigor para se obter um 
resultado o mais natural possível.
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PAULO DE CARVALHO 

“O trauma 
que tinha 
do dentista 
desapareceu!”
LEIA A EXPERIÊNCIA DE PAULO DE CARVALHO, QUE FOI 
À CLÍNICA HUGO MADEIRA PARA FICAR COM DENTES 
PERFEITOS E SEM TRAUMAS. JÁ APÓS COLOCAÇÃO DE 
PRÓTESE FIXA TOTAL, O MÚSICO CONVERSOU COM O 
DENTISTA, QUE HOJE CONSIDERA UM VERDADEIRO AMIGO
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PAULO DE CARVALHO cresceu 
com o trauma da visita ao dentista, mas 
tudo mudou com o programa “Dentes 
em um dia”. O seu problema não era 
grave mas como, para um cantor, a 
boca é mais do que uma simples parte 
do corpo estava preocupado. Sem ne-
cessidade, como comprovou depois.

HÁ QUEM TENHA MEDO DO 
DENTISTA. É O SEU CASO?
Paulo de Carvalho (PC): 
Quando eu era pequeno o trauma de 
ir ao dentista era horrível. Sabe, eu 
venho de um tempo – não digo “sou 
de um tempo”, porque o meu tempo 
também é agora – em que tratar dos 
dentes significava, quase sempre, ter 
de os arrancar. Isso provocou em mim 
um trauma enorme. Mas aqui passei a 
ter um grande à vontade em relação a 
tudo isto. Foi uma mudança de atitude, 
o que é sensacional. E – quero deixar 
bem claro – não me doeu nada, não 
houve dor nenhuma!

QUAL FOI O TRATAMENTO 
QUE FEZ O PAULO?
Hugo Madeira (HM): 
O Paulo passou por um tratamento de 
implantes, de uma arcada total. Uma 
das arcadas do Paulo tinha uma perda 
de dentes muito avançada e tinha al-
guns dentes que já não tinham viabili-
dade. Foi preciso extrair esses dentes, 
mas, no próprio dia, colocámos implan-
tes e uma ponte provisória fixa. O Pau-
lo saiu da clínica com um novo sorriso, 
embora ainda provisório.
Entretanto já se passaram uns bons 
meses, já colocámos os dentes definiti-
vos e está supernatural – até eu, quan-
do olho para ele, não consigo perceber 
se os implantes estão em baixo ou em 
cima… 
PC: Ninguém consegue, porque não 
houve transformação absolutamen-
te nenhuma ao nível do meu sorriso. 
E, o que é mais importante, em rela-
ção à minha profissão, continua tudo 
maravilhosamente!

CONSEGUE CANTAR NA MESMA?
PC: Melhor, ainda. Tem sido uma belís-
sima experiência. E o trauma que tinha 
do dentista desapareceu. 

QUANDO OUVIU FALAR NO 
TRATAMENTO “DENTES EM UM 
DIA” O QUE PENSOU? QUAL 
FOI O MAIOR RECEIO?
PC: Fiquei satisfeito e expectante. 
Também me senti um pouco amedron-
tado, porque nós temos sempre medo 
do que não conhecemos. Mas pensei 
sempre que, se há tanta gente a fazer, 
e tão bem que só me iria preocupar 
com os efeitos na minha profissão. E 
isso tem corrido maravilhosamente! 
Estou muito satisfeito.
HM: É normal que as pessoas tenham 
alguma ansiedade, porque é uma mu-
dança grande. Qualquer mudança que 
fazemos no nosso corpo é importante, 
porque não volta atrás. 

COMO FOI A EXPERIÊNCIA 
NO DIA DA CIRURGIA?
PC: A minha experiência no dia da ci-
rurgia foi muito engraçada. Acho que 
disse uns disparates... [risos] Mas isso 
não é culpa do tratamento, nem da clí-
nica, nem do Hugo! Tem a ver comigo, 
com a forma como eu aceitei tudo o 
que é necessário tomar para se poder 
fazer a cirurgia. 
HM: É uma cirurgia muito rápida, mas 
reconheço que contém algum desafio 
e requer uma preparação muito cuida-
da. Mas demora uma hora e meia, duas 
horas no máximo, o que em termos de 
cirurgia é pouco tempo e mostra a sim-
plicidade do procedimento.

QUAL É A PREPARAÇÃO 
NECESSÁRIA PARA SE AVANÇAR 
PARA UMA CIRURGIA DE 
“DENTES EM UM DIA”?
HM: Primeiro fazemos o diagnós-
tico, segundo o qual decidimos o 
plano de tratamento. Precisamos de 
tomografias, scan, fotografias e de 
preparar, integralmente, a cirurgia 
em computador. Temos um softwa-
re específico para isso, que mostra 
como vai ser o resultado final e per-
mite escolher a forma dos dentes, 
por exemplo, quando o paciente 
prefere alterar a configuração origi-
nal. A higiene oral também é indis-
pensável antes de se avançar para 
a cirurgia.

E TUDO É FEITO NUM ÚNICO DIA?
HM: Sim, nos casos digamos, normais, 
a cirurgia é feita num dia. O pacien-
te sai da clínica com os novos den-
tes, ainda provisórios pois é preciso 
estabilizar os implantes. É como se 
fosse um período de adaptação das 
próprias gengivas e dos maxilares 
aos novos dentes e aos implantes. A 
partir daí tem de vir cá algumas vezes 
para controlarmos a mobilidade, a ci-
catrização, a massa óssea... Quando 
vemos que está tudo estabilizado, 
colocamos os dentes definitivos e o 
paciente passa a vir cá para as manu-
tenções, de seis em seis meses.
PC: Já falámos disso, é uma relação 
para a vida. [risos]

QUEM SÃO OS CANDIDATOS 
A CIRURGIAS DE “DENTES 
EM UM DIA”?
HM: Os candidatos para cirurgias des-
te tipo são pacientes com periodon-
tites muito avançadas, com falhas ou 
poucas peças dentárias por qualquer 
motivo, ou até mesmo pacientes que 
usem uma prótese total ou parcial e 
queiram deixar de o fazer.

COMO AVALIA O 
ACOMPANHAMENTO 
DO DR. HUGO MADEIRA 
E TODA A EQUIPA?
PC: Além do grande profissionalismo, 
que me parece escusado falar porque 
não esperava outra coisa, há sobretu-
do algo que nos dispõe bem, que é a 
simpatia de todas as pessoas. 
O acompanhamento tem sido aquilo 
que eu pensava, que idealizava, tendo 
em conta que isto é uma relação para 
a vida. A partir do momento em que 
começa, só acaba quando um de nós 
deixar de ter dentes! Sinto-me bastan-
te apoiado.
HM: E esta casa é sua, como de todos 
os nossos pacientes! É para ser vivida. 
Não é para vir cá apenas quando há 
dores de dentes, é para nos vir visitar, 
porque queremos acompanhar o sor-
riso de todos os que confiam em nós.
PC: Ainda bem que a clínica não é só 
para quando temos dores de dentes, 
senão nunca mais cá vinha! Nunca mais 
me doeram!

“E, o que é mais importante, 
em relação à minha 

profissão, continua tudo 
maravilhosamente!” 

PAULO DE CARVALHO

DEMORA UMA HORA 
E MEIA, DUAS HORAS 
NO MÁXIMO, O QUE 

EM TERMOS DE 
CIRURGIA É POUCO 

TEMPO E MOSTRA 
A SIMPLICIDADE DO 

PROCEDIMENTO
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CUSTOMER JOURNEY

Conquistar o sorriso 
perfeito na Clínica Hugo 

Madeira
UM TRATAMENTO NA CLÍNICA HUGO MADEIRA PODE SIGNIFICAR UMA VERDADEIRA 

TRANSFORMAÇÃO NA SAÚDE, NA BELEZA E NA AUTOCONFIANÇA DE UM PACIENTE. PASSO A PASSO, 
MOSTRAMOS-LHE NESTAS PÁGINAS COMO SE PROCESSA A CONQUISTA DO SORRISO PERFEITO 

NA CLÍNICA HUGO MADEIRA, NUM CASO DE COLOCAÇÃO DE PRÓTESE FIXA TOTAL.

1. CHECK-IN. 
Após fazer o check-in na receção, a paciente tem uma breve conversa em privado 
com a Smile Manager que vai acompanhar todo o seu processo. Esta profissional 
tem amplos conhecimentos de medicina dentária. Vai confirmar o que pretende — e 
sonha — a paciente e esclarecer o que se passará na primeira consulta.

3. A REALIDADE QUE SE ESCONDE
Continuando a conhecer a fundo a boca da paciente, são realizados os exames ra-
diográficos necessários para identificar situações de saúde que têm de ser tidas em 
conta no plano de reabilitação oral. Se a paciente já tiver estes exames atualizados, 
este passo não será necessário. Já em gabinete médico, será feito um scaneamento 
intraoral para obtenção de imagens 3D.

4. PRIMEIRA CONSULTA COM O DR. HUGO MADEIRA
Já com a presença do Dr. Hugo e de outro médico da equipa de reabilitação, é feita 
uma apresentação com as imagens fotográficas, radiográficas e 3D. Outros médicos 
especialistas podem estar presentes para abordar aspetos técnicos do seu caso. A 
discussão do seu caso entre a equipa médica de reabilitação e inclusivé com o labo-
ratório vai ocorrer também online através de uma ferramenta avançada de partilha. 
A paciente recebe assim todas as informações e sugestões para o tratamento de 
saúde, funcional e estético. 

2. A REALIDADE QUE SE VÊ
Para dar início ao processo clínico é preciso conhecer todos os pormenores sobre a 
sua boca em termos estéticos, de função e de saúde. Tudo começa com uma sessão 
no estúdio fotográfico da Clínica, onde se regista o “antes”. Vai também demostrar 
a diferença estética alcançada depois do trabalho executado.
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5. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO
Após a consulta com o Dr. Hugo, a Smile Manager apresenta o plano de tratamento 
que ficou decidido, esclarece todas as dúvidas, apresenta as facilidades de paga-
mento e faz a marcação do tratamento. Neste caso, vai ocorrer aquilo a que cha-
mamos “Carga Imediata”, ou seja, a mudança em um só dia que envolve cirurgia e 
colocação de implantes.

8. NOVO SCAN INTRA-ORAL E RECOBRO
Após o procedimento cirúrgico é feito um novo scan intra-oral. Este permite o de-
senho da reabilitação sobre implantes. Após a cirurgia a paciente descansa na sala 
de recobro enquanto a prótese provisória é preparada. A aplicação de frio na zona 
intervencionada ajuda a que não haja desconforto e a precisão da cirurgia faz com 
que raramente haja inchaço ou dores.

9. COLOCAÇÃO DA PRÓTESE
É então colocada a prótese provisória. Pouco depois a paciente poderá chegar a 
casa com o seu sorriso quase perfeito. Só falta o período de adaptação dos tecidos 
aos implantes para se poder colocar a prótese definitiva mas a vida nova já pode 
começar.

CHEGOU O DIA!

6. PREPARAÇÃO E SEDAÇÃO CONSCIENTE
A paciente recebe todos os cuidados e proteção para o procedimento cirúrgico. 
Com todo o conforto, é administrada a sedação consciente. A paciente poderá ver 
tudo o que ocorre, estará calma e sem sentir dor. No fim estará no seu estado nor-
mal, podendo até conduzir.

7. RIGOR MÁXIMO
Como resultado da análise virtual do modelo 3D executado anteriormente, é colo-
cada uma guia cirúrgica que vai garantir a precisão e eficiência do mesmo.

10. UMA RELAÇÃO DE AMIZADE QUE FICA
Sorrir livremente é um caminho para uma vida com mais saúde física e emocional. 
No final do tratamento fica uma relação de amizade com toda a equipa. A paciente 
voltará a cada seis meses para a higienização da prótese.
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PERIODONTITE

Uma doença 
que afeta 

cerca  
de metade 

da população 
adulta

A PERIODONTITE FAZ PARTE DE UM GRUPO DE 
DOENÇAS QUE AFETA A GENGIVA E TODOS OS 

TECIDOS QUE CIRCUNDAM O DENTE, INCLUINDO 
O OSSO.  TRATA-SE DE UMA DOENÇA SEM CURA, 

POR ISSO É PRECISO SER RIGOROSO COM A 
PREVENÇÃO, UMA VEZ QUE A PERDA DE TECIDO 
GENGIVAL OU DE OSSO PODE SER IRREPARÁVEL

MUITOS PODEM nunca ter ouvi-
do falar nesta doença, mas a verdade é 
que se estima que a periodontite afete 
cerca de 50% da população adulta.
Sendo a maior causa de perda de den-
tes entre os adultos, esta é uma das 
doenças gengivais que se dividem em 
dois grandes grupos: a gengivite e a 
periodontite. Constituem uma inflama-
ção ou infeção dos tecidos em redor 
dos dentes (gengiva e osso), como re-
sultado da acumulação de bactérias.
Numa primeira fase, as bactérias cau-
sam apenas inflamação da gengiva e 
consequentemente uma gengivite, que 
é uma patologia reversível. 
Mas, se esta situação inicial não for 
resolvida, as bactérias podem atin-
gir o osso e causar uma periodontite. 
Que conduz a uma perda de suporte 
do dente com a sua consequente mo-
bilidade e, em casos mais severos, a 
perda do dente. O stress, o tabagismo, 
fatores genéticos 
ou doenças como 
a diabetes são fa-
tores de risco para 
o aparecimento da 
periodontite.

O DIAGNÓSTICO 
DEVE SER 
PRECOCE
Quanto mais pre-
cocemente for fei-
to o diagnóstico, 

mais simples será o tratamento e maior 
será a possibilidade deste ser bem-su-
cedido. No caso de perda de tecido 
gengival ou ósseo, existe a possibilida-
de de realizar enxertos, numa tentati-
va de recuperar os tecidos perdidos, 
no entanto, em alguns casos e quando 
mais avançado for o estado da doença, 
as perdas poderão ser irreversíveis. 
Embora as doenças gengivais sejam um 
problema mais comum entre os adul-
tos, também os pacientes mais jovens 
podem ser acometidos por estas pato-
logias, principalmente quando existem 
associados alguns fatores que podem 
aumentar a acumulação de bactérias 
na cavidade oral e impedir a realização 
de uma correta higiene oral, como é o 
caso dos aparelhos dentários.
Como em todas as doenças, o melhor 
tratamento é sempre a prevenção, que 
consiste, essencialmente numa boa hi-
giene oral e em visitas regulares ao mé-

dico dentista pe-
riodontologista ou 
ao higienista oral. 
Mas é preciso es-
tar sempre atento 
aos sintomas que 
possam aparecer, 
como hemorragia 
e retração gengival, 
abcessos gengivais, 
mobilidade den-
tária e mau hálito 
persistente.

3 PERGUNTAS A 
CATARINA MARTINHO

Médica dentista/Especialista em Periodontologia 

1.   
QUAIS SÃO OS SINAIS DA PERIODONTITE?
Existem diversos sinais que podem indicar problemas gengivais e que 
não devem passar despercebidos:
• Alteração da cor das gengivas (passa de rosa a vermelho);
•  Hemorragia das gengivas durante a escovagem (a hemorragia das 

gengivas poderá ser um sinal de inflamação e doença);
• Recessão das gengivas com sensação de dentes mais compridos;
• Aumento da sensibilidade dentária ao frio ou ao quente;
• Aparecimento de abcessos gengivais;
• Mobilidade e alterações na posição dos dentes;
• Mau hálito persistente.

2.  
A INTERVENÇÃO EM CASOS DE PERIODONTITE PODE 
IMPLICAR ENXERTOS DE TECIDO OU DE OSSO… É UM 
PROCEDIMENTO COMPLICADO E DOLOROSO?
Estes procedimentos são pequenas cirurgias realizadas em consultó-
rio dentário, sob anestesia local, e por isso é um processo simples e 
indolor. De qualquer forma, e tal como em qualquer procedimento 
cirúrgico, requer que sejam tidos alguns cuidados pós-operatórios e a 
toma de medicação oral. 

3.  
A PREVENÇÃO É EFICAZ MESMO QUANDO A 
PERIODONTITE É UMA CONDIÇÃO HEREDITÁRIA? 
De facto, a genética é uma condição muito importante para o desen-
volvimento da periodontite. No entanto, se não existir uma acumula-
ção de bactérias que levem à inflamação da gengiva, somente a he-
reditariedade não é suficiente para que esta patologia se manifeste. 
Assim, a prevenção é sem dúvida de extrema importância para evitar 
o aparecimento e progressão desta doença.

PREVENIR AS 
DOENÇAS GENGIVAIS 
PASSA POR UMA BOA 

HIGIENE ORAL 
E VISITAS REGULARES 

AO MÉDICO 
PERIODONTOLOGISTA 
E AO HIGIENISTA ORAL

A especialista Catarina Martins alerta: 
é preciso estar sempre atento aos 

sintomas que possam aparecer
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Conheça as suas gestoras 
de sorrisos

PARA FACILITAR A COMUNICAÇÃO ENTRE A CLÍNICA E OS PACIENTES, CRIÁMOS O CONCEITO 
DE SMILE MANAGERS QUE ESTARÃO SEMPRE DISPONÍVEIS PARA O OUVIR E DISCUTIR 

CONSIGO TUDO, DESDE PLANOS DE TRATAMENTO A FACILIDADES DE PAGAMENTO 

SE JÁ TEVE de fazer tratamentos 
dentários ou, simplesmente, já foi com 
regularidade ao dentista e nunca ouviu 
falar no conceito de “Smile Manager”, é 
porque nunca veio à Clínica Hugo Madei-
ra. E não sabe o que está a perder. 
As Smile Managers são quem faz a pon-
te entre o paciente e o dentista. Porque 
embora os especialistas queiram ter a 
relação mais próxima possível com todos 
aqueles de quem tratam, a existência de 
uma gestora, com profundos conheci-
mentos de medicina dentária, facilita em 
muito a manutenção do contacto regular 
e a discussão de detalhes importantes 
para o paciente. Que vão desde as dife-
rentes opções de tratamento, aos timings, 
orçamentos ou facilidades de pagamento. 

PACIENTES SEM PREOCUPAÇÕES
Na sua primeira visita à Clínica Hugo 
Madeira, depois de feitas as formalida-
des do check-in, será apresentado a uma 
Smile Manager. É a sua gestora de pa-
ciente. Ela ajudá-lo-á a esclarecer qual-
quer dúvida que possa ter e a preencher 
um formulário com o historial clínico. Os 
dados aqui recolhidos serão muito im-
portantes para o seu tratamento futuro 
e a experiência destas profissionais é 
muito útil, pois podem ajudar o paciente 
a distinguir o que é essencial e ajudá-lo 
a recordar-se de condições ou situações 
anteriores de que não se recordaria por 
si. 
Depois desta primeira conversa, será le-
vado para fazer um trabalho fotográfico 
em estúdio e, depois, uma ortopantomo-
grafia, se não tiver uma atualizada.
Após estes passos já poderá ser visto 
pessoalmente pelo Dr. Hugo Madeira e 
pela sua equipa. Estes analisarão a infor-
mação já recolhida, observarão e conver-
sarão consigo sobre o plano de saúde e 
reabilitação mais adequado ao seu caso. 
Caso a consulta seja antes para o seu fi-
lho, esta primeira consulta será com a Dr.ª 
Joana Costa, a odontopediatra da Clinica 
Hugo Madeira.

SEMPRE PRONTA PARA O 
QUE FOR PRECISO
Mas não pense que a sua Smile Manager 
sai de cena nesta altura! Ela estará sem-
pre presente, tirando notas – para que 
não tenha que se lembrar dos nomes 
e das explicações técnicas, qua podem 
ser difíceis para fixar quando não se é da 
área. 
Depois da consulta você e a sua gestora 
terão tempo para conversar, em privado, 

sobre os tratamentos propostos. Pode 
pedir-lhe explicações adicionais, orça-

mentos e informação sobre as facilidades 
de pagamento. É também com ela que 

deverá marcar os primeiros tratamentos 
e abordar qualquer outro assunto ou 
preocupação. 
A partir deste momento, sempre que 
precisar de qualquer informação relativa 
ao seu tratamento e à sua relação com a 
Clínica Hugo Madeira, contará sempre 
com a sua Smile Manager, cuja função é 
facilitar a comunicação com o seu médico 
e não substituí-lo, e vai estar sempre ao 
seu dispor tanto pessoalmente como à 
distância de um simples telefonema. 

OPÇÃO VIDEOCHAMADA

A Clínica Hugo Madeira tem vários pacientes que residem no 
estrangeiro e aproveitam as suas férias ou viagens pontuais para 

beneficiar dos seus serviços. Se é o seu caso ou vive longe de Lisboa, 
e tem dificuldade para ter a primeira conversa com a sua Smile 
Manager presencialmente, não se preocupe. Temos a solução. 
Tudo se resolve através de uma videochamada com uma das 

Smile Managers. Estas gestoras, com elevada experiência 
em medicina dentária, vão dedicar o tempo necessário para 

perceber o seu caso, o que procura e o que precisa. 
O vídeo é importante nesta chamada pois pode possibilitar a identificação 

de situações a ter em conta na definição da equipa de especialistas 
que irá trabalhar o seu caso com o Dr. Hugo Madeira. E permite, ainda, 
esclarecer diversas dúvidas que a pessoa possa ter, nomeadamente o 
que determinado tratamento pode implicar em termos de número de 
consultas ou tempo total do mesmo, essencial para quem reside longe.

QUEM É A 
SUA SMILE 
MANAGER

MARTA BORGES
Mais de 8 anos de 

experiência na área 
médica, incluindo 4 anos 
na Clínica Hugo Madeira
Experiência profissional 

de diversos anos 
no Brasil e Suíça

Contacto: 
marta.borges@

hugomadeira.com

FILIPA NEVES
Trabalha na Clínica 
Hugo Madeira há 
mais de 5 anos.

Vasta experiência na 
área, incluindo de 

coordenação da equipa 
de assistentes dentárias

Contacto: filipa@
hugomadeira.com 

ADÉLIA PALMA 
Natural de Joanesburgo, 

África do Sul.
Estudou Direito, 
na Faculdade de 

Direito de Lisboa;
Mais de 7 anos de 

experiência em medicina 
dentária na área de 

gestão de pacientes e 
de unidades de saúde.

Contacto: adelia.palma@
hugomadeira.com

Filipa Neves

Marta Borges
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TODOS SONHAM em ter um 
sorriso bonito, mas há quem não 
esteja disposto a usar um aparelho 
para o conseguir. Se o desconfor-
to afasta alguns dos que poderiam 
beneficiar destes tratamentos, para 
outros a preocupação passa pela 
falta de disponibilidade para ir às 
consultas de acompanhamento, 
pelo aspeto do aparelho e da for-
ma como os brackets ou arames na 
boca afetam o visual.

A SOLUÇÃO É SIMPLES 
E DIGITAL
Preocupações como as que men-
cionamos acima pertencem ao 
passado. Hoje, a solução para os 

problemas de ortodontia passa por 
aparelhos invisíveis e removíveis da 
Invisalign®. Com esta tecnologia po-
derá corrigir o seu sorriso sem que 
ninguém fique a saber que está a fa-
zer um tratamento.
Os aparelhos da Invisalign® são fei-
tos de Smart Track, um material que 
se adapta confortavelmente aos 
seus dentes e consegue, ao mes-
mo tempo, mobilizá-los conforme a 
necessidade, podendo até mesmo 
rodá-los. 
É um sistema simples e revolucio-
nário. Numa primeira consulta o 
dentista faz o planeamento, se-
guindo um processo muito seme-
lhante a outros casos ortodônticos: 

ORTODONTIA

Já conhece o aparelho 
invisível?

CORRIGIR O SEU SORRISO NÃO TEM DE SER UM MARTÍRIO E PODE DIZER ADEUS AOS BRACKETS E 
AOS ARAMES PORQUE A SOLUÇÃO PERFEITA JÁ EXISTE. CHAMA-SE INVISALIGN®, É MUITO SIMPLES 

E NINGUÉM VAI PERCEBER QUE ESTÁ A FAZER UM TRATAMENTO DE ORTODONTIA.

A recomendação para o uso do Invisalign® surge, muitas vezes, como parte 
de um tratamento multidisciplinar
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3 PERGUNTAS A 
ISABEL JORGE

Coordenadora da equipa de Ortodontia 

1.   
QUAIS SÃO OS CASOS TRATADOS RECORRENDO 
AO INVISALIGN® CUJA PATOLOGIA NÃO ERA 
OBVIAMENTE RELACIONADA COM APARELHO? 
Muitos dos nossos pacientes a utilizar Invisalign® não recorreram à con-
sulta com o objetivo de realizar um tratamento ortodôntico. A recomen-
dação para o uso do aparelho surge, muitas vezes, na consulta de primeira 
vez, onde se faz o diagnóstico das patologias do paciente como parte de 
um plano de tratamento multidisciplinar. Muitas vezes o uso do apare-
lho está relacionado com problemas articulares, estalidos, enxaquecas (a 
correção dentária com o aparelho soluciona ou atenua estas situações) 
e também em casos de bruxismo, reabilitação com implantes quando é 
necessário criar o espaço para a colocação dos mesmos e, ainda, em casos 
de facetas dentárias, quando é necessário harmonizar os maxilares para 
promover o menor desgaste possível ou nas patologias periodontais, já 
que o aparelho permite-nos melhorar a posição dentária para uma distri-
buição das forças, beneficiando a condição periodontal.

2.   
OS APARELHOS INVISÍVEIS INVISALIGN® ESTÃO 
INDICADOS A PARTIR DE QUE IDADE?
Este tratamento está indicado a partir dos 4-5 anos (tratamento First), 
uma idade em que é importante aproveitar o desenvolvimento e cresci-
mento da criança para criar o espaço necessário para a erupção correta 
dos dentes. Conseguimos, assim, minimizar o tempo de tratamento no 
futuro, com a vantagem de o Invisalign® ter uma aceitação e sucesso bas-
tante grande junto das crianças e trazer grandes benefícios para a sua 
higiene oral. Durante o tratamento, a criança assume uma postura mais 
autónoma, melhorando o seu sentido de responsabilidade.  

3.   
FOI RECENTEMENTE RECONHECIDA COMO DIAMOND 
PELA INVISALIGN®. O QUE ISSO SIGNIFICA?
O Diamond é o reconhecimento dado pela Invisalign® aos médicos 
com mais casos resolvidos e em tratamento, sinalizando-os no seu site 
para que o paciente possa facilmente encontrar um profissional expe-
riente para o tratar.

um registo fotográfico, exames 
complementares e radiografias e, 
especialmente para o Invisalign® 
faz-se também um scan à boca do 
paciente. Através de um sofisti-
cado software todo o tratamento 
é planeado e, a partir do modelo 
digital, constrói-se um conjunto de 
alinhadores — os aparelhos — que 
são removíveis e substituíveis. 
Este sistema tem inúmeras van-
tagens. Uma delas é o facto de os 
alinhadores poderem ser removidos 
com toda a facilidade pelo próprio 
paciente, permitindo uma higiene 
oral mais cuidada e uma alimenta-
ção perfeitamente normal, ao con-
trário dos aparelhos fixos. 
Uma das grandes vantagens do In-
visalign® é o facto de o paciente 
poder acompanhar a evolução do 
tratamento e saber como ficará no 
final pois, no início, é feito um mode-
lo virtual que mostra como os den-
tes ficarão nas suas novas posições, 
consoante o alinhador utilizado. 

PASSO A PASSO, 
TUDO SE ALINHA
Para obter resultados eficazes, o 
alinhador deve ser utilizado duran-
te cerca de 22 horas por dia, pelo 
que só deve ser retirado durante a 
alimentação e para fazer a higiene. 
Nos casos mais simples usam-se 
cerca de 14 alinhadores mais os de 
refinamento. O paciente recebe-os 
em saquetas individuais e substi-
tui-os conforme as recomendações 
do seu dentista. Normalmente, tro-

ca-se de alinhador a cada 15, 12 ou 
10 dias.
O aparelho é totalmente invisível, 
mas por vezes é necessário colocar 
alguns auxiliares nos dentes, como 
pequenas resinas praticamente im-
percetíveis, para que os movimen-
tos se deem de forma efetiva. A 
principal preocupação do seu den-
tista não deve ser apresentar-lhe 
apenas uma solução esteticamente 
mais agradável e prática, mas que 
seja tão eficaz como se fosse por 
ortodontia convencional.

TRATAMENTO MESMO 
À DISTÂNCIA
Como com qualquer aparelho, é 
natural que haja algum desconfor-
to quando se começa a utilizar o 
alinhador, mas isso é sinal de que o 
tratamento está a funcionar. Contu-
do, se em vez de mero desconforto 
sentir dor, então será mesmo ne-
cessário ir ao dentista ver o que se 
passa. 
A experiência dos especialistas tem 
sido muito positiva, tal como o feed- 
back dos pacientes. O resultado é 
que cada vez mais pessoas optam 
pelos aparelhos invisíveis em vez 
dos tradicionais e, assim, cada vez 
mais pessoas corrigem o seu sorriso 
mesmo depois de adultos. E mes-
mo os mais jovens sentem alguma 
relutância em usar brackets e ara-
mes, pelo que o Invisalign® é cada 
vez mais a solução preferida para 
endireitar dentes e corrigir certas 
discrepâncias intermaxilares.

O Invisalign® é cada vez mais a solução preferida para endireitar dentes e 
corrigir certas discrepâncias intermaxilares.
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DOR DE CABEÇA 
SEM SABER PORQUÊ? 

Não  
é bruxedo, 

mas pode ser 
bruxismo

AS DORES DE CABEÇA PODEM TER MUITAS 
EXPLICAÇÕES: PODE SER CANSAÇO, PODE SER 
UM PROBLEMA OFTALMOLÓGICO, OU ENTÃO 

PODE TER A VER COM OS SEUS DENTES

É SABIDO que o bruxismo — o 
comportamento inconsciente de 
ranger ou apertar os dentes, seja 
a dormir ou acordado — pode pro-
vocar dores de cabeça, bem como 
dores musculares, o desgaste pre-
coce dos dentes e outros proble-
mas. Tudo isso é claro. Menos claro 
é saber o que causa o bruxismo e, 
sobre isso, os especialistas são unâ-
nimes ao afirmar que é preciso mais 
investigação. 
Em primeiro lugar urge determinar 
se tem ou não bruxismo. Um dentis-
ta pode facilmen-
te identificar os 
sinais pois, infeliz-
mente, é uma con-
dição que pode 
provocar grande 
desgaste. Mas às 
vezes basta ter 
atenção aos seus 
próprios hábitos. 
Dá por si muitas 
vezes a ranger os 
dentes, ou a fa-
zer muita pressão 
nos maxilares, a 
morder os lábios, 
língua ou boche-
chas? Se dorme acompanhado, a 
pessoa ao seu lado provavelmente 
já terá reparado, pois o barulho do 
ranger de dentes pode ser um incó-
modo para quem tenta dormir. 
Se algum destes sinais lhe parece 
familiar, não hesite em ir ao dentista. 

COMO SE TRATA
Mas qual é o tratamento, se nem se 
sabe ao certo quais são as causas? 
A primeira coisa a fazer poderá ser 
evitar que esses hábitos provoquem 
ainda mais danos. Existem apare-

lhos, conhecidos como goteiras, que 
simplesmente evitam o contacto 
entre os dentes e, usando-os, pode 
evitar-se o desgaste dentário pois 
impede que os dentes contactem 
diretamente. Mas isso não vai resol-
ver o problema de raiz. 
O seu dentista está preparado para 
lhe fazer as perguntas necessárias 
para poder despistar eventuais cau-
sas e determinar outras. Sabe-se, 
por exemplo, que o bruxismo pode 
ser causado por doenças que afe-
tam o sistema nervoso central, como 

o Parkinson, ou a 
e s q u i z o f r e n i a , 
mas também pa-
rece haver cada 
vez mais certezas 
de que pode ser 
apenas um sin-
toma de stress 
ou de concen-
tração. Havendo 
necessidade, o 
seu dentista não 
hesitará em enca-
minhá-lo para mé-
dicos de outras 
especialidades. 
Se for esse o seu 

caso, a simples mudança de estilo 
de vida pode ser suficiente. Mas sai-
ba que, se está com stress, o bruxis-
mo será apenas um dos sinais. Pro-
vavelmente haverá outros e todo o 
seu corpo poderá estar a tentar 
dizer-lhe, através deles, para parar. 
Na Clínica Hugo Madeira tem a ga-
rantia que todos os profissionais 
estão a par das mais recentes pes-
quisas e tudo farão para o ajudar a 
ultrapassar esta dificuldade. Que 
pode estar estragar-lhe a vida, mes-
mo sem o saber.

3 PERGUNTAS A 
ANDRÉ MARIZ DE ALMEIDA

Prática Exclusiva em ATM e Dor Orofacial 

1.  
QUAIS AS PATOLOGIAS MAIS FREQUENTES NA SUA CONSULTA?
A minha consulta trata sobretudo da disfunção 
temporomandibular, ou seja, dos músculos mastigatórios, e a 
patologia que surge mais frequentemente é o bruxismo, que 
causa uma sobrecarga incrível na articulação, dor de ouvidos, 
nos músculos mastigatórios, dor de cabeça ou enxaqueca, 
dificuldade na mastigação, sensação de clicks ou ruídos na 
articulação, bloqueios da boca durante a mastigação ou 
durante a fala, cansaço muscular. É preciso estar atento a 
estes sinais pois podem trazer complicações a vários níveis.

2. 
QUE IDADES TÊM AS PESSOAS QUE 
APRESENTAM ESTAS PATOLOGIAS?
As patologias musculares e/ou articulares são mais frequentes 
em pacientes entre os 20 e os 45 anos. Entre os 40 e os 65 são as 
patologias ósseas e/ou articulares as mais comuns, normalmente 
em períodos de grande stress. Mas hoje em dia, também 
estas patologias vêm surgindo cada vez mais em crianças.

3. 
QUE OUTRAS PATOLOGIAS DESCONHECIDAS  
PELO PACIENTE PODEM SER DIAGNOSTICADAS 
NA SUA CONSULTA?
A principal patologia ainda desconhecida é o bruxismo, mas 
deteta-se muitas vezes a sensação de zumbido nos ouvidos, 
que o paciente raramente associa a causas orais.
Uma das áreas essenciais e altamente relacionada com a 
disfunção temporomandibular e com a dor são as alterações 
de sono, incluindo a roncopatia e a apneia obstrutiva do 
sono, uma área que temos vindo a investigar e na qual 
trabalhamos com terapias específicas feitas na clínica.

UM DENTISTA 
PODE FACILMENTE 

IDENTIFICAR 
OS SINAIS POIS, 

INFELIZMENTE, É 
UMA CONDIÇÃO QUE 

PODE PROVOCAR 
GRANDE DESGASTE.

André Mariz de Almeida explica que 
o bruxismo pode ser causado por 

doenças que afetam o sistema nervoso 
central ou ser um problema de stress
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LISBON DENTISTRY ACADEMY

Portugal dá lições na área 
da formação dentária

A LISBON DENTISTRY ACADEMY ESTÁ SEDIADA EM LISBOA, MAS COM AS NOVAS 
TECNOLOGIAS JÁ CHEGA A ALUNOS DE DIVERSAS PARTES DO MUNDO

A FORMAÇÃO contínua é uma das 
áreas mais importantes de qualquer 
carreira, mas especialmente no campo 
da medicina. Todos os dias se desco-
brem novos dados, novas técnicas e 
tecnologias inovadoras que permitem 
tratar melhor e de forma mais eficiente 
todos os pacientes. 
Mesmo os dentistas que conseguem 
os melhores resultados têm de zelar  
pela sua formação e precisam de se 
manter a par da evolução no ramo. Sob 
pena de se verem ultrapassados e não 
prestarem os melhores cuidados aos 
seus pacientes. 

FORMAÇÃO ONLINE 
É UMA REALIDADE
Ainda há pouco tempo muitos den-
tistas passavam grande parte do seu 
tempo livre a viajar para participar 
em cursos internacionais, mas esses 
tempos já lá vão. As novas tecnologias 
permitem frequentar os cursos mais 
completos inteiramente online.
E porque na Clínica Hugo Madeira 
acreditamos na importância da forma-
ção, criámos a Lisbon Dentistry Aca-
demy (LDA), uma entidade formadora 

certificada, que facilita a vida aos nos-
sos profissionais e colegas em todo o 
mundo, oferecendo-lhes formação da 
mais alta qualidade, disponível presen-
cialmente ou online. 
Um exemplo na LDA é o “Full Arch, Fully 
Digital”, apresentado pelo Dr. Hugo Ma-
deira. Composto por 11 vídeos, permite 
aprofundar conhecimentos e técnicas. 
Com todas as vantagens do formato 
Webinar, que permite repor o curso 
enquanto se mantiver atual e é substan-
cialmente mais vantajoso para os partici-
pantes do que os cursos presenciais.
Estes cursos – cujo programa e in-
formação estão disponíveis em lis-
bondentistryacademy.com – são mais 
onerosos para o participante, mas a 
sua qualidade, entre outras vantagens, 
compensam largamente. A possibilida-
de de poder praticar durante as com-
ponentes clínicas do programa, expe-
rimentando equipamentos topo de 
gama fornecidos pelos organizadores, 
são um benefício claro. E a oportuni-
dade de networking que surge sempre 
nestes eventos, permite firmar contac-
tos e amizades que podem trazer gran-
des benefícios profissionais no futuro. 

Apesar da LDA estar sediada em Lis-
boa, o seu impacto já é internacional, 
com formandos inscritos a partir de 
vários países. A língua em que são le-
cionados os cursos varia, conforme a 
nacionalidade dos inscritos, havendo 
facilidade da parte dos formadores 
de poder lecionar em inglês. Um dos 
objetivos da academia é precisamente 
poder continuar a trazer especialis-
tas internacionais para dar cursos em 
Portugal, como foi o caso de um pro-
fissional reconhecido mundialmente na 
medicina dentária, o Dr. Otto Zhur, que 
deu um curso muito bem-sucedido no 
Palácio Foz, em Lisboa. Mas também 

faz parte dos planos levar os cursos da 
LDA para outros pontos do mundo, po-
dendo assim estar ao alcance do maior 
número de profissionais possível. 
A LDA tem várias formações previs-
tas ainda este ano, ou em curso. O já 
referido “Full-Arch Fully Digital”, já 
disponível online, pode ser acedido 
a qualquer momento, tendo desper-
tado um enorme interesse ao nível 
internacional.
Este ano, os cursos incluem desde 
técnicas de isolamento absoluto com 
a Dra. Inês Barbosa, restaurações es-
téticas em resina composta pelo Dr  
Thiago Ottoboni, facetas de cerâmica 
por Raphael Montealto, retentores in-
traradiculares pela Erika Clavijo e “Ho-
peless Surgical Situations in the Upper 
Jaws” pelo Prof. Markus Troeltzsch.
E, por fim, o Lisbon Implantology 
Week, agendado para maio de 2020, 
que inclui uma semana intensa na área 
de implantologia e reabilitação oral. 
Se trabalha na área da medicina den-
tária, então sabe certamente a impor-
tância da formação. Consulte as infor-
mações disponíveis no site da Lisbon 
Dentistry Academy.

A LDA ESTÁ SEDIADA 
EM LISBOA, MAS O 
SEU IMPACTO JÁ É 
INTERNACIONAL, 

COM FORMANDOS 
INSCRITOS A PARTIR 

DE VÁRIOS PAÍSES

Os cursos da Lisbon Dentistry Academy contam com a experiência 
de dentistas de renome e atraem formandos de todo o mundo
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O Futuro encara-se 
com sorrisos

Em cima: Cristina Palma, Marta Gameiro, Mónica Miranda, Rita Afonso, Rita Alves
Em baixo: Joana Costa, Rita Nascimento, Diogo Nuno, Diana de Macedo, Susana Bonito
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QUANDO UMA EQUIPA SABE O VALOR DE SORRIR LIVREMENTE, NADA A PODE VENCER. NA 
CÍNICA HUGO MADEIRA A NOSSA MOTIVAÇÃO É OFERECER SORRISOS PERFEITOS. 
SOMOS UMA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR QUE ALIA CONHECIMENTO, EXPERIÊNCIA 

E ALTA TECNOLOGIA EM PROL DA FELICIDADE DE CADA PACIENTE. 
POR ISSO, TODOS SORRIMOS JUNTOS. PRONTOS PARA UM FUTURO QUE JÁ ESTAMOS A 
VIVER E QUE NOS REALIZA COMO PROFISSIONAIS, COMO PESSOAS E COMO AMIGOS 

DE CADA PESSOA QUE NOS PROCURA E SAI DA NOSSA CLÍNICA MAIS FELIZ

Em cima: Isabel Jorge, Joana Martins, Cristina Yglesias, André Almeida, Carlota Mendonça
Em baixo: Inês Pereira, Inês Barbosa, António Mata, Catarina Martinho
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10 anos 10 sorrisos

CASO 1
Neste caso foram colocadas facetas para corrigir o sorriso 
da paciente. Esteticamente, os dentes apresentavam uma 

textura não uniforme e um formato que não agradava 
à paciente. Desta forma, foi, numa fase inicial, feito o 
desenho virtual do sorriso e colocada uma maquete 
em boca para a paciente juntamente com o médico 

dentista analisarem o novo formato dos seus dentes. 
Após o branquemanto, foram então aplicadas 
as facetas, alterando por completo o formato, 

a cor e a textura dos seus dentes naturais.
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CASO 2
A Sílvia sempre se sentiu desconfortável com 

o seu sorriso, pois não transmitia qualquer 
harmonia e apresentava uma grande discrepância 

intermaxilar. Neste caso, a correção foi 
realizada através da colocação de implantes 
em cima e em baixo com duas próteses fixas 
aparafusadas aos implantes. Para realizarmos 

este sorriso, a cirurgia foi toda planeada 
virtualmente e a prótese foi toda desenhada 
em computador, de forma a conseguir uma 

reabilitação o mais precisa e estética possível.  
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CASO 3
Um caso especial. Paciente apresentava 

uma doença genética rara cuja uma 
das características clínicas era não 

apresentar dentes. Através da cirurgia 
guiada foi possível colocar os implantes 
de forma precisa e colocar uma prótese 
aparafusada aos mesmos. Pela primeira 

vez, este paciente apresentou o seu 
sorriso com dentes devido à reabilitação 

através de prótese fixa a implantes.
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CASO 4
Neste caso existia uma discrepância severa 

entre os dois maxilares. A Alexandra relatava 
ter baixa auto-estima devido ao problema 

de exclusão social resultante do seu sorriso. 
Devido à complexidade do seu tratamento, 

tanto a colocação dos implantes como o 
desenho da sua reabilitação foram planeados 

de forma digital previamente ao procedimento 
cirúrgico. Assim, no dia da cirurgia, foram 
colocados os implantes e no mesmo dia 
a prótese foi inserida e aparafusada aos 
implantes. A Alexandra recuperou o seu 

sorriso e não poderia estar mais feliz 



CASO 5
Esta paciente apresentava dentes muito pequenos e com grandes alterações 

de cor. Através da colocação de facetas e coroas foi possível mascarar a cor dos 
seus dentes naturais e das suas restaurações antigas, devolvendo o seu sorriso.

CASO 6
Neste caso, os dentes apresentavam um formato que não era 
ideal e esteticamente, a paciente não se encontrava satisfeita 
com o seu sorriso, quer em forma quer em cor. Tinha também 

restaurações estéticas antigas nos dentes da frente.
Após análise do sorriso, foi realizado tratamento ortodôntico 
através do aparelho Invisalign e, após os dentes estarem na 

posição ideal, foi realizado um branqueamento dentário e foram 
colocadas facetas apenas nos quatro dentes da frente.
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CASO 7
O paciente apresentava poucas peças dentárias e utilizava 

uma prótese removível há muito tempo. Este tipo de 
prótese não lhe oferecia o conforto que ele desejava e 
por isso mesmo, procurou-nos na tentativa de reabilitar 

o seu sorriso através da colocação de implantes. 
 A cirurgia de colocação de implantes foi toda 
realizada de forma digital e, através de uma guia cirúrgica, 

foram colocados os implantes nas posições planeadas. 
 No próprio dia do procedimento cirúrgico, 

foi possível colocar a prótese fixa aos implantes 
e o sorriso foi imediatamente recuperado, 

tanto funcional como esteticamente. 

25



26

CASO 9
Este paciente nunca teve os seus incisivos laterais e por isso o seu sorriso 

apresentava espaços entre os dentes, além de fraturas nos dentes de 
cima e de baixo, comprometendo a estética e a função dos mesmos. Após 

ser realizado um estudo ortodôntico e de ser feito o desenho digital 
do sorriso, foi colocado o aparelho de forma a colocar os dentes nas 

posições ideais para, posteriormente serem colocadas as facetas. 
 As facetas permitiram não só encerrar os espaços entre os dentes 

como mascarar o formato dos mesmos para atingir um sorriso o mais 
harmonioso possível, mesmo não tendo incisivos laterais presentes. Nos 

dentes inferiores, a reabilitação foi feita através de restaurações estéticas

CASO 8
A Domingas é um caso especial. Há muito tempo que utilizava uma prótese 

removível por perda dos seus dentes desde muito nova. Assim, foram colocados 
implantes na parte superior que permitiram devolver o seu sorriso através de 
uma prótese aparafusada aos implantes. Esta prótese, por ser fixa, devolveu 

o conforto da fonética e da mastigação e a auto-estima à Domingas.
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ANTES

ANTES

DEPOIS

CASO 10
A Inês tinha um desejo enorme em mudar 
o seu sorriso. As suas expectativas e a sua 
vontade iam de encontro à colocação de 

lentes de contacto. Apesar de já antes ter um 
sorriso bonito, foi possível através das lentes 

de contacto corrigir a inclinação de alguns 
dentes e melhorar a estética do seu sorriso.
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A INFÂNCIA é uma fase em que mui-
tos pais desvalorizam a atenção a dar 
aos dentes dos seus filhos, pensando, er-
radamente, que como os dentes vão cair 
não é preciso. Nada mais errado. 
O momento de começar a cuidar da hi-
giene dos seus pequenos é precisamen-
te quando nascem os primeiros dentes. 
Regra geral, isto ocorre  aos seis meses, 
embora possa ser mais cedo, o que é 
perfeitamente normal. 
Quando nesta idade o bebé ainda mama 
livre demanda ou toma biberons du-
rante a noite principalmente, a atenção 
deve ser redobrada, pois os restos de 
leite que ficam na boca promovem a for-
mação de placa bacteriana. 
Existem soluções específicas para lavar 
os dentes do seu bebé, mesmo que seja 
só um. Há umas dedeiras, por exemplo, 
que os pais podem colocar nos seus de-
dos e passar na gengiva da criança. 

TER DENTES... PODE DOER
Todos os bebés têm as chamadas dores 
de erupção dentária, quando os den-

tes irrompem. Mas na verdade não há 
nenhuma cura (nem mesmo milagrosa) 
para estas dores, que podem dar “más 
noites” e mal estar ao bebé, o que pode 
ser muito cansativo para os pais. Mas 
uma boa solução podem ser os morde-
dores próprios para aliviar estas dores, 
que se colocam no frigorífico antes de 
dar à criança que, como se sabe, nesta 
altura gostam de trincar tudo e, sobre-
tudo quando têm dores, apreciam espe-
cialmente o frio, pois este ajuda a aliviar 
o desconforto. 
Nesta fase o bebé deve ir pela primei-
ra vez ao dentista, mesmo que tenha 
apenas um ou dois dentes. A consulta 
com um bom profissional pode ajudar 
a determinar se há predisposição para 
problemas dentários, como o desenvol-
vimento de cárie, por exemplo. E é espe-
cialmente importante que sejam os pais 
a acompanhar os seus pequenos, pois 
são as melhores pessoas para explicar 
quais são os seus hábitos de higiene oral 
ou se têm historial de lesões de cárie, 
o que vai ter influência na atenção que 

CRIANÇAS

De pequenino se cuida 
o dentinho

A INFÂNCIA É UM PERÍODO EM QUE É PRECISO TER MUITA ATENÇÃO AOS DENTES PARA PREVENIR 
PROBLEMAS NO FUTURO. OS CUIDADOS COMEÇAM ASSIM QUE NASCEM OS PRIMEIROS DENTES 

E DURANTE A GRAVIDEZ HÁ QUE DAR ESPECIAL ATENÇÃO À SAÚDE ORAL DA FUTURA MÃE

QUE ESCOVA DEVO USAR PARA 
O MEU FILHO? 

Há muitas escovas no mercado, mas nem todas são iguais. 
Se está interessado em investir numa escova de qualidade para o seu 
filho, então vale a pena conhecer as escovas CuraKid, da CuraProx.

Desenvolvidas por um dentista suíço, estas escovas são especiais 
uma vez que têm cabeças mais pequenas, que se ajeitam à boca do 

seu filho, mas ainda assim têm muito mais filamentos do que a maioria 
das outras escovas no mercado, permitindo uma melhor limpeza. 
A CuraKid, tem imensas cores, o que também é uma mais-valia. 
Não há uma idade certa para adotar uma escova deste género, 
mas o ideal é talvez enquanto ainda tiverem dentes de leite e, 

sobretudo, quando começam a transitar para a dentição mista. Uma 
fase que costuma ser crítica é quando os dentes de leite abanam, 
pois aí muitos evitam escovar, com medo das dores, e esta escova 

é menos agressiva, mas permite higienizar bem a zona toda. 
Lembre-se que a escova deve ser trocada no máximo de três 

em três meses ou menos, em primeiro lugar porque nessa altura 
começa a ficar com bactérias, mas também porque começa a 
ficar descabelada e assim deixa de conseguir remover a placa. 
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3 PERGUNTAS A 
JOANA COSTA

Médica dentista com prática exclusiva em Odontopediatria 

1.   
AS PASTAS DE DENTES PARA CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM 
NAS GRANDES SUPERFÍCIES SÃO EFICAZES? 
O importante é seguir as guidelines mundiais para a prevenção da 
cárie, e para isso basta procurar pastas fluoretadas com quantidades 
de fluor entre 1000-1500 ppm, sendo a quantidade indicada 
especificamente para a criança em questão pelo odontopediatra.

2.   
ALGUMAS CRIANÇAS DIZEM QUE NÃO GOSTAM DE LAVAR 
OS DENTES PORQUE NÃO GOSTAM DO SABOR, OU PORQUE 
PICA. HÁ ALGUMA FORMA DE OS CONVENCER?
Sem dúvida que todos os estímulos motivacionais são importantes, 
procurar um sabor que a criança goste com a ajuda dela, e 
não esquecer que a quantidade de pasta a utilizar em cada 
escovagem deve ser, dos 0-3 anos meio bago de arroz, 3-6 anos 
1 bago de arroz e dos 6 anos em diante igual a uma ervilha.

3.   
PARA ALÉM DOS CUIDADOS GERAIS COM A HIGIENE 
ORAL, HÁ HÁBITOS ALIMENTARES QUE POSSAM AJUDAR 
A MANTER OS DENTES DAS CRIANÇAS MAIS SAUDÁVEIS? 
Sem dúvida que uma dieta rica em açúcares e hidratos de carbonos 
fermentados, juntamente com uma escovagem ineficiente são um 
prato cheio para as bactérias causadoras da destruição dentária.

tem de dar à saúde oral do seu filho em 
particular. 
Os pais devem lembrar-se que é so-
bretudo em casa, através do exemplo, 
que os seus filhos aprendem a cuidar 
bem dos seus dentes. E devem ter 
o cuidado de não transmitir os seus 
medos eventuais (sempre irracionais) 
de visitar o dentista. É que desde a 
linguagem usada até aos mais peque-
nos detalhes, como levar o filho ao 
consultório como se fosse para um 
local perigoso, irão passar para os 
mais pequenos e criar neles traumas 
desnecessários. 

ESCOVAR, SEMPRE BEM ESCOVADO
Não espere até o seu filho ter autono-
mia para lavar os dentes sozinho. Se 
desde pequeno os lavar com ele, o há-
bito ficará enraizado. Além disso, não vai 
parecer uma imposição precisamente 
na idade em que começa a querer mais 
independência. 
Em qualquer fase da vida, o mais im-
portante é que os dentes fiquem esco-

vados... e bem escovados. E para tor-
nar tudo numa divertida brincadeira, 
transforme estes poucos minutos num 
momento especial. A compra de esco-
vas elétricas, com cores ou bonecos 
também pode ser uma boa solução. 
Mas quando ainda são pequenos deve 
ter cuidado para que a escova tenha 
a cabeça pequena, de forma a chegar 
mais facilmente a todos os pontos da 
pequena boca da criança. 
Lembre-se que não adianta fazer um 
movimento de vai e vem com a escova, e 
que escovar com força não significa que 
a lavagem seja melhor. Na face exterior 
dos dentes procure fazer movimentos 
circulares, como se estivesse a desenhar 
uma bola em cada dente – dizê-lo assim 
até pode tornar a escovagem ainda mais 
divertida! – e, na parte de trás, incline a 
escova para poder atingir o ângulo certo. 
Não se esqueça de lavar também a par-
te de cima dos dentes, com os quais se 
mastiga. Se tiver dúvidas, o seu dentista 
pode ajudar.

E AS QUEDAS?
Ver os filhos a começarem a gatinhar 
e a andar é sempre uma emoção, mas 
também é uma dor de cabeça em ter-
mos de cuidados. O mais natural é que 
o seu filho caia e se magoe e, em rela-
ção a isso, não há muito a fazer. Mas 
é preciso ter atenção porque embora 
possa parecer inofensiva, uma panca-
da, mesmo em dentes de leite, reque-
rer uma visita ao dentista. Nesta fase, 
muitos pais não ligam especialmente a 
estes episódios porque pensam que 
como estes dentes vão cair, não há 
problema de maior. Mas há traumas e 
problemas nos dentes de leite que, se 
não forem tratados ou diagnosticados 
precocemente, podem passar para os 
definitivos, criando um problema mais 
grave no futuro. 
Se nota que o dente do seu filho ficou 
solto, está partido, ou parece ter-se re-
traído para dentro da gengiva, mesmo 
que pouco, leve-o imediatamente ao 
dentista, nem que seja para despistar 
males maiores. O mesmo se aplica caso 
o dente mude de cor passados alguns 
dias do traumatismo. 
Quando ligar para marcar a consulta, 
explique o motivo pois a clínica pode 
ter dentistas especializados. É muito 
importante que dê o maior número 
de detalhes possível. Quando foi o in-
cidente, qual foi a reação do seu filho 
e se ele se queixa de alguma zona da 
boca em particular são pontos impor-
tantes do diagnóstico. Não se esque-
ça que pode haver lesões que não se 
detetam a olho nu, por isso quanto 
mais pistas der ao especialista, mais 
facilmente ele poderá fazer uma boa 
avaliação. 
Lembre-se sempre que o dentista tem 
todo o interesse em que o seu filho cres-
ça com os dentes saudáveis, mas são os 
pais – e o próprio filho – os principais 
responsáveis para que isso aconteça. 
Por isso, faça a sua parte, que o dentista 
certamente fará a dele. 
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ANTÓNIO MATA, elogia os pro-
fissionais de medicina dentária portu-
gueses e ajuda-nos a perceber como 
se deve conjugar a experiência dos 
médicos dentistas com a vontade do 
paciente, considerando, ao mesmo 
tempo, as inúmeras variáveis no pro-
cessos de decisão. Fala-nos também 
sobre o projeto Smart Science, uma 
iniciativa da Clínica Hugo Madeira que 
está a contribuir para a revolução na 
forma como se encara a investigação 
em Portugal.

POR VEZES EXISTE A IDEIA 
QUE O MÉDICO SE LIMITA A 
APLICAR UMA FÓRMULA. DETETA 
O PROBLEMA E APLICA UMA 
SOLUÇÃO, COMO SE FOSSE 
MATEMÁTICO. ESTA IDEIA 
CORRESPONDE À VERDADE?
Em teoria sim. Aquilo que os médicos 
fazem é responder a perguntas que 
os pacientes lhes sugerem direta ou 
indiretamente. Nesse contexto é um 
processo científico de resolução de 
problemas. A grande diferença relati-
vamente a outros campos científicos é 
que as ciências médicas têm de lidar 
com uma variabilidade muito maior, o 
que introduz no dito processo cientí-
fico uma quantidade muito maior de 
variáveis conducentes a um grau de 
previsibilidade muito menor e, logo, de 
resolução mais difícil. A incerteza nos 
processos de diagnóstico, escolha e 
aplicação de tratamentos dificulta a de-
cisão clínica e obriga a uma integração 
do conhecimento com a expertise do 
clínico e as expectativas dos pacientes.

ATÉ QUE PONTO OS INTERESSES 
DO PACIENTE PODEM INFLUIR 
SOBRE AS DECISÕES CLÍNICAS? 
O SEU PAPEL NÃO É APENAS 
ACEITAR OU REJEITAR A 
PROPOSTA DO MÉDICO?
É verdade que durante muito tempo a 
prática médica assentou sobre um mo-
delo em que o paciente tinha um papel 
demasiado passivo perante a autoridade 
do médico. No entanto, nas últimas dé-
cadas, temos assistido à transferência da 
prática clínica para um modelo mais cen-
trado no paciente e nas suas necessida-

des. Os próprios pacientes têm evoluído 
no interesse pela sua saúde, sendo hoje 
em dia mais inquisitórios e predispostos 
a um envolvimento na decisão clínica, 
o que é fortemente desejável. O papel 

do médico tem de ser, cada vez mais, 
orientar o paciente na qualidade da in-
formação a que este acede e ajudá-lo a 
escolher em consciência.

A INVESTIGAÇÃO É MUITO 
IMPORTANTE PARA A MEDICINA 
DENTÁRIA. PODE EXPLICAR 
UM POUCO O QUE É A 
MEDICINA DENTÁRIA BASEADA 
NA EVIDÊNCIA E A RELAÇÃO 
DOS ATUAIS PROFISSIONAIS 
COM ESTA REALIDADE?
A Medicina Dentária Baseada na Evi-
dência é um paradigma para a prática 
clínica. O objetivo é que a decisão clínica 
transite de opiniática e baseada no au-
toritarismo médico para uma integração 
entre a melhor evidência resultante da 
investigação clínica com a expertise do 

clínico e as expectativas do paciente. Re-
side na aplicação de um algoritmo para 
intervenção clínica constituído pela for-
mulação e focagem de uma pergunta, a 
busca pela evidência, a avaliação crítica 
da mesma e sua aplicação ao doente. É 
um processo que requer treino específi-
co, mas que tem vindo a assumir-se nas 
últimas décadas como a forma mais de-
sejável de intervenção clínica 

É IMPORTANTE QUE AS DECISÕES 
CLÍNICAS TENHAM POR BASE 
EVIDÊNCIA E NÃO APENAS A 
EXPERIÊNCIA DO DENTISTA E 
DOS SEUS COLEGAS? PORQUÊ?
Porque a prática médica é um ato de 
ciência, e como tal devem ser as con-
clusões das observações sistematiza-
das que constituem a base analítica 
de decisão objetiva. Se bem que a 
experiência pessoal seja essencial em 
medicina, não deve, no entanto, ser a 
única nem mesmo a principal fonte de 
decisão. A razão simples é que a ex-
periência sem medições objetivas não 
passa de perceções, que são falíveis 
e extremamente variáveis de expert 
para expert. 

FREQUENTEMENTE EXISTE UMA 
BARREIRA DE CONHECIMENTOS 
E DE TERMINOLOGIA ENTRE 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
E OS PACIENTES. ATÉ QUE 
PONTO É IMPORTANTE 
HAVER TRANSPARÊNCIA NA 
RELAÇÃO ENTRE O DENTISTA 
E O SEU PACIENTE?
A transparência na comunicação mé-
dico paciente é essencial, embora nem 
sempre seja fácil. O paciente que não 
entenda nem comunique claramente 
com o seu médico nunca será envolvido 
na decisão clínica de forma consciente 
e esclarecida e, certamente, não estará 
motivado para o seu processo terapêu-
tico. Importa notar que neste campo 
a medicina digital também começa a 
poder fornecer ao clínico algumas fer-
ramentas importantes e facilitadoras da 
comunicação com o paciente.

O QUE A CLÍNICA HUGO 
MADEIRA ESTÁ A FAZER PARA 

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO

Revolucionando  
a investigação em Portugal

ANTÓNIO MATA, MÉDICO DENTISTA NA CLÍNICA HUGO MADEIRA, É PROFESSOR CATEDRÁTICO NA FACULDADE 
DE MEDICINA DENTÁRIA E UM DOS MAIORES ESPECIALISTAS EM PORTUGAL NA ÁREA DA INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA NESTE CAMPO. NESTA ENTREVISTA FALA-NOS DA RELAÇÃO MÉDICO/PACIENTE E DE COMO 
PORTUGAL ESTÁ BEM POSICIONADO PARA ENFRENTAR O NOVO PARADIGMA DA MEDICINA DENTÁRIA

António Mata é um dos 
maiores especialistas 
em Portugal na área 

da investigação 
científica em medicina 

dentária

O PROJETO SMART 
SCIENCE ESTÁ A 

CONTRIBUIR PARA 
UMA REVOLUÇÃO 
NA FORMA COMO 

SE ENCARA A 
INVESTIGAÇÃO 
EM PORTUGAL
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PROMOVER A INVESTIGAÇÃO? 
PODE-NOS FALAR UM POUCO 
DO PROJETO SMART SCIENCE? 
A investigação clínica vai alterar-se ra-
dicalmente nos próximos anos. Por um 
lado, existe a compreensão de que terá 
de se alastrar a outros centros de produ-
ção de conhecimento clínico diferentes 
dos settings tradicionais académicos, a 
quem falta realismo. E existem cada vez 
mais incentivos à investigação clínica 
dita pragmática ou de efetividade que 
compara intervenções e estratégias que 
já estejam no terreno, e que produzam 
respostas de grande aplicabilidade no 
mundo real. Por outro lado, o advento 
da medicina digital que promete revo-
lucionar num futuro muito próximo os 
sistemas de apoio à decisão clínica, vai 
recorrer cada vez mais a dados reais dos 
pacientes (o que se chama Real World 
Data) e permitirá gerar conhecimento 
(Real World Evidence) a partir desses 
mesmos dados. 
As clínicas que estão no terreno te-
rão um papel essencial na compilação 
desses dados e produção de conheci-
mento. Pensamos que uma clínica com 
a nossa dimensão tem o dever e a res-
ponsabilidade social de produzir co-
nhecimento. A Smart Science é o pri-
meiro passo nesse sentido. Um centro 
de investigação clínica real que poderá 
trabalhar isoladamente ou em rede 
com outros centros. Neste momento 
temos já alguns projetos em curso liga-
dos à implantologia, ortodontia, sobre 
efetividade ou qualidade de vida dos 
pacientes, entre outros. 

MEDICINA 
DENTÁRIA EM 

PORTUGAL 
É DAS MAIS 
AVANÇADAS 

Para o António Mata 
a Medicina Dentária 

em Portugal é das 
mais avançadas do 
mundo. O dentista 

realça que a classe é 
jovem e muito aberta 
aos desenvolvimentos 

científicos e tecnológicos 
e valoriza o facto de 

muitas das formações 
nacionais e internacionais 
já abordarem as temáticas 

modernas. O dentista 
afirma mesmo que 

“estamos perfeitamente 
posicionados para 

acompanhar o 
desenvolvimento 
que se avizinha”. 

3 PERGUNTAS A 
INÊS PEREIRA
Médica dentista/subdiretora clínica 

1.   
QUAL A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO 
E DAS ESPECIALIDADES?
A Medicina Dentária, tal como as outras áreas da 
Medicina, é uma ciência dinâmica e em constante 
evolução. Verifica-se mesmo, hoje em dia, um 
crescimento exponencial, devido ao desenvolvimento 
de tecnologias de apoio à prática clínica. Como 
tal, achar que sabemos tudo, ou seja, cair no erro 
da Medicina Autoritária e Teorias do “Acholismo”, 
é uma atitude completamente ultrapassada. A 
formação é, sem dúvida, uma parte integrante da 
nossa profissão, pelo que deve ser aliada à nossa 
carreira clínica. A capacidade de proporcionar o 
melhor tratamento ao nosso paciente é uma das 
prioridades da Clínica Hugo Madeira, e por isso 
criámos um corpo clínico que tem a humildade de 
aprender em equipa e procurar formação nacional e 
internacional com os melhores mestres de cada área. 
A Medicina Dentária generalista está em mudança.

2.   
COMO COMENTA A IMPORTÂNCIA DOS 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA 
DIAGNÓSTICO E PLANEAMENTO
A base para um tratamento excelente começa com 
o diagnóstico da patologia. Um espelho e uma sonda 
são instrumentos necessários, mas insuficientes 
para despistar determinadas condições na cavidade 
oral. O olho humano, ainda que treinado, é incapaz 
de ver com precisão para o interior dos dentes, 

gengiva e osso. Posto isto, os meios auxiliares de 
diagnóstico (radiografias, TACs, scanner intra-
oral, fotografias, entre outros), tal como o nome 
indica, são fundamentais para o Médico Dentista 
elaborar um correto Plano de Tratamento. A 
segunda valência mais importante para o sucesso 
do tratamento, é o planeamento do mesmo. Hoje 
em dia, estão disponíveis equipamentos que 
permitem o planeamento digital de reabilitações 
completas sobre implantes, através da sobreposição 
dos modelos digitais, fotografias e radiografias do 
paciente. Para além disso, permitem a arquitetura 
do futuro sorriso do paciente, permitindo ao 
mesmo a visualização do resultado final. Na nossa 
clínica, temos estes meios disponíveis, assim como 
microscópio para tratamentos mais minuciosos, uma 
vez que trabalhamos melhor quando vemos melhor!

3.   
COMO DEFINE A RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE 
NA CLINICA HUGO MADEIRA?
A confiança é a base da relação médico-paciente. 
Tal como diz o ditado “quanto mais depressa, mais 
devagar”, e esta sabedoria popular aplica-se à 
Medicina Dentária. Chamamos-lhe slow dentistry. Na 
Clínica Hugo Madeira investimos tempo a explicar 
a sequência dos procedimentos e os timings dos 
tratamentos aos nossos pacientes. Acreditamos 
numa relação transparente, em que o paciente se 
sente à vontade para partilhar as suas frustrações e 
questionar todas as dúvidas sobre o seu tratamento. 

Na Clinica Hugo Madeira, a par com a 
tecnologia avançada e os processos 
mais modernos, as práticas médicas 

são alvo do maior rigor e cuidado. 
Do equipamento à seleção dos 
profissionais à formação e ao 

relacionamento com os pacientes, 
tudo é pensado para atingir a 

excelência. Nesta entrevista Inês 
Pereira comenta os pontos principais 

desta política

A EXCELÊNCIA NAS PRÁTICAS MÉDICAS
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WORKFLOW DIGITAL

Inovação tecnológica que 
lhe dá razões para sorrir

TODOS TEMOS SIDO TESTEMUNHAS DE COMO OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS TÊM MUDADO 
A VIDA E O MUNDO AO LONGO DAS ÚLTIMAS DÉCADAS. NO CAMPO DA MEDICINA DENTÁRIA 

NÃO É DIFERENTE E NA CLÍNICA HUGO MADEIRA OS TEMPOS JÁ SÃO DE FUTURO

“A tecnologia digital permite preparar, com 
perfeição, próteses, coroas e tudo o que um 

tratamento exige” - Dra. Inês Barbosa
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ANTIGAMENTE, se fosse ao seu 
dentista para fazer uma prótese ou 
colocar uma coroa, por exemplo, 
seria necessário um molde e muitas 
horas em laboratório para analisar e 
preparar as peças para completar a 
cirurgia. E o mais provável era que 
se mantivessem algumas imperfei-
ções que, eventualmente, poderiam 
ser retificadas mais tarde ou, na pior 
das hipóteses, não teriam correção 
possível e comprometeriam a quali-
dade do tratamento. 
Mas tudo começou a mudar nos 
anos oitenta, com o aparecimento 
de tecnologias adaptadas à medi-
cina dentária, como o CAD/CAM 
(Computer Aided Design/Computer 
Aided Manufacturing), ou seja, de-
sign e produção de próteses e ou-
tros acessórios médicos através de 
computador. 

A REALIDADE SEM MOLDE
Hoje, os avanços são de tal ordem que 
nem é preciso um molde para ficar 
com uma imagem real da sua denti-
ção e do interior da sua boca. Já são 
cada vez mais as clínicas dentárias que 
usam scanners manuais intraorais, ou 
seja, um pequeno aparelho que o seu 
médico segura dentro da sua boca, 
quase como se fosse uma escova de 
dentes elétrica, e que passa junto aos 
seus dentes, por toda a cavidade oral
O scanner vai recolhendo imagens 
detalhadas da sua dentição e transmi-
te-as diretamente para o computador, 
produzindo uma imagem perfeita, num 
modelo tridimensional, que vai pos-
sibilitar ao médico e aos técnicos de 
laboratório preparar, com perfeição, 
próteses, coroas e tudo o que um tra-
tamento exige.
Este processo — simples, rápido e al-
tamente confiável – tornou obsoleto 
o antigo método para fazer o molde: 
colocava-se na boca do paciente uma 
peça com massa que, ao ser trincada 
por alguns segundos, deixava uma 
impressão dos dentes em negativo 
que era, depois, preenchida com uma 
resina própria, resultando no molde 
que orientava a construção dos novos 
dentes. Hoje, graças ao digital, tudo é 
muito mais confortável e rápido além 
de ser muito mais preciso. 
Completada esta primeira fase passa-
-se para o trabalho de laboratório. Se 
a clínica não tiver um laboratório pró-
prio, pode sempre enviar os ficheiros 
por via eletrónica para uma clínica es-
pecializada, para a análise necessária. 
Esta é uma das fases mais estimulan-
tes para os dentistas que, mesmo não 
estando em contacto direto com o pa-
ciente, tiram uma enorme satisfação 
ao conseguir a melhor solução possí-
vel para as necessidades daquela pes-
soa em particular. Para estes especia-
listas, é quase como se estivessem a 
completar um puzzle, sabendo que 
este trabalho vai ter efeitos diretos 
na melhoria da vida de uma pessoa. 

A PRECISÃO DA CIRURGIA
Feito esse trabalho, chega a fase do 
guia cirúrgico. Aqui, o termo guia tem 
duplo significado. O primeiro é a pro-
dução de um acessório a colocar na 
boca do paciente durante a cirurgia, 
que tapa e protege os dentes que não 
vão ser intervencionados e tem aber-
turas apenas onde há dentes que vão 
ser tratados. 
O guia também é uma lista de ins-
truções extremamente precisas, 
que indica exatamente o que é ne-
cessário fazer em cada fase da cirur-
gia. Tudo vem explicado como as in-
dicações de um GPS para chegar ao 
seu destino, sendo que, neste caso, 
o destino é o sorriso mais bonito do 
paciente. 
O passo seguinte é desenhar o mate-
rial a implantar. Aqui, mais uma vez, o 
processo é hoje muito mais simples e 
rápido do que antigamente. Antes dos 
avanços tecnológicos o técnico te-
ria de esculpir uma prótese dentária, 
garantindo que o tom, o formato e o 
tamanho não prejudicavam a estética 
nem causavam desconforto ao pacien-
te. Hoje, tudo é feito com a ajuda do 
sistema informático que contém já 
uma biblioteca com vários modelos 
de dentes permitindo escolher o mais 

próximo daquilo que se deseja. Feito o 
trabalho digital, basta imprimir o resul-
tado final e o implante estará pronto 
a colocar. 
E, por fim, chega a fase final, a restau-
ração. É aqui que o médico dentista 
completa a sua intervenção, colocan-
do as próteses, coroas, etc. para que 
os dentes fiquem tratados e o pacien-
te recupere o seu sorriso mais que 
perfeito. 

O FUTURO JÁ ESTÁ ENTRE NÓS
Em todo este processo, conhecido 
como digital workflow, é possível tra-
balhar internamente, caso a clínica 
esteja equipada de todo o material 
necessário, como o scanner, o labo-
ratório, a impressora 3D e, claro, uma 
equipa de especialistas, ou então po-
de-se trabalhar também em outsour-
cing, fazendo algum do trabalho inter-
namente e contando com a ajuda de 
laboratórios e equipas especializadas 
para o resto. 
Na Clínica Hugo Madeira todo este 
processo é feito internamente e, na 
busca pela solução mais confortável 
e o sorriso mais perfeito para cada 
paciente, é possível conjugar os mé-
todos digital e convencional, sempre 
que o especialista entender. Devemos 

ter bem presente que as máquinas e o 
software existem para ajudar e facilitar 
o trabalho dos homens, e não para os 
substituir!
O digital workflow é uma realidade 
cada vez mais presente na vida dos 
dentistas e dos pacientes – ainda 
que estes nem deem conta – e em 
Portugal vai-se seguindo a tendência 
internacional da digitalização. Se é 
dentista e quer começar a entrar mais 
nesta área, é importante que comece 
por operações mais pequenas, para 
se ir familiarizando com o software, e 
que se aconselhe com pessoas mais 
experientes. Para ajudar nesse sen-
tido, a Clínica Hugo Madeira desen-
volveu um curso online que explica, 
com todo o detalhe necessário, como 
funciona o digital workflow, quais as 
vantagens e as melhores formas de 
trabalhar. 
Se é paciente e tem um problema 
dentário cuja resolução tem estado a 
adiar, então saiba que a medicina den-
tária nunca foi tão rápida, eficiente e 
precisa como é hoje e que com a ajuda 
do seu dentista – que tem como princi-
pal preocupação atingir os resultados, 
ajudando-o – e das inovações tecnoló-
gicas digitais que ele tem ao seu dis-
por, a sua vida pode melhorar muito. 

As guias cirúrgicas 
indicam, com 

precisão, o ponto 
onde o dentista tem 

de intervir

Na Clínica Hugo 
Madeira os métodos 
digitais são os mais 

avançados. Tudo 
para garantir

o sorriso perfeito 
de cada paciente
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TURISMO DE SAÚDE

Atraindo 
clientes  
de todo  
o Mundo

A CLÍNICA HUGO MADEIRA TEM REGISTADO UM 
CRESCIMENTO EXPONENCIAL E, MESMO TRATANDO 

MAIS DE DOIS MIL CLIENTES E REALIZANDO QUASE 70 
MIL PROCEDIMENTOS POR ANO, CONTINUA A OFERECER 

UM TRATAMENTO PERSONALIZADO. NÃO É POR ACASO 
QUE CADA VEZ É MAIS PROCURADA POR ESTRANGEIROS 

E PORTUGUESES RESIDENTES NO ESTRANGEIRO

QUEM ENTRA na Clinica Hugo 
Madeira depressa se apercebe que o 
movimento é elevado, mas que tudo 
está organizado para que os tempos 
de espera sejam mínimos, a simpatia 
e o cuidado estejam presentes em 
todo o staff e que o cliente se sente 
bem acompanhado ao longo de todo 
a sua jornada, num ambiente muito 
acolhedor.

UMA CLÍNICA BOUTIQUE 
Esta escala é essencial para que a 
clínica possa ser competitiva a nível 
internacional. Permite investir nos 
equipamentos e softwares mais avan-
çados, atrair o melhor talento e adotar 
uma política de Investigação & Desen-
volvimento para oferecer as melhores 
práticas médicas. O marketing é tam-
bém fundamental, com uma equipa 
de contacto, comunicação, imagem e 
comercial que já ultrapassa a dúzia de 
elementos.
A presença regular como palestrante 
nos principais congressos e feiras inter-
nacionais, quer por parte do Dr. Hugo 

Madeira quer por diversos elementos 
do seu corpo clínico, revelam o enorme 
reconhecimento dos casos e da prática 
da clínica. Esta presença internacional 
permite, igualmente, a recolha de co-
nhecimento e oferece uma posição de 
liderança na adoção de novas soluções, 
equipamentos e materiais, que benefi-
ciam a experiência do cliente. 

RECONHECIMENTO A 
TODOS OS NÍVEIS
A Lisbon Dentistry Academy também 
reflete esta escala internacional. É 
uma Academia de formação para parti-
lha de conhecimento com médicos de 
todo o mundo, reconhecida por contar 
com a presença regular dos melhores 
especialistas a nível mundial. 
Internacionalizar serviços é uma aposta 
exigente e de longo prazo. O crescimen-
to sustentado do Turismo em Portugal, 
com forte aposta na qualidade e dina-
mismo da oferta, é um excelente exem-
plo a seguir. E a Clínica Hugo Madeira 
procura ser mais uma razão para sermos 
visitados.  

3 PERGUNTAS A 
ANTÓNIO FILIPE
Managing Partner Clínica Hugo Madeira 

1.  
O QUE LEVA UM CLIENTE RESIDENTE FORA DE 
PORTUGAL A PROCURAR A CLÍNICA HUGO MADEIRA?
Para sermos competitivos, temos de nos comparar, diariamente, 
com as melhores práticas e as melhores clínicas a nível mundial. 
Apenas assim podemos apresentar uma boa proposta de valor, 
uma forte perceção de qualidade, uma exigência na estética 
e uma precisão no trabalho e no serviço que, no seu conjunto, 
permitem os resultados de excelência que atraem clientes de 
todo o mundo. Temos sabido atrair o melhor talento, consolidar 
e inovar nas práticas clínicas e apostar cada vez mais, tanto 
na Investigação & Desenvolvimento como na formação.

2. 
QUE PRINCIPAIS DESAFIOS TÊM DE VENCER?
Organizar mais de 20 médicos e respetivas assistentes, mantendo 
um atendimento personalizado e corresponder ao sonho das 
pessoas que nos procuram, é o maior desafio. Temos respondido 
com uma aposta na consolidação e otimização dos processos clínicos 
e de gestão. Utilizamos plataformas que integram aspetos como 
o contacto com o cliente e o CRM, fundamentais para uma clínica 
que conta com 12 redes sociais e mais de 20 pontos possíveis de 
entrada de leads. Estamos, por outro lado, a liderar na adoção do 
workflow digital, dando formação a nível internacional nesta matéria.

3. 
QUAL A RECEITA PARA O FUTURO?
Saber fazer as escolhas certas em termos de novas tecnologias, 
continuar a inovar e a oferecer um tratamento de saúde 
de excelência e uma estética que continua a surpreender 
os nossos clientes. E, sobretudo, manter a humildade de 
reconhecer que precisamos de melhorar todos os dias para 
continuar a satisfazer e a surpreender os nossos clientes.

SABIA QUE, EM 2018,  
A CLÍNICA HUGO MADEIRA:

• TEVE MAIS DE 2000 CLIENTES
• 67% SÃO DO SEXO FEMININO
• 73% RESIDEM FORA DE LISBOA
• REALIZOU CERCA DE 70 MIL PROCEDIMENTOS
• CONTA COM MAIS DE 70 COLABORADORES

Para António Filipe, os resultados de 
excelência da Clínica Hugo Madeira 
atraem clientes de todo o mundo



MARQUE JÁ A SUA CONSULTA

Tel: +351 308 810 413 

Email: clinica.lisboa@hugomadeira.com 

www.clinicahugomadeira.com

Instagram: @clinica_hugomadeira 

Facebook: Clínica Hugo Madeira 

www.facebook.com/clinicahugomadeira 
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