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É importante a saúde dentária? Os 
problemas de gengivas e dentes po-
dem realmente afetar as nossas vidas 
e o nosso estado de saúde geral?

A evidência diz que sim é impor-
tante desfrutar de uma boa saúde 
dentária, perdê-la afeta a qualidade 
da nossa vida e pode potenciar a aparição de mais problemas de 
saúde geral.

A saúde dentária permite-nos estar à vontade, sem incómodos, 
mastigar bem, falar de forma clara, sorrir sem complexos, dormir 
relaxadamente e a ter confiança e segurança na intimidade.

Uma boca saudável, limpa, fresca, bonita e com agradável háli-
to é atrativa e ajuda a ser mais feliz. Ajuda-nos a viver com alegria, 
a sorrir, a beijar e a relacionar-nos com os outros de forma natural 
e próxima e, ainda mais importante, a mastigar bem e desfrutar 
dos sabores e das boas comidas.

Caso contrário, se padecer de problemas de gengivas e de den-
tes, irá causar-lhe incomodidades, tempo de dedicação e custos 
económicos.

Os dentes e as gengivas do ser humano estragam-se com faci-
lidade. As possibilidades de padecer doenças das gengivas (gen-
givite e periodontite), dos dentes (cárie), de má posição dentária o 
de apertamento dentário (bruxismo) são muito altas. Temos 32 den-
tes (muitos), comemos muito mole e com muito açúcar, as bocas 
tornam-se pequenas e não cabem bem os dentes, temos uma vida 
stressada e com tensão, e esperamos viver muitos anos. Tudo isso 
somado, torna-nos em candidatos a padecer ao longo da nossa 
vida algum tipo de problema dentário ou de gengivas.

Além disso, a ciência está a demonstrar uma direta associação 
entre os problemas dentários e de gengivas e ter maiores possi-
bilidades de padecer acidentes cardiovasculares, de descompen-
sar uma diabete controlada, de que as grávidas tenham um parto 
prematuro e da perda de rendimento desportivo, entre outros.

A mensagem positiva é que a prevenção funciona muito bem na 
Odontologia. Uma boa higiene oral diária e, no mínimo, uma visita 
ao dentista todos os anos para uma revisão e higiene periódica, 
pode evitar a aparição de patologias importantes.

Como coincidem grandes possibilidades de padecer problemas 
bucais com a eficácia que mostra a prevenção, recomendamos a 
partir destas linhas de forma efusiva, que se faça prevenção da 
saúde dentária.

Dr. Jordi Cambra
Presidente da Associação de Clínicas Dentárias BQDC
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12 razões para 
ir ao dentista

Esta STRESSADO? Não o 
pague com a sua boca

Se cuidar da sua saúde 
bucal, cuida do seu 
CORAÇÃO

O seu HÁLITO é a sua  
melhor arma nas  
distâncias curtas

Passou-se muito tempo 
desde a última vez,  
é a altura de retomar  
a sua SAÚDE oral

Não esqueça a REVISÃO  
dos mais pequenos,  
cria hábitos saudáveis

Melhore o seu SORRISO  
e ria sem complexos

PREVENIR é mais  
rentável que tratar  

uma doença

O diagnóstico precoce  
da CÁRIE evita  

tratamentos maiores

Pela saúde das suas  
GENGIVAS,  

evite complicações

Uma REVISÃO de  
6 em 6 meses reduz  

riscos desnecessários  
nos seus dentes e nos 

seus implantes

Se for DESPORTISTA  
cuide da sua boca.  

Os segundos contam
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As equipas das clínicas dentárias BQDental Centers querem 
recordar aos cidadãos a importância de uma boa saúde oral, 

portanto prepararam estas mensagens.  
São as suas 12 razões para não deixar passar o ano sem  

ir ao seu dentista de confiança.

Se cuidar da sua boca, 
VIVERÁ MAIS  

e melhor

12
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Vai receber quimioterapia

O que é que deve 
fazer com a boca Qualquer pessoa que vá  

submeter-se a um 
tratamento contra o cancro,  
deve realizar uma completa  

revisão bucal prévia  
para evitar riscos de infeção.

Doutor Blas Noguerol

Nas duas últimas décadas, o prognóstico das distintas 
formas de cancro tem melhorado enormemente, fazen-
do com que as taxas de sobrevivência sejam muito ele-
vadas. O cancro é hoje, na maior parte as ocasiões, uma 
doença que se cura. Além da melhoria nas técnicas de 
diagnóstico que permitem a deteção precoce e os mo-
dernos procedimentos cirúrgicos, a rádio e quimioterapia 
têm um papel decisivo nestas melhorias.

Efeitos sobre a cavidade bucal
As células do recobrimento ou mucosa da cavidade bu-
cal e do intestino encontram-se entre as de maior ca-
pacidade de renovação, similar às células cancerígenas, 
e por isso se veem especialmente afetadas pelos trata-
mentos de quimio e radioterapia. Caracterizam-se por 
vermelhidão e sensação de irritação e ardência da boca 
e até dor ao engolir.

A quimioterapia produz uma imunodepressão que re-
duz a nossa capacidade de nos enfrentarmos aos agen-
tes infecciosos da cavidade bucal, aparecendo com 
frequência infeções oportunistas por fungos e bactérias. 
As pessoas que recebem quimioterapia tornam-se mais 
sensíveis a essas infeções porque se reduzem as de-
fesas. É frequente também que se possa agravar uma 
doença peridental pre-existente.

As glândulas salivares também se afetam com fre-
quência, produzindo-se uma redução na quantidade de 
saliva. Tem-se sensação de boca seca.

Mais frequentemente em casos de radioterapia, podem 
produzir-se alterações nervosas da cara com sensações 
de dor, formigamento e alteração do sentido do gosto.

Também se podem produzir alterações infecciosas 
dos ossos dos maxilares, conhecidas como osteo-radio-
necrose, que podem ser graves.

O que é que devo fazer se vou  
receber rádio ou quimioterapia?
Ir ao dentista antes de começar o tratamento. Deverá 
diagnosticar a existência de cárie, gengivite ou periodon-
tite e qualquer lesão no osso suscetíveis de se agrava-
rem durante o tratamento oncológico. Uma revisão bu-
codentária prévia irá ajudar a eliminar qualquer risco de 
infeção. A prevenção é fundamental. Se for receber um 
tratamento de quimioterapia, o meu oncologista tem que 
me aconselhar que vá ao dentista antes.

Que problemas orais
pode causar a quimioterapia?
• Boca e gengivas doloridas.
• Secura na boca.
• Língua ardente e inflamada.
• Infeções orais. Aparição de fungos.
• Alteração no sentido do gosto.
• Infeções graves nos ossos dos maxilares.

Como ter a boca sã durante  
o tratamento?
• Deve revisar diariamente a boca para 

detetar possíveis feridas.
• Manter a boca húmida.
• Escovar os dentes, gengivas e língua 

depois de cada refeição.

Saúde bucodentária
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Implantes dentários saudáveis

para toda a vida Doutor José Nart

Tecnologia

De seis em seis meses, é necessário  
que o dentista revise o estado em que se 

encontram os dentes implantados

Os implantes dentários são na atualidade a melhor so-
lução para a substituição permanente dos dentes. Esta 
técnica está baseada numa amplia investigação científi-
ca de mais de 40 anos, isso tem tornado possível con-
seguir resultados fiáveis que proporcionam uma grande 
melhoria estética e funcionalidade ao paciente. Geral-
mente, aquelas pessoas que tenham perdido algum 
ou todos os dentes são candidatas para se colocarem 
implantes, mas é importante que o paciente esteja sau-
dável, uma vez que há uma série de condicionantes e 
doenças que podem afetar o implante. Por exemplo, a 
fusão do implante com o osso poderia ver-se afetada 
em pacientes com diabete não controlada, fumadores, 
alcoólicos ou com doença periodontal não controlada.

Para manter os implantes com saúde, é necessário 
conhecer os fatores de risco de sofrer Periimplantite. 
Isto é, Periodontite não tratada, má higiene oral, próte-
ses não higienizáveis, tabaco, ausência de higiene de 
seis em seis meses, falta de gengiva queratinizada à 
volta dos implantes, marca de implantes, número de 
implantes que porta o paciente e distância entre osso e 
dente sobre implantes.

O que são os implantes dentários?
Os implantes dentários são um parafuso de titânio que 
é aceite pelo organismo como próprio. Deste modo, o 
osso cresce rapidamente à volta do mesmo, produzin-
do-se uma união estável e duradoura. Para conseguir a 
reposição de um dente mediante implantes dentários, 
é preciso colocar o parafuso de titânio no osso. Sobre 
a prótese é colocada a coroa de cerâmica, na maioria 
dos casos, ou de resina. Finalmente, coloca-se a co-
roa que pode ser de cerâmica ou resina segundo as 
situações.

Os implantes dentários têm a percentagem de êxito 
mais alta de todos os tipos de implantes cirúrgicos, de-
vido à osseointegração do titânio, que é a capacidade 
do metal de fusionar ou integrar-se com o osso. Atual-
mente, a técnica permite colocar o implante numa única 
fase, com uma pequena intervenção de 20 minutos e, 
se possível, coloca-se também nesse momento o den-
te provisório. Se não for possível, será colocado o dente 
provisório dois meses depois do implante. 

A taxa de êxito ultrapassa 98% durante o primeiro ano.

Perguntas frequentes
São os implantes dentários uma solução duradoura?
Os implantes dentários são para toda a vida. Verifica-se um fenómeno 
biofísico que produz uma união a nível molecular do titânio com o 
osso, chamado Osseointegração. Essa união é tão forte que se quissêse-
mos posteriormente separar o titânio do osso seria impossível.

Quanto tempo demora a ser colocado um implante dentário?
A colocação dos implantes dentários unitários demora habitual-
mente trinta minutos. Se substituirmos com implantes dentários 
todos os dentes, a cirurgia pode ser de até duas horas.

É requerido algum tipo de cuidado extra com  
o implante dentário?
Deverá ter os mesmos cuidados que com os seus dentes, uma boa 
higiene diária e manutenção periódica na consulta do seu dentista.



O doutor Rino Burkhardt, referente internacional 
em microcirurgia periodontal, dá um curso 
magistral em Cáceres

Um grupo de 26 alunos de 
toda Espanha tiveram a opor-
tunidade de passar dois dias 
em estreita relação com o 
professor suíço Rino Burkhar-
dt, um referente internacional 
no âmbito da Microcirurgia 
periodontal. A formação, de 
alto nível, foi organizada pela 
Sociedade de Periodontia e 
Osseointegração (SEPA) e 
coordenada pelo odontolo-
gista Doutor Javier Cabezas, 
reconhecido na Extremadura 
pela sua especialização em 
Periodontia, Implantes e Mi-
cro-cirurgia Bucal e diretor da Clínica Dentária.
De caráter teórico-prático, o objetivo é ajudar a melhorar a técnica cirúrgica e reduzir as 
consequências negativas que habitualmente acompanham uma cirurgia periodontal. Para 
o Dr. Burkhardt, “resulta fulcral melhorar a habilidade técnica das mãos do cirurgião”. 
Uma vez que “a microcirurgia é apenas uma técnica e não pode melhorar por si mesma 
os resultados”. A seu ver, “é a mão do cirurgião a que, guiada visualmente, vai melhorar a 
coordenação motora fina e a sequenciação bimanual”.
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O doutor Juan Blanco,  
presidente da Federação  
europeia de Periodontia

O doutor Juan Blanco Carrión, especialista em Periodontia, é o novo 
presidente da Federação Europeia de Periodontia (EFP), a entidade 
científica mais importante e numerosa que existe a nível europeu no 
âmbito da Odontologia. Fazem parte dela mais de 14.000 profissio-
nais e incorpora 29 sociedades científicas europeias.
O doutor Blanco é professor de Periodontia, sócio da Associação 
de Clínicas Dentárias BQDC e diretor da Clínica Blanco Ramos de 
Santiago de Compostela. Durante um ano vai estar à frente de uma 
das entidades mais numerosas e prestigiosas de todo o mundo em 
Odontologia.
O novo presidente da Federação Europeia de Periodontia propõe-se, 
entre os seus principais medidas, “promover os cursos de pós-gra-
duação de Periodontia acreditados pela EFP e, se possível, aumentar 
o número de países envolvidos nos citados programas. Desta ma-
neira, poderemos difundir em maior medida, entre a comunidade 
odontológica, a ciência da Periotoncia”.

Um paciente bem informado responde melhor  
ao tratamento periodontal

A doença periodontal é uma patologia que comporta perda do osso de suporte dos den-
tes. No início, a gengiva não acompanha o osso, e isso faz com que o paciente não seja 
consciente de que os seus dentes estão a perder suporte. “Não admira que ao longo do 
tratamento periodontal, alguns pacientes se queixem de que lhes apareceram signos ou 
sintomas que antes não tinham ou não notavam”, explica a Dra. Asssumpta Carrasquer, 
membro da Associação BQDC.
Na clínica da Dra. Carrasquer, em Valencia, quiseram saber o que era aquilo que aparecia 
ao longo do tratamento periodontal e em que medida incomodava os seus pacientes. Por-
tanto, levaram a cabo um inquérito em que tratavam de aproximar-se das suas preocupa-
ções, incómodos, sintomas…
De acordo com as respostas, os signos mais frequentes que mencionam os pacientes 
antes de serem diagnosticados da sua doença periodontal são o sangramento e a infla-
mação das gengivas, e são muitos os que, ou não são conscientes de terem uma doença 
periodontal, ou não são conscientes da gravidade da mesma.

Infeções na boca e as suas 
consequências na Saúde

Da Periodontia e das 
repercussões no orga-
nismo da doença perio-
dontal falou o doutor An-
tonio Gómez, membro 
de BQDental Centers, 
na tertúlia celebrada na 
Sala MAC da Casa Elder 
em Santa Cruz de Tene-
rife, dentro do “Mês da 
Saúde Oral ” que organi-
za a Câmara Municipal de Santa Cruz de Tenerife em colaboração 
com a Ordem dos Dentistas.
O Dr. Gómez trasladou a importância da saúde oral e dos cuidados 
diários, e insistiu nas consequências que pode ter na saúde geral 
uma infeção crónica na boca. “Há evidências científicas de que a 
prevenção é o mais importante, uma vez que as consequências de 
uma infeção podem ser muito graves”, explicou.
Entre as doenças relacionadas com a infeção oral, falou da diabe-
te e síndroma metabólica, de como pode agravar-se perante uma 
periodontite e vice-versa. Também existe evidência da correlação 
de periodontite com o enfarte de miocárdio, pode aumentar o 
risco de acidente cérebro vascular e a possibilidade de demência 
senil.

Na imagem, o Dr. Javier Cabezas e o Dr. Ion Zabalegui, 
ambos da Associação de Clínicas Dentárias BQDC, junto  
ao Dr. Burkhardt (no centro).
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Compromisso renovado com a qualidade  
e a melhor atenção ao paciente
#BQdcreunião16
A Associação de Clínicas Dentárias BQDental Centers renovou o seu compromisso com 
a defesa da qualidade assistencial em saúde oral. Os dentistas do grupo reuniram-se em 
Madrid, onde trabalharam sobre a gestão das clínicas e partilharam conhecimentos e 
experiências em novas técnicas e avances em tratamentos orais.
Durante dois dias, os dentistas de BQDental Centers falaram de transparência e res-
ponsabilidade para dar o melhor serviço aos pacientes. Nesse sentido, o presidente da 
associação, o Dr. Jordi Cambra, destacou a necessidade de não esquecer nunca que se 
trabalha em saúde e “estamos para ajudar os pacientes”. Referiu-se também à atenção 
nas consultas e transmitiu aos sócios que o “tratamento ao paciente deve estar acima 
do correto”.

Renovação da Junta Diretiva
A Associação BQDental Centers renovou uma parte da sua junta diretiva, à qual se in-
corporaram os doutores David Gallego, Javier Casas, Fernando Loscos e João Caramés 
e continuam os doutores Jordi Cambra, presidente, e Ion Zabalegui, vice-presidente. O 
objetivo da associação é “tentar dar a máxima seriedade e qualidade no que se faz porque 
estamos a falar de saúde”, sublinhou o Dr. Cambra. A associação aposta por continuar a 
trabalhar para serem melhores no seu trabalho e prestarem atenção aos cidadãos a partir 
da transparência e da honestidade.
Entre os desafios de BQDental Centers destacam-se a fidelização dos pacientes e apostar 
pela prevenção, que é a medicina do futuro também na Odontologia.
No âmbito da educação para a saúde, a associação vai continuar a insistir na necessida-
de de mudar hábitos na população, é melhor ir com mais frequência ao dentista e com 
menos problemas, e levar-lhes a mensagem de que ir duas vezes por ano ao dentista e 
cuidados duas vezes por dia, evitam complicações.

O doutor Rafael Peñuelas,
prémio Jovem empresário soriano

Quando lhe disseram que lhe tinham 
concedido o prémio Jovem Empresá-
rio Soriano, o doutor Rafael Peñuelas 
não se podia acreditar. Nunca se ti-
nha colocado no papel de empresário, 
mas de odontologista, mas a verdade 
é que a clínica dentária que dirige em 
Sória tem já uma equipa profissional 
de 12 pessoas.

O reconhecimento foi decidido por unanimidade pelo Comité Exe-
cutivo da Federação de Organizações Empresariais Sorianas. Um 
galardão que lhe foi concedido pela sua trajetória profissional e 
empresarial na província de Sória.
O doutor Peñuelas abriu a sua clínica dentária no ano de 2009. 
As coisas têm mudado muito nestes anos. Então trabalhavam três 
pessoas, eram os primeiros passos de um percurso que nos últi-
mos três anos tem crescido e que se encontra em fase de consoli-
dação. “O prémio é uma grande notícia, mas o êxito deste trabalho 
está na colaboração da equipa da clínica”, destaca Rafael Peñue-
las. Nesse sentido, destaca-se o seu compromisso com a cidade 
de Sória, têm disponibilizado os seus esforços em dar a conhecer 
a relação entre a saúde bucodentária e o desporto. Neste momen-
to, essa implicação debruça-se no desporto base, é clínica oficial 
de diferentes clubes desportivos, entre outros, do Club Deportivo 
Numancia.

Como prolongar a vida dos dentes

Os tratamentos de cirurgia regenerativa periodontal melhoram o 
prognóstico dos dentes. Permitem ao paciente não perder as suas 
peças dentárias, ou seja, prolongar a vida dos seus dentes. Mediante 
esta cirurgia e o uso de material regenerativo, recupera-se parte do 
osso perdido pela doença periodontal.
Mais de 400 pessoas participaram, via streaming, na conferência 
do doutor Ion Zabalegui, vice-presidente da associação BQDental 
Centers, organizada pela Sociedade Espanhola de Periodontia e 
Osseointegração (SEPA). Uma sessão em que se falou sobre as 
vantagens do uso de proteínas derivadas do esmalte na cirurgia 
regenerativa periodontal e no tratamento cirúrgico dos defeitos 
muco-gengivais.
O Dr. Zabalegui e a sua equipa em Albia Clínica Dentária de Bilbau 
têm trabalhado vários anos com estes tratamentos. A técnica está 
apoiada por numerosos estudos científicos. É micro invasiva e nada 
traumática para o paciente, com uns resultados muito satisfatórios.

O doutor José Nart, novo secretário da junta 
diretiva da sociedade de Periodontia

O doutor José Nart, diretor da Nart Clínica Dentária, em Barcelona, foi nomeado novo Secre-
tário da junta diretiva da Sociedade Espanhola de Periodontia e Osseointegração (SEPA), uma 
nomeação que “supõe uma importante responsabilidade, perante a dimensão institucional 
que a SEPA representa para a Odontologia espanhola e a Periodontia europeia”.
O doutor Nart assegura que a sua eleição representa “uma enorme honra em poder participar 
no crescimento e difusão desta importante sociedade científica e o seu papel de referência 
para profissionais da saúde bucodentária e para pacientes.
Relativamente aos seus objetivos, o doutor Nart 
afirma que o primeiro “é ser um bom dentista pe-
riodoncista e implantológo com os meus pacientes 
todos os dias. Depois, continuar com a minha carrei-
ra académica até Catedrático de Periodontia na UIC; 
hoje sou Professor contratado doutor. E, finalmente, 
exprimi sempre a minha vontade, por estar ao servi-
ço da SEPA e dos seus sócios”.
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Uma dentadura 
saudável diz muito 
de como se cuida 
uma pessoa”
O seu melhor sorriso 
foi o da noite que 
recebeu o Goya 
à melhor atriz 
secundária?
A nível profissional, foi as-
sim, com certeza. Mas eram 
tantos os nervos, que nas 
fotos me vejo com um sor-
riso um pouco forçado, um 
riso de tensão lógica. Sou 
muito sorridente, gosto mui-
to de sorrir.

Terá sorrido muitas mais vezes depois daquela 
noite de fevereiro.
Muitas mais vezes e espero continuar a fazê-lo. A minha mãe, que 
era uma mulher muito sábia e muito divertida, dizia: “Filha, rugas 
as do riso”. E eu tenho feito assim (Risos).

O seu papel em “La Novia” não é para rir.
Não. É a personagem mais formosa e dolorosa que nunca fiz. Lor-
ca da mão de Paula Ortiz é muito, é uma mistura muito intensa. 
É pena que Paula não conseguisse o Goya à melhor realização.

Há mais motivos para chorar do que para rir?
É evidente que a nível pessoal tenho muitos mais motivos para rir; 
mas tal como estão as coisas no mundo há muitos motivos para 
chorar. Os refugiados sírios não deviam ser tratados como ani-
mais. Se olharmos para o mundo e vemos o que se está a passar 
na Síria, em África e em tantos outros sítios, tem que se ter muita 
coragem para olhar para o outro lado como está a fazer a Europa.

Cuida habitualmente da sua dentadura?
Muitíssimo. Faço uma limpeza anual e habitualmente realizo re-
visões… Cuido muito da minha dentadura porque é saúde. De 
uma dentadura mal cuidada podem surgir problemas cardiacos 
e outras doenças. E, no meu caso, como sou atriz, acho que 
uma boa dentadura é sinónimo de beleza. As dentaduras dizem 
muito de como se cuidam as pessoas, da sua higiene.

“Saúde e Sorrisos”, novo 
programa de TV de BQDC 
sobre saúde oral
O programa, que será emitido pela 
Internet, vai abordar de forma 
entretida e divulgativa assuntos 
relacionados com a importância do 
cuidado da boca para evitar doenças 
cardíacas ou outro tipo de patologias

Na sua vontade de inovar constantemente e de oferecer a 
máxima informação aos seus pacientes, a Associação de 
Clínicas Dentárias BQDC –Best Quality Dental Centers- vai 
estrear um programa de televisão sobre saúde oral, o pri-
meiro destas características que será emitido em Espanha. 
O programa “Saúde e Sorrisos” será emitido na Internet por 
Indagando Televisión, uma televisão com uma programação 
pioneira em Espanha que está dedicada integramente à 
divulgação da ciência, da tecnologia, da saúde e do Am-
biente. Além disso, será difundido através da página web da 
Associação BQDC, das suas clínicas e das redes sociais. 

Ao longo de cinco entregas, e em capítulos de 20 minu-
tos de duração, o programa abordará de forma entretida e 
pedagógica numerosos assuntos relacionados com a im-
portância do cuidado da boca para prevenir doenças, uma 
vez que uma infeção das gengivas pode aumentar o risco 
de sofrer diabete ou um enfarte de miocárdio. Outros temas 
que serão tratados de forma ampla será a relação de gra-
videz, infância e adolescência com a saúde oral, Também 
será analisado o tabaco e as suas consequências na apari-
ção de doenças graves da boca e a medicina oral do sono.

Também será emitidas nas próximas semanas cinco ví-
deos de histórias monográficas em que se recolhe uma 
doença bucal, prevenção, avances tecnológicos, o antes e 
depois de um tratamento estético. Tudo isso vivido e conta-
do por um paciente junto da equipa da clínica que o aten-
deu. Trata-se de aproximar a saúde oral à população a partir 
do relato de histórias humanas que cheguem ao espetador 
através das emoções.

Entrevista
Luisa Gavasa



PORTUGAL
INSTITUTO DE  
IMPLANTOLOGÍA
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 50
Lisboa
Tel.: (351) 217 210 980
institutodeimplantologia.pt/pt/ 
index.html

RFA MEDICINA DENTARIA
Campo 24 de Agosto, 129, 4º - sala 416
Oporto
Tel.: (351) 225 193 250
www.cepi.com.pt

ALICANTE
CLÍNICA ALCARAZ
C/ Ángel Lozano, 11 4º B. 
Alicante
Tel.: 965 141 934
www.clinicaalcaraz.com

CLÍNICA DENTAL  
CASAS Y SUÁREZ
C/ Castaños, 43-2º Dcha
Alicante
Tel.: 965 215 172 
www.casasysuarez.com

ASTURIAS
CLÍNICA SICILIA
C/ Ventura Rodríguez, 6 bajo
Oviedo
Tel.: 985 253 622
www.clinicasicilia.es

BARCELONA
CAMBRA CLINIC
C/ Ganduxer, 122
Barcelona
Tel.: 932 121 008
www.cambraclinic.com

INSTITUTO MAXILOFACIAL
C/ de Vilana, 12
Barcelona
Tel.: 933 933 185
institutomaxilofacial.com

NART CLÍNICA DENTAL
C/ Padilla, 368, bajo
Barcelona
934 567 003
www.nartclinicadental.com

CLÍNICAS VELA-SEGALA
C/ Mare de Déu de Sales, 67 C 
Viladecans
Tel.: 936 588 406
www.velasegala.com

CÁCERES
CLÍNICA DENTAL CABEZAS
Av. de España, 6, 7º
Cáceres
Tel.: 927 223 545
www.clinicacabezas.es

CANTABRIA
CLÍNICA RUIZ-CAPILLAS
Pº de Pereda 16, 4º 
Santander
Tel.: 942 222 140 
ruiz-capillas.com

GRANADA
CLÍNICA NOGUEROL
Plaza de San Lázaro, 11, Bajo
Granada
Tel.: 958 270 101
www.clinicanoguerol.com

GUIPUZCOA 
CLÍNICA GASTAMINZA 
APERRIBAY DENTISTAS
Santa Catalina, nº 5 Entlo, 20004
San Sebastián
Tel.: 943 42 30 88
www.gastaminzaaperribay.com

ISLAS BALEARES
FÁBREGUES CENTRO 
ODONTOLÓGICO AVANZADO
C/ General Riera,3-4ª
P.ª de Mallorca
Tel.: 971 200 659
www.drfabregues.com

LAS PALMAS
CENTRO BRANEMARK  
LAS PALMAS
Av. Primero de Mayo, 37 bis 
Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 383 121
www.branemarklaspalmas.com/es

LLEIDA
BRANEMARK LLEIDA
Av. Rovira Roure, 179
Lleida
Tel.: 973 243 632
www.branemarklleida.com

MADRID
BRANEMARK MADRID
C/ Velázquez, 92 1º dcha
Madrid
Tel.: 915 761 719
www.branemarkespana.com/ 
madrid.php

CLÍNICA CIRO
C/ Príncipe de Vergara, 44, 1º A
Madrid
Tel.: 915 773 955
clinicaciro.es/

CLÍNICA DENTAL LUCIANO 
BADANELLI 
C/ Jesús Aprendiz, 6, portal 2, 
bajo A
Madrid 
Tel.: 915 042 002
www.lucianobadanelli.com

CLÍNICA SANZMAR 
C/ Buen Suceso, 14
Madrid
Tel.: 915 438 795 
www.clinicasanzmar.com/es/

MURCIA
SALMERÓN-CAMBRA 
CLINIC 
Av. Juan Carlos I, 34
Murcia
Tel.: 968 935 083
www.davidsalmeron.com

NAVARRA
CLÍNICA DENTAL ITURRALDE
Av. Sangüesa, 111, 1-A-B
Tafalla
Tel.: 948 701 857
www.clinicadentaliturralde.com

SANTIAGO  
DE COMPOSTELA
CLÍNICA BLANCO RAMOS
Rúa de Hórreo, nº 35 bajo
Santiago Compostela
Tel.: 981 571 826
www.clinicablancoramos.com

SEVILLA
CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA  
ESPECIALIZADA
C/ Hernando del Pulgar, 7 
(semiesquina Luis Montoto)
Sevilla
Tel.: 954 581 828
www.odontologiaespecializada 
sevilla.com

GALLEGO ODONTOLOGÍA  
AVANZADA
C/ República Argentina, 24, Bajo - 
Torre de los Remedios
Sevilla
Tel.: 954 00 58 58
www.clinicagallego.net

SORIA
CLÍNICA RAFAEL 
PEÑUELAS 
C/ Sta. Luisa de Marillac, 5, bajo
Soria
Tel.: 975 123 987
www.rafaelpenuelas.com

TARRAGONA 
CLINICA DENTAL ROCHE
Plaza Prim nº 14, 3º Reus - 43201
Tarragona
Tel.: 977 75 75 50
www.clinicadentalroche.com

TENERIFE
PERIOTEN -  
DR. ANTONIO GÓMEZ
C/ Comandante Sánchez Pinto, 
3 bajos
Sta. Cruz de Tenerife
Tel.: 922 284 677
perioten.com

VALENCIA
CLÍNICA CARRASQUER DE 
ODONTOLOGÍA INTEGRADA
Av. Blasco Ibáñez, 105, bajo
Valencia
Tel.: 963 720 206
www.carrasquerdental.com

CLÍNICA PERIOS  
LORCA-SALANOVA
C/ Félix Pizcueta, 6
Valencia
Tel.: 963 522 577
www.clinicaperios.com

VALLADOLID
CLÍNICA GALVÁN R 
ECOLETOS CUATRO
C/ Acera de Recoletos, 4, 2º
Valladolid
Tel.: 983 398 558
www.galvan.es/crc

VIZCAYA 
DR. ION ZABALEGUI -  
ALBIA ClíNICA DENTAL
C/ S. Vicente, 8 - Edificio Albia, 1, 12º
Bilbao
Tel.: 944 231 608
www.ionzabalegui.com

DR. JAIME A. GIL -  
ALBIA CLINICA DENTAL 
C/ S. Vicente, 8 - Edificio Albia, 1, 12º
Bilbao
Tel.: 944 231 600
www.clinicadentalalbia.com

ZARAGOZA
CLÍNICA DENTAL  
DOCTOR  
LOSCOS
Plaza Diego Velázquez, 2, local
Zaragoza
Tel.: 976 212 068
www.clinicaloscos.es

Clínicas BQDC Juntos melhoramos para si




