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Quem disse medo? 

O BQDC é uma associação 
de clínicas dentárias 
comprometidas com a 
saúde e o bem-estar dos 
nossos pacientes

Dr. Jordi Cambra
Presidente da Associação de Clínicas dentárias BQDC

Conselhos BQDC

Saúde bucodentária
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Relação entre saúde oral 
e saúde geral

Nunca é tarde para ter
uns dentes bonitos

Programa de acompanhamento a 
pacientes com medo do dentista

Funcionários BQDC 2018

Pedro García Aguado
“Cuido do meu sorriso
com a alma limpa”

O Dr. Jaime Gil, nomeado 
“Dentista do Ano” pelo 
Conselho Geral de Dentistas

Compromisso BQDC

Noticias BQDC

EntrevistaEntrevista

Quando li pela primeira vez os dados da Organização Mundial 
da Saúde afirmando que 15% da população decide não ir 
ao dentista por medo, nem podia acreditar. Olhava à minha 
volta, e perguntava-me o que é que impedia estas pessoas 
de cuidarem da sua saúde e da sua estética bucal apesar dos 
magníficos profissionais que trabalham nas nossas clínicas e 
de umas instalações à vanguarda com as últimas tecnologias.  

Mas os números são claros. E também está claro que, numa 
associação de clínicas de confiança como seja o BQDC, 
não podíamos olhar para outro lado. Por isso, fomos à raiz 
do problema e, de mão dada com uma especialista em 
Psicologia, comprovamos que o simples facto de oferecer ao 
paciente com odontofobia um espaço pensado para ele, bem 
como um especial acompanhamento durante a sua estada na 
clínica, já lhe vai dar uma tranquilidade que não tinha tido até 
esse momento.

Propusemo-nos o objetivo de ajudar as pessoas com medo 
do dentista, e queremos consegui-lo com um programa 
especial de acompanhamento a estes pacientes. Por isso, 
implementámos nas nossas clínicas diferentes iniciativas 
encaminhadas a eliminar o seu medo e ansiedade. 

Todas as clínicas dentárias que fazemos parte de BQDC temos 
o firme compromisso de promover a prevenção em saúde 
dentária e oferecer a melhor atenção possível aos nossos 
pacientes. Somos especialistas em saúde, mas também em 
amabilidade, proximidade, compreensão e transparência. 

Se conhecer alguém com medo de ir ao dentista, queremos 
propor-lhe que pergunte ao pessoal de receção da sua clínica 
BQDC ou visite o website: 

www.sinmiedoaldentista.com
Que o medo não seja um motivo para descuidar a nossa 
saúde bucodentária e a das pessoas que nos importam.
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Conselhos BQDC Conselhos BQDC

A doença periodontal aumenta o risco 
de sofrer doenças cardiovasculares. As 
bactérias aderidas às superfícies dentárias 
promovem o desenvolvimento da lesão 
aterosclerótica.

Quando os rins não funcionam bem, 
libertam-se derivados da decomposição 
incompleta de proteínas, isso provoca um 
sabor desagradável ou mau hálito na boca.

As mulheres grávidas que apresentam 
doença periodontal são mais 
propensas a terem partos prematuros 
e bebés de baixo peso.

Como parte da sua exploração rotineira, 
os dentistas podem detetar anomalias ou 
sintomas de desenvolvimento de lesões 
malignas na boca, e alertar-nos desta forma 
de um problema de saúde grave como 
possa ser o cancro.

Uma deficiente mastigação, causada 
pela perda de dentes ou o desgaste dos 
mesmos, gera uma digestão mais pesada 
e até pode chegar a provocar úlceras 
gástricas.

As pessoas que padecem doença das 
gengivas têm maior dificuldade para 
controlar os níveis de açúcar no sangue. 

Doenças cardiovasculares Doenças renaisProblemas na gravidezCancro oral Problemas digestivosDiabetes

Que afeções podem vincular-se com a saúde bucal?

A saúde da boca faz parte de uma importante 
totalidade: o seu bem-estar geral. Cada vez há 
mais evidência científica que demonstra que a 
boca pode refletir indícios e sintomas de doença 
em outras partes do corpo.

Que relação  
existe entre
a saúde oral a 
a saúde geral?
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Compromisso BQDC

O protocolo de acompanhamento centra-se 
em dar um espaço aos pacientes que vão às 
clínicas BQDC através deste programa, de 
forma que sejam devidamente informados 
sobre o tratamento que lhe vai ser realizado, 
conheçam as instalações onde vai decorrer 
a consulta e contem com um tempo extra 
para conversar sobre como se sentem nas 
sucessivas visitas. Para isso, o pessoal 
sanitário foi previamente formado e 
cada clínica BQDC oferece um ambiente 
agradável, os melhores profissionais no 
campo da Odontologia e a maior vanguarda 
tecnológica do momento. Adicionalmente, 
algumas clínicas oferecem a possibilidade 
de realizar o tratamento com sedação 
consciente.

Os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) são claros: 15% da 
população tem medo de ir ao dentista. Apesar dos avanços em Odontologia 
e de uma cultura de prevenção cada vez mais estendida, um número 
surpreendente de espanhóis descuidam a sua saúde bucodentária todos 
os anos por medo ou angústia a enfrentar uma simples revisão odontológica. 
E isso é devido a que a maioria das pessoas que expressam sofrer odontofobia 
sentem ansiedade apenas de pensar nisso, e não porque nunca passaram por 
uma situação negativa numa clínica dentária.

“O BQDC não podia ficar de braços cruzados”, explica 
Rosario García Compagni, responsável por comunicação 
da associação de clínicas dentárias Best Quality 
Dentária Centers. “Temos um compromisso com os 
pacientes e com a sociedade no âmbito da qualidade 
terapêutica e assistencial. Estamos convencidos de que, 
se tantas pessoas têm esse medo, é porque até agora não 
se lhe tem dado a atenção necessária”.
Por isso, o BQDC decidiu propor este projeto e colaborar com uma especialista 
em Psicologia que irá desenvolver um protocolo de acompanhamento a 
pacientes com medo do dentista nas 29 províncias espanholas onde conta 
com clínicas associadas. Assim, identificaram que, se bem que o medo é uma 
experiência que sentimos todos perante uma ameaça real, quando a situação é 
visitar o dentista este medo é infundado e pode ser enfrentado com a atenção 
adequada. Por isso, ao ir a uma clínica pertencente ao BQDC, os pacientes 
com odontofobia têm contacto permanente com uma pessoa da equipa, 
selecionada para o atender e acompanhar durante toda a sua estada na clínica 
sem custo adicional.

Rosario García Compagni, responsável pelo projeto “Sem medo do dentista” no BQDC,
conta-nos o programa que pretende ajudar 15% da população que padece este problema.

www.sinmiedoaldentista.com

Tudo isso orientado a que o paciente 
consiga encontrar tranquilidade na clínica 
e decida cuidar da sua saúde. “Embora 
não seja factível que cada clínica conte 
com um psicólogo especializado, demos 
ferramentas ao pessoal de receção e ao 
pessoal higienista e auxiliar para que o 
tratamento aos pacientes com medo seja 
ótimo e sintam que estão no lugar adequado. 
Apenas o facto de lhes dedicar tempo e 
atenção, já lhes dá uma segurança que não 
tinham sentido até agora”.

A implementação nas clínicas BQDC 
foi completada com uma campanha de 
comunicação que pretende chegar ao maior 
número de pessoas com estas necessidades.

Além das ações nas clínicas e nas redes 
sociais, o interessado pode conhecer a 
campanha e contactar com a sua clínica 
mais próxima através do website:

Todos conhecemos alguém que não vai ao 
dentista por medo, e que está  a brincar com 
a sua autoestima e a sua saúde em geral, 
dado que certos problemas bucais incidem 
diretamente na aparição de outras Doenças 
em todo o corpo. O compromisso do BQDC 
é cuidar a saúde de todo aquele que tem 
medo de ir ao dentista, como já faz com 
outros 15.000 novos pacientes todos os anos.

Compromisso BQDC

O nosso compromisso é  
acompanhar as pessoas 
que têm medo de ir ao 
dentista

Dez conselhos para pacientes com medo do dentista
Por Adriana Marqueta, psicóloga colaboradora da associação de clínicas dentárias BQDC

1. Aceita padecer medo do dentista, é o primeiro passo para 
o superar. Aceitar não significa que goste dele, mas que vai 
procurar estratégias para o vencer.

2. Identifica a origem do medo. 
Uma vez que sabemos donde procede o medo, é mais fácil que 
desapareça esse sentimento. 

3. Não pense “não tenho medo”,  que não ajuda, mas “apesar do 
medo, decido cuidar-me”. Pode repetir esta frase em sucessivas 
ocasiões, vai ajudá-lo a calmar-se.

4. Pergunte-se o que é que perdes com o medo e o que é que 
ganha ao vencê-lo. Pense em como vai melhorar a sua saúde 
bucodentária e a sua saúde mental. Vencer o medo do dentista 
aumenta a sua capacidade de vencer outros temores ou situações 
difíceis e é uma oportunidade para melhorar a sua autoestima. 

5. Reconheça-se o esforço que tem realizado para estar onde 
está, e fique satisfeito por isso.

6. O medo faz parte de si mas não o controla.
Não se trata de o eliminar, mas de ser capaz de enfrentar a 
situação da melhor forma possível.

7. Antecipe-se ao medo.
Para não chegar a uma situação de nervosismo, centre-se na 
sua respiração. Quando o realizar, pode imaginar que inspira 
tranquilidade e ao expirar esvazia-se do medo. 

8. Situe-se no presente.
Quase todos os medos estão projetados no futuro. Para o evitar, 
centre-se no momento presente e dê-se os parabéns por estar a 
enfrentar o seu medo.

9. Pense numa situação em que não sente medo e conecte com 
essa sensação.

10. E, o mais importante, foi a uma clínica especializada em 
pacientes com medo do dentista, por isso sinta-se seguro de que 
vai ser atendido da melhor maneira possível.



A estética é subjetiva, e cada pessoa 
sabe quais são as suas inseguranças e 
complexos. Mas a idade nunca é uma 
variável para determinar se alguém é 
candidato ou não para melhorar o seu 
sorriso. Mas uma variável importante, é 
o estado de saúde, pilar fundamental na 
tomada de decisões. 

Imaginemos que estamos numa entrevista 
de trabalho, recebemos o candidato, e 
este não mostra os seus dentes. Vamos 
avançando na entrevista e numa certa 
altura apercebemo-nos que lhe faltam 
alguns dentes, outros estão rotos e 
amarelecidos. Seja para um posto de 
receção, secretariado ou gerência.

A nossa mente, que não conhece a pessoa, 
julga pelo que vê. Vêm à mente ideias do 
tipo, como pode ser?, Não é consciente 
de que não se vê bem? O que é que se 
terá passado com ele?, Porque é que não 
o arranja? Se, pelo contrário, esse mesmo 
candidato exibisse um sorriso bonito; 
alinhado, branco, harmónico, a nossa 
mente leva-nos a um lugar distinto. Uma 
pessoa que se cuida, minuciosa, com boa 
presença, jovem. Porque um sorriso bonito 
rejuvenesce!

Um sorriso é a melhor carta de 
apresentação, dá-nos informação acerca 
das pessoas e não interessa a sua idade 
porque nunca é tarde para ter uns dentes 
bonitos.

A importância de ter uma boca saudável, 
com dentes brancos e alinhados, tem 
adquirido muita relevância nos últimos 
anos. Historicamente entendia-se que com 
a idade os dentes sofriam um desgaste que 
nalguns casos terminava com a perda de 
peças dentárias e as suas consequências 
funcionais e estéticas.

Os avanços tecnológicos e as novas 
técnicas menos invasivas permitem reverter 
essa tendência natural, melhorando 
a qualidade de vida das pessoas e 
adaptando-se melhor às prioridades da 
população.

A esperança de vida em Espanha para o 
ano 2018, é de 82,8 anos. Quem não quer 
chegar a essa idade com o seu sorriso 
de sempre? Agora é possível. Atualmente, 
a sociedade vive um culto à beleza 
nunca antes visto. O sorriso, como parte 
fundamental da nossa aparência, é uma 
carta de apresentação como tal.

Aquela ideia de que é normal ter os dentes 
feios, ou que faltem peças passada uma 
certa idade é errónea, porque nunca é 
tarde para ter uns dentes bonitos. 

A Odontologia oferece soluções 
pessoalizadas para cada paciente. 
Podendo melhorar o sorriso de quase 
todos aqueles que estejam dispostos a 
fazê-lo mediante técnicas como Invisalign 
(alinhadores transparentes), lâminas 
cerâmicas (facetas) ou o branqueamento 
dentário, por exemplo. 

Os alinhadores são uns aparelhos de tirar 
e pôr que nos permitem alinhar os dentes, 
ordenando-os para melhorar não só a forma 
em que trabalham, mas também a higiene 
oral, que automaticamente melhora, e a 
estética do sorriso que acaba por se ver 
mais harmonioso e ordenado. 

Por outro lado, o branqueamento dentário 
é uma técnica não invasiva que permite 
eliminar todas as tinções intrínsecas e 
manchas extrínsecas que têm acumulado 
no esmalte dos dentes com a passagem 
do tempo. Permite devolver aos dentes 
a sua cor original, dando-lhes brilho e 
luminosidade. Isso melhora não só a 
aparência de uma boca saudável, mas a 
expressão do sorriso. 

Por último, as lâminas cerâmicas, 
conhecidas também como facetas, 
são uma técnica fantástica para camuflar 
aqueles dentes que por diferentes motivos 
estão deformados, desgastados, ou até 
rotos. As facetas são uns fragmentos de 
cerâmica com forma e cor de dente, que se 
adirem mediante um minucioso protocolo 
de cimentação ao dente natural, mudando 
por completo a aparência estética do 
sorriso. 

Devemos entender as facetas como um 
tratamento irreversível, que na maioria dos 
casos requer uma mínima preparação do 
dente recetor.

A importância da 
Estética Dentária
Os dentistas ouvimos frequentemente os 
nossos pacientes perguntarem-se se vale 
a pena ou não melhorar o sorriso. Eu 
pergunto-me: Vale a pena ir ao ginásio e 
estar em forma a partir dos 50? E dos 60? 
É importante para as mulheres ter o cabelo 
bonito e pintar as unhas semanalmente? É 
melhor pôr recheio de lábios para ocultar 
uns dentes envelhecidos ou, pelo contrário, 
valeria a pena devolver a esses dentes a 
sua harmonia e estética, deixando o lábio 
como está? 

B
Q

D
C

B
Q

D
C

SO
N

R
IS

AS

SO
N

R
IS

AS

98

Saúde bucodentária

Nunca é tarde 
para ter uns 
dentes bonitos

Saúde bucodentária

Dr. Víctor Cambra
Cambra Clinic
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Notícias BQDCNotícias BQDC

Há já um ano que começámos 
com a nossa iniciativa de 
“Funcionários BQDC”. 

Todos os meses, uma pessoa 
das nossas clínicas é galardoada 
com este prémio pela sua 
exemplar atitude, qualidades, 
capacidade de trabalho, relação 
com a equipa e tratamento aos 
pacientes. 

Grande parte do nosso 2018 
foram elas, as pessoas que 
trabalham nas clínicas do 
BQDC e dão o seu melhor 
todos os dias. Pelas suas 
magníficas qualidades pessoais 
e profissionais, o passado ano 
escolhemos os nossos doze 
“Funcionários BQDC do mês” 
e estamos muito orgulhosos de 
todos eles.

Funcionários
BQDC 2018 

O Doutor Segundo Rodríguez Grandío, sócio do BQDC, foi 
nomeado recentemente presidente do Conselho Galego de 
Odontologistas e Estomatologistas, o órgão que integra as três 
Ordens de dentistas existentes na Galiza.

O Doutor Grandío, presidente da Ordem dos Dentistas de 
Pontevedra e Ourense, toma o testemunho do Doutor Alejandro 
López Quiroga. O trespasse de responsabilidades fez-se 
efetivo no Congresso de Atualização em Odontologia celebrado 
recentemente em Noia (A Coruña).

O Dr. Grandío assume este cargo com “responsabilidade” e com 
o objetivo fundamental de defender os interesses dos pacientes 
e dos dentistas.

O Dr. Segundo Rodríguez,
novo presidente do Conselho Galego de 
Odontólogistas e Estomatólogistas

Os Drs. Víctor e Jordi Cambra e o Dr. Ion Zabalegui, sócios do BQDC, 
participaram no programa La ciencia de la salud, de La 2 de TVE.

Este programa, com o título “Morde sem medo”, esteve centrado na 
saúde dentária, nos últimos avanços odontológicos e em como superar 
o medo do dentista.

Neste programa, o Dr. Cambra explicou princípios básicos da 
Odontologia, como por exemplo, quais são as principais doenças 
bucodentárias ou a importância da prevenção. Por sua vez, o Dr. Ion 
Zabalegui falou de Periodontia e de doenças periodontais. 

Os Dres. Cambra e Zabalegui participam 
no programa La Ciencia de la Salud de La 2

Durante esta jornada, os doutores explicaram às crianças os hábitos 
de higiene que devem manter para cuidar os seus dentes e gengivas.

As pessoas com diabetes são mais propensas a padecer gengivite ou 
periodontite e, do mesmo modo, as doenças periodontais contribuem 
para que a diabetes seja instável, portanto ambas as doenças estão 
muito vinculadas.

Parte da equipa da Clínica Galván Recoletos Cuatro participaram no 
Acampamento da Associação de Diabéticos de Valladolid (ADIVA) 
em Boñar (León) para ensinar às crianças com diabetes a relação 
entre esta doença e a saúde bucal.

Em outubro celebraram-se duas edições do Curso de Comunicação 
e Vendas do BQDC, em que participaram numerosos membros da 
Associação.

O objetivo principal destes workshops, dirigidos por Emilio Gutiérrez 
Villar, é potenciar as habilidades de comunicação e venda do pessoal 
colaborador das clínicas.

O workshop, de eminente caráter prático, deu a oportunidade a todos 
os assistentes de participarem em situações reais que se podem 
desenvolver no seu dia a dia para favorecer a sua atitude e melhorar a 
sua comunicação, alinhando-se com o nível de qualidade e excelência 
próprio do BQDC.

Êxito nos Curso de Comunicação e Vendas do BQDC

Clínica Galván Recoletos Cuatro explica a 
relação entre a diabetes e a saúde oral

A Dra. Nuria Vallcorba, membro 
do BQDC e diretora da Clínica 
Vallcorba de Barcelona, recebeu 
um dos Prémios à Excelência 
Profissional que outorga a Ordem 
dos Médicos de Barcelona.

Este prémio, que supõe um 
grande orgulho para a Dra. 
Vallcorba, tem o objetivo de 
distinguir aqueles médicos com 
um comportamento exemplar.

É um reconhecimento moral 
em que se frisam os valores 
do profissionalismo em vários 
terrenos, para poder reconhecer 
a excelência em doutores que se 
tornam desta forma em referentes 
para o conjunto da profissão.

A Doctora Nuria 
Vallcorba recebe o
prémio à Excelência 
Profissional
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Entrevista

O Dr. 
Jaime Gil, 
nomeado
“Melhor 
Dentista
do Ano” pelo Conselho 
Geral de Dentistas

O que é que supõe esta nomeação para si?

Dr. Jaime Gil: Muita emoção, é um reconhecimento a toda a minha 
carreira. Fui pioneiro em pôr em andamento a Academia Europeia de 
Estética Dentária em 1986, posteriormente fui nomeado presidente 
desta Academia, e desde então tenho estado toda a vida a trabalhar 
neste âmbito: na minha prática clínica, mas também a organizar e 
participar em cursos, simpósios, conferências…

Agora que sou presidente da International Federation of Esthetic 
Dentistry, no Conselho de Dentistas consideraram que é a altura 
certa para reconhecer toda uma trajetória dedicada à Estética e à 
excelência restauradora e estou muito feliz.

O que é que o levou a especializar-se em Estética Dentária?

Dr. Gil: Primeiro, o meu trabalho centrava-se principalmente em 
coroas e próteses, mas a odontologia restauradora é muito ampla, 
e as circunstâncias levaram-me logo a reabilitar a boca inteira: 
decidir onde colocar os dentes, como quero que se vejam… todos os 
parâmetros que fazem com que um sorriso seja estético, que é o que 
exigem os pacientes.

A reabilitação oral é baseada na funcionalidade e na estética, mas 
os pacientes consideram a funcionalidade como um aspeto evidente; 
eles querem é que, ainda, o sorriso seja bonito. Consideram mais 
importante recuperar a beleza do que a funcionalidade.

Como é o sorriso ideal?

Dr. Gil: um sorriso ideal deve ter os dentes harmónicos, brancos 
e que ‘encham toda a boca’, é o que denominamos um sorriso 
resplandecente. É importante que se veja também um bocadinho de 
gengiva para que o sorriso seja natural e não artificial.

Como tem mudado a estética dentária nos últimos anos?

Dr. Gil: Agora a estética é a prioridade absoluta e o motivo de 
consulta de 70% dos pacientes. Os pacientes vêm com fotos ou 
recortes de revistas dos sorrisos que gostariam de ter: Cameron Díaz, 
Anne Hathaway, Julio Iglesias...

Que papel tem tido a digitalização?

Dr. Gil: Un papel importantísimo. Los escáneres intraorales y el Diseño 
Digital de la Sonrisa (DSD) han supuesto un avance tremendo y han 
puesto a la Estética Dental en un nivel aún mayor de excelencia. 

O futuro passa pela digitalização, que cada vez ganha maior 
importância, e por uma maior consciencialização da importância da 
saúde bucodentária.

O que é que tem feito tão bem nos últimos tempos como para 
conseguir estas duas nomeações?

Dr. Gil: O meu maior orgulho e satisfação é que os meus dois 
filhos tenham decidido seguir a trajetória familiar e dedicar-se à 
Odontologia.

O meu filho mais velho formou-se durante quatro anos em Periodontia 
e Implantologia nos Estados Unidos, e agora está em Zurique a 
especializar-se também em Reabilitação Oral. O meu filho mais novo 
tem-se dedicado à Ortodontia, como a mãe, que tem a sua própria 
clínica dentária.

Para mim é o mais importante, ter ‘contagiado’ a minha paixão aos 
meus filhos e que a minha mulher esteja também muito contente. 
Como digo sempre: “Happy wife, happy life”.

O Dr. Jaime Gil, sócio do BQDC e diretor do departamento de Próteses 
da Clínica Dentária Albia de Bilbau, foi nomeado Melhor Dentista do 
Ano pelo Conselho Geral de Dentistas de Espanha. Todos os anos, 
este organismo celebra a Gala da Odontologia, evento em que se 
entrega este importante galardão. 

O ano de 2018 trouxe muitas alegrias para o Dr. Gil, uma vez que 
em fevereiro também foi nomeado presidente da International 
Federation of Esthetic Dentistry, uma instituição que engloba 40 
prestigiosas academias de Estética Dentária de todo o mundo.

Agora recebe esta distinção em reconhecimento a toda a sua 
trajetória no campo da Estética Dentária.

Notícias BQDC

Em novembro foi celebrado em Bilbau 
o Simpósio Europeu de Periodontia 
que organizam conjuntamente a 
Sociedade Espanhola de Periodontia 
(SEPA) e a Sociedade Italiana de 
Periodontia (SIdP).

Este congresso, coordenado pelo Dr. 
Ion Zabalegui, contou com a presença 
de mais de 600 assistentes e 25 
conferencistas. Com o título “Sessões 
clínicas de cirurgia mucogingival em 
dentes e implantes”, este simpósio 
contou com a participação como 
conferencistas de muitos dos sócios 
do BQDC: o próprio Dr. Zabalegui 
junto com o Dr. Fernando Noguerol; 
o Dr. Mariano Sanz, o Dr. José Nart, 
o Dr. Juan Blanco, o Dr. Alberto 
Sicilia e os Dres. Xavier Vela e Xavier 
Rodríguez.

Participação de 
numerosos sócios
do BQDC no
Simpósio Europeu
de Periodontia

Os sócios do BQDC reuniram-se mais uma 
vez para compartilhar experiências e pôr em 
comum conhecimentos, um dos principais 
objetivos do grupo. Os membros das mais de 
50 clínicas que fazem parte da Associação 
assistiram a diferentes conferências com 
o objetivo de abordar diferentes avanços 
odontológicos e propostas de melhoria na 
gestão das clínicas.

Igualmente, também houve um espaço 
importante dedicado a temas próprios da 
Associação, como a implementação do 
programa de acompanhamento a pacientes 
com medo do nas clínicas do BQDC.

O avanço da odontologia digital e as suas 
repercussões na ortodontia, as técnicas mais 
avançadas em implantologia ou a importância 
da comunicação com o paciente, são alguns 
dos temas principais que foram tratados na 
última reunião do BQDC, que contou com a 
presença de mais de 100 assistentes.

Os sócios do BQDC debatem sobre o fluxo 
digital e a comunicação com o paciente na 
reunião de sócios de novembro
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Entrevista

Pedro García 
Aguado

Que lembranças tem daquela final de polo aquático dos Jogos 
Olímpicos de Barcelona 92?

Tenho lembranças agridoces. As doces são por ter podido participar 
nos que o Movimento Olímpico denominou como os melhores da 
História. Os amargos têm a ver com as dificuldades que tive para 
poder participar e pelo resultado, mesmo que com o tempo essa 
medalha de prata foi o início de grandes êxitos.

Como foi o salto da piscina à televisão?

Foi um salto sem pensar demasiado em que é que me estava a meter, 
mas com o tempo valorizo-o como um grande acerto, uma vez que 
estamos a ajudar muitas pessoas.

Com o seu projeto de Aprender a Educar estão a ajudar muitas 
famílias, o que é que está a ser o mais gratificante?

O projeto Aprender a educar e o centro Tempus nascem da minha 
experiência com a terapia no mundo da adição e no programa 
Hermano Mayor. 
O mais gratificante é ver como famílias e pessoas afetadas pelos 
problemas de comportamento, quer de pessoas que consomem 
drogas quer das que não consomem, mas têm mau comportamento, 
reconduzem a vida e deixam de sofrer.

De acordo com a sua experiência neste âmbito, que conselho 
daria a pais e filhos?

O meu conselho é que tudo se educa e que é muito importante 
escolher um modelo educativo baseado nas normas, nos limites e 
nas consequências, acompanhado de grandes doses de carinho 
através do qual ajudemos os nossos filhos e filhas a valerem-se por 
eles próprios, a aprenderem valores como o esforço, o respeito, a 
paciência, a solidariedade, a perseverança e a serem responsáveis.

Qual é o êxito que o fez mais feliz?

Quando vir que as minhas filhas são capazes de se valerem por elas 
mesmas, então digo-lhe.

O que é que lhe proporcionou mais sorrisos: o polo aquático, os 
seus projetos televisivos ou a sua faceta como coach?

Todos me têm ensinado muito, aprendi muito do desporto e aprendo 
durante o dia a dia das pessoas às quais ajudamos no Centro Tempus 
e Aprender A Educar.

Como cuida o seu sorriso? 

Com a alma limpa e a boca também. 

Pedro García Aguado é um ex-jogador de 
polo aquático, medalha de ouro nos Jogos 
Olímpicos de Atlanta 1991 e prata em 
Barcelona 92. Trocou a piscina pela televisão 
triunfando com o programa Hermano Mayor. 
Agora, realiza numerosas colaborações como 
coach de superação.

“Cuido o meu sorriso 
com a alma limpa” 

Notícias BQDC

 Plataforma de
emprego BQDC

A BQDC criou uma plataforma digital 
dedicada ao emprego, um espaço 
online para facilitar a comunicação 
entre quem pretende trabalhar no 
sector da medicina dentária e as 
clínicas que procuram profissionais com 
determinado perfil.

Pode aceder-se a esta plataforma através do link:

bqdentalcenters.es/empleo

Trata-se de um projeto que assenta no 
compromisso da entidade com a formação. 
“Procuramos uma forma de contribuir para 
a melhoria da profissão, de fazer a nossa 
parte para que os jovens possam encontrar 
um emprego, tendo sempre em conta 
os parâmetros de qualidade com que os 
nossos associados trabalham”, afirmou 
Xavier Romea, gerente da Associação 
BQDC.

A ideia de criar esta plataforma digital 
nasceu da necessidade de resposta aos 
currículos recebidos pelos Associados, 
de todos os perfis profissionais passíveis 
de integrarem o atendimento diário duma 
clínica. Desta forma “a web converte-se 
num ponto de encontro virtual, onde quem 
procura o seu primeiro emprego ou novas 
oportunidades de trabalho pode especificar 
o que pretende e, por sua vez, as clínicas 
associadas podem aceder aos perfis de que 
necessitem”, explica Romea. 

Atualmente, fazem parte da Associação 
BQDC, 52 clínicas, 41 em Espanha e 11 
em Portugal, que somam entre si cerca 
de 800 postos de trabalho. Daí a aposta 
nesta plataforma. “Assim, sistematizamos 
os currículos, mas pretendemos também 
oferecer a possibilidade de os validar 
com entrevistas presenciais, para além 
de constituir uma bolsa de trabalho por 
províncias”, revelou Xavier Romea.

BQDC cria plataforma digital 
para quem procura trabalho no 

sector da Medicina Dentária
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Clínicas BQDC

Juntos melhoramos para si


