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Conselhos BQDC Saúde oral
Protege teu sorriso
“7 benefícios de ir 
regularmente ao dentista”

¡Diga adeus ao receio de ir ao dentista!
“Os melhores conselhos para 
superar a odontofobia” 

BQDC chega a Portugal
“9 cidades de Portugal já 
contam com clínicas BQDC”
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BQDC é uma 
associação de clínicas 
dentárias empenhadas 
na saúde e bem-estar 
dos seus pacientes

Dr. Jordi Cambra
Presidente da Associação de Clínicas dentais BQDC
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Protege teu sorriso

Já passaram seis anos desde 
o nascimento da BQDC

Diga adeus ao receio de ir 
ao dentista

BQDC chega a Portugal

Saúde oral

As clínicas dentárias da BQDC trabalham para alcançar 
a melhor qualidade de tratamento e atendimento 
possível para os nossos pacientes. Este ano, focámo-nos 
especialmente em transmitir a todos aqueles que têm medo 
de visitar o dentista que dispomos de meios para vencer este 
temor. 

Ir ao dentista não implica dor. Uma utilização correta da 
anestesia, aplicada com delicadeza e complementada com 
sedação endovenosa ou outros métodos relaxantes, como 
a inalação de óxido nitroso, permitem realizar qualquer 
tratamento dentário de forma cómoda, sem que o paciente 
sinta ansiedade ou medo. Ter receio de ir ao dentista não é 
algo aceitável em 2018. Dispomos de meios para o superar. 

O segundo grande objetivo, que temos para este ano, está 
relacionado com o anterior, e consiste em fazer chegar a 
mensagem às pessoas edentulas que, graças aos avanços 
da medicina dentária moderna, podem substituir as suas 
dentaduras por próteses fixas implanto-suportadas, de 
uma forma fiável, muito pouco traumática, económica, 
rápida e com um excelente resultado a curto e longo prazo.

Com as novas tecnologias digitais em 3D e com a 
experiência clínica e científica que fomos adquirindo é 
possível proceder a esta substituição em menos de 48 horas 
após ter colocado implantes.

De qualquer maneira, ainda que tenhamos meios de combater 
o receio de ir ao dentista ou como proporcionar próteses fixas 
mais cómodas que as dentaduras, continuamos a apostar 
na prevenção e na implementação de bons hábitos de 
higiene oral como pilares fundamentais da medicina dentária 
do presente e do futuro.
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Uma limpeza dentária profissional elimina 
a placa bacteriana e contribui para a 
prevenção de doenças como a gengivite.

As crianças copiam as atitudes dos pais. 
Ir ao dentista regularmente, fará com que 
encarem estas visitas como algo positivo.

Visitar o dentista duas vezes por ano, facilita 
a deteção precoce e permite tratamentos 
atempados e menos complexos. .

Para gozar de um sorriso são e bonito, é 
fundamental integrar na sua rotina as visitas 
regulares ao dentista.

A higiene oral é o primeiro passo para gozar 
de um sorriso são e bonito. Contará com o 
aconselhamento e ajuda de higienistas e 
dentistas.

As intervenções preventivas são mais 
simples e economizam tempo e dinheiro.

O médico dentista é o profissional mais 
indicado para detectar e diagnosticar lesões 
que possam conduzir ao cancro oral.

Manter os dentes limpos
e sãos com limpezas 
profissionais.

Dar um bom exemplo aos seus 
filhos, contribuindo para uma 
imagem positiva do dentista e 
prevenindo o medo.

Corrigir qualquer problema 
antes que este se converta numa 
patologia mais grave.

Ter e manter o melhor dos sorrisos!

Receber aconselhamento 
sobre a melhor forma de 
cuidar dos seus dentes.

A deteção precoce conduz a um 
tratamento atempado, menos 
difícil e mais rápido.

Detectar de forma precoce o 
cancro oral e, desta forma, 
assegurar a recuperação.

Lembra-se da 
sua última visita 
ao dentista?

Vantagens 
de visitar 
regularmente
o dentista
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Saúde oral

O passar do tempo vai deixando marcas 
no organismo, incluindo nos dentes e nas 
gengivas. O desgaste e as alterações 
próprias da idade afetam a saúde da boca, 
pelo que, a partir de certa altura, é necessário 
estar atento para evitar a perda de dentes.

Cerca de 11% da população espanhola 
com mais de 50 anos é completamente 
edentula, isto é, perdeu todos os dentes. A 
percentagem aumenta para os 23%, entre 
os 65 e os 74 anos. A ausência de dentes 
pode ser provocada por cáries dentárias, 
doença periodontal, bruxismo ou desgaste 
dentário, traumas, higiene oral deficiente 
ou pela combinação de todos os fatores 
mencionados.

Para além dos problemas estéticos, o 
edentulismo é uma das complicações que 
maior repercussão tem na função fonética 
e na saúde em geral. Tem, também, um 
importante efeito na função mastigatória, 
que pode vir a traduzir-se numa nutrição 
inadequada. 

De uma maneira geral, existem dois tipos 
de solução para substituir a totalidade de 
dentes de uma arcada ou da boca toda: a 
prótese amovível (vulgarmente conhecida 
como dentadura postiça) ou o tratamento 
com implantes dentários.

Se leva demasiado tempo a marcar uma 
consulta, se na noite anterior tem dificuldade 
em adormecer, se não consegue controlar 
os nervos na sala de espera, é possível que 
sofra de odontofobia e pertença aos 15% da 
população que receia ir ao dentista. 

A odontofobia existe e não é apenas uma 
coisa de crianças. É mais frequente do 
que muitas pessoas podem crer e pode 
revelar-se mais prejudicial para a saúde do 
que imaginamos. Revisões dentárias muito 
espaçadas, falta de diagnóstico atualizado, 
ausência de tratamento dentário adequado, 
pode prejudicar a saúde oral e desencadear 
múltiplas patologias. Para além disso, dada 
a relação entre a saúde oral e a saúde em 
geral, esta atitude pode não só afectar o 
estado dos dentes e das gengivas, mas 
também de todo o organismo. 

De facto, é uma das primeiras causas de 
má nutrição, atingindo 30% das pessoas 
acima dos 65 anos. Está, igualmente, 
associado a outros problemas mais graves, 
como a demência e algumas doenças 
crónicas, como a diabetes ou a osteoartrite.

Por outro lado, a perda de dentes confere 
um aspeto físico mais envelhecido, com 
inevitáveis consequências de âmbito social, 
laboral e psicológico na pessoa.

O melhor tratamento para 
substituir dentes em falta

¿O que gera o medo de ir ao 
dentista? 
A origem da fobia dentária tem origem num 
padrão multifatorial com várias motivações: 
medo da dor que possa vir a sentir-se, pânico 
das agulhas, lembrança de más experiências 
passadas ou incerteza relativamente ao 
tratamento.  

Os médicos e as equipas especializadas 
da BQDC estão muito conscientes do medo 
que alguns dos seus pacientes podem sentir 
e preparam-se muito bem para lidar com 
ele. Um atendimento amável e delicado, 
um ambiente agradável e a explicação 
detalhada do tratamento ajudam a superar 
este sentimento. 

De qualquer forma, os avanços tecnológicos 
têm vindo a permitir que os tratamentos 
sejam minimamente invasivos e praticamente 
indolores.

Saúde oral

Recorrer aos 
implantes 
dentários para 
recuperar o 
sorriso

¡Diga adeus ao receio 
de ir ao dentista! Conselhos para perder 

o medo de ir ao dentista 
Encontrar um dentista compreensivo:

Todas as equipas das clínicas da BQDC 
são preparadas para compreender a 
odontofobia e oferecer a solução mais 
adequada a cada caso.

Marcar a consulta logo pela manhã 

Desta forma, terá menos tempo 
para pensar no seu medo e evita a 
acumulação de ansiedade durante todo 
o dia.

Informar-se:  

Peça toda a informação que necessite 
para esclarecer dúvidas sobre o 
tratamento e todos os passos que se 
seguirão.

Indagar sobre a possibilidade

de usufruir de sedação consciente:

É uma alternativa muito útil para evitar 
qualquer tipo de medo no decorrer do 
tratamento dentário.. 

A prótese amovível apresenta desvantagens 
importantes, nomeadamente, ao nível da 
fixação.  Dificulta a fala e não evita a perda 
de osso nem de gengiva. 

Pelo contrário, o tratamento com implantes 
dentários é muito mais seguro e previsível 
e garante um resultado estético, natural 
e cómodo. Nas clínicas BQDC, apostamos 
nesta opção de tratamento para os pacientes 
que tenham perdido os seus dentes, 
completa ou parcialmente. 

No caso da reabilitação por prótese sobre 
implantes, é necessária uma intervenção 
cirúrgica para colocação dos mesmos, 
através da qual o implante é unido de forma 
fixa ao osso. Este processo é designado 
por osteointegração. A osteointegração tem 
uma taxa de êxito superior a 90%.  Com 
o devido cuidado, a sobrevivência do 
implante ultrapassa os 20 anos, na maioria 
dos casos.

 Para completar a reabilitação oral completa 
existem próteses fixas e amovíveis que 
se colocam sobre os implantes. O ideal é 
colocar entre 4 a 6 implantes. A quantidade e 
a sua localização dependem do estado que 
a estrutura óssea do paciente apresente.

Com um número reduzido de implantes pode 
proporcionar-se ao paciente uma prótese 
fixa, com diminuição de custos e de tempo 
de tratamento e, sobretudo, com melhorias 
evidentes na sua qualidade de vida.
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 “Aqui todos contribuímos com algo. O nosso objetivo é obter os melhores 
resultados”, afirma o Dr. Cambra. Hoje, são já 50, os dentistas que integram este 
projeto, em Espanha e Portugal, e o presidente faz um balanço positivo desta 
Associação.

A BQDC tornou-se num ponto de encontro, um espaço onde se podem partilhar 
desde conhecimentos técnicos a formas de melhorar o atendimento dos clientes.

Já passaram seis anos desde que 
foram dados os primeiros passos 
para criar a Associação de Clínicas 
Dentárias BQDC, uma iniciativa 
pioneira no sector da medicina 
dentária que surgiu com valores e 
objectivos bem definidos: “Procurar 
o melhor para os nossos pacientes, 
a qualidade do diagnóstico e do 
tratamento, o bom atendimento e 
a honestidade”, explica o Dr. Jordi 
Cambra, presidente da BQDC.

El Dr. Jaime Gil, diretor do Departamento de Prótesis 
da Clínica Dental Albia, foi nomeado presidente da International 
Federation of Esthetic Dentistry (IFED), instituição que engloba 40 academias 
de Estética Dentária de todo o mundo.

O Dr. Federico Hernández Alfaro, diretor do Instituto 
Maxilofacial de Barcelona, obteve o estatuto de professor catedrático 
na Área da Patologia Médico-Cirúrgica Oral e Implantologia da Universidade 
Internacional da Cataluña.

Como é encarada a transformação digital pelas clínicas 
dentárias da BQDC? Quais são os avanços tecnológicos que 
marcam o ritmo da profissão? Qual a opinião dos associados 
mais jovens sobre o futuro da Medicina Dentária?

Estas e muitas outras questões serão respondidas no próximo 
encontro da BQDC, que reunirá todos os associados, e no qual 
serão partilhadas experiências e conhecimentos.

Um dos principais temas será o fluxo de trabalho digital 
numa clínica dentária e as vantagens que apresenta face 
aos protocolos analógicos. Processos mais pequenos, mais 
precisos e mais personalizados são alguns dos elementos que 
caracterizam a Medicina Dentária digital e que trazem muitos 
benefícios ao paciente.

O futuro, tanto da Medicina Dentária como da profissão, é 
uma das principais inquietações do sector e será um tema 
fundamental a ser abordado pelos associados da BQDC sob 
diversas perspectivas. Os associados mais jovens farão uma 
reflexão sobre o futuro da Medicina Dentária e sobre a função 
da BQDC, enquanto associação, na abordagem dos desafios e 
oportunidades que se apresentam.

A Associação de Clínicas Dentárias 
BQDC juntou-se, este ano, à 
campanha #YoTrabajoPositivo -  Sin 
Discriminación por VIH, uma iniciativa 
que pretende chamar a atenção para 
esta doença, com especial enfoque 
no contexto laboral. 

Convictos de que a informação é 
fundamental para consciencializar os 
cidadãos da discriminação de que 
as pessoas com VIH são alvo, os 
profissionais da BQDC juntaram-se a 
esta campanha, demonstrando o seu 
compromisso pelo direito à saúde, 
à prevenção e à educação para a 
saúde.

Já passaram seis anos 
desde o nascimento da 
BQDC, uma iniciativa 
pioneira no sector da 
medicina dentária

A tecnologia e o futuro da Medicina 
Dentária são os temas centrais do 
Encontro BQDC de Junho

A BQDC junta-
se à campanha 
#YoTrabajoPositivo 
Sin Discriminación 
por VIH

La responsabilidad social es parte fundamental de los valores de BQDC y, de 
forma innata, muchas de las clínicas que componen el grupo han llevado a 
cabo numerosas acciones que pretenden impactar positivamente en el entorno 
donde desarrollan su actividad. En este sentido, las clínicas de BQDC trabajan 
principalmente en cuatro ámbitos, que contribuyen al bienestar de sus pacientes 
y de la sociedad en general: salud y deporte; empleo y formación; reducción de 
desigualdades sociales y desarrollo responsable de la Odontología.

“Nuestro compromiso con la sociedad se extiende a otras áreas con el objetivo 
de generar la confianza y el respeto de todos aquellos con quienes trabajamos, 
asegurando prácticas éticas y sostenibles”, explica el gerente de BQDC, Xavier  
Romea.

Asimismo, a nivel asociación, BQDC desarrolla colaboraciones e iniciativas 
en el ámbito de la responsabilidad asistencial y social con el objetivo principal 
de contribuir activamente a mejorar la sociedad, promover valores positivos y 
generar confianza y seguridad, poniendo en valor el compromiso de BQDC por 
ser “clínicas dentales de confianza cerca de ti”.

Responsabilidad Social Corporativa,
parte del ADN de BQDC

O Colegio de Dentistas de Las Palmas (COELP) atribuiu o prémio Dentista do 
Ano ao Dr. José Manuel Navarro Alonso, diretor médico da Clínica Branemark 
Las Palmas e associado BQDC.

O Dr. Navarro é um dos pais da implantologia espanhola e exerce há mais de 40 
anos. O nível da sua prática clínica é reconhecida nacional e internacionalmente, 
razão pela qual recebeu este galardão.

Dr. José Manuel Navarro Alonso 
nomeado Dentista do Ano pelo COELP

Vários dos associados mais jovens da BQDC que 
participaram no Congresso SEPA, realizado em Sevilha, 
destacaram-se nas suas apresentações e obtiveram 
prémios.

O Dr. Alfonso Gil venceu a categoria Comunicações Orais 
de Investigação, com o seu trabalho sobre Análise Digital 
em 3D de Recessões Gengivais Múltiplas Tratadas com 
a Técnica VISTA. Nesta mesma categoria, o Dr. Iñigo 
Gastaminza chegou a finalista, ao apresentar um trabalho 
sobre diferentes pilares em implantes dentários com 
mudança de plataforma.

Por seu lado, na categoria de Comunicações Clínicas, o 
Dr. Fernando Noguerol recebeu o segundo prémio com 
o seu trabalho sobre Regeneração Periodontal do Dente 
com Prognóstico Impossível Mediante Abordagem com 
Incisão no Fundo de Vestíbulo.

Jovens associados da BQDC 
destacaram-se na SEPA 2018
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BQDC chega a 
Portugal para 
incrementar 
qualidade 
e inovação 
em serviços 
de medicina 
dentária

 Plataforma de
emprego BQDC

A Associação foi fundada oficialmente em 2012 com uma missão: 
divulgar e promover a importância da prevenção na saúde oral. Para 
a implementação em Portugal, foram selecionadas 12 clínicas com 
um longo percurso de sucesso, que congregam um vasto número 
de destacados profissionais e que partilham de princípios nucleares: 
qualidade, ética, aposta na formação e inovação, e oferta dos 
melhores tratamentos e cuidados de saúde oral.

Aveiro, Braga, Fátima, Figueira da Foz, Porto, Coimbra, Lisboa, Póvoa 
de Varzim e Vila Real são, para já, as cidades Portuguesas onde se 
encontram as clínicas BQDC, englobando profissionais de saúde oral 
distribuídos por múltiplas especialidades e subáreas da Medicina 
Dentária.

Todos os centros têm, como condição indispensável, a Certificação 
de Qualidade ‘BQDC Certified’, que conjuga uma série de requisitos 
legais, éticos, protocolos clínicos e critérios de qualidade que ajudam 
a satisfazer as necessidades dos pacientes com maior confiança e 
eficiência. A melhoria da qualidade de vida dos pacientes, as novas 
tecnologias, a formação científico-clínica e inclusivamente a docência 
e a investigação assumem-se como áreas nucleares do grupo.

Tendo em conta a importância da prevenção para a saúde oral, 
os profissionais das clínicas BQDC estão empenhados em fazer 
chegar esta mensagem à população através de ações de divulgação 
abrangentes. Estas iniciativas tornam-se ainda mais relevantes após 
a divulgação do mais recente Barómetro da Saúde Oral, da Ordem 
dos Médicos Dentistas (2017), que demonstrou que apenas 32,4% da 
população portuguesa tem a dentição completa e que somente 42,6% 
das pessoas a quem faltam dentes naturais possuem reabilitações 
protéticas fixas ou removíveis.

Em suma, mais do que uma rede de clínicas e profissionais, a 
Associação BQDC representa uma filosofia, uma forma de ser e 
de estar na área da saúde que se rege por padrões de exigência 
que obrigam a uma constante avaliação, atualização e inovação, 
promovendo um dinamismo estrutural e de desenvolvimento constante 
em prol de pacientes e profissionais. 

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.

“A Associação Best Quality Dental Centers,
que conta com 41 clínicas especializadas, 
com larga experiência em Medicina Dentária e 
estomatologia em Espanha, chega ao nosso país”

BQDC cria plataforma digital 
para quem procura trabalho no 

sector da Medicina Dentária



www.bqdentalcenters.pt

Clínicas BQDC

Juntos melhoramos para si


