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20 anos a cuidar da saúde oral dos portugueses
FORA DOS GRANDES CENTROS URBANOS, EM PAÇOS DE FERREIRA, A CLÍNICA
MÉDICO DENTÁRIA SUSANA MOTA DESTACA-SE PELA INOVAÇÃO E PELO ACOMPANHAMENTO DO MAIS RECENTE ESTADO
DA MEDICINA DENTÁRIA.

rando rodear-se de uma equipa jovem que apresente novas formas de comunicar em cada setor
dentro da clínica, também em termos tecnológicos Susana Mota apostou na aquisição do Itero intraoral Scanner, que vem apoiar de forma exponencial o trabalho do médico dentista. Este aparelho permite tirar três mil fotografias por segundo à
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Para que esta curva ascendente de especialização ocorra, a formação base em or-
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2019 revela-se um ano marcante para a Clínica
Médico Dentária Susana Mota, o nível Diamante
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re o aparelho durante as refeições e no momento
da escovagem”. Em termos estéticos, o alinhador invísivel anula os constrangimentos associados ao uso de aparelhos ortodônticos fixos, sendo que em atividades especifícas como o desporto e a música os praticantes podem manter uma atividade
normal sem qualquer tipo de complicação – “é um tratamento mais tranquilo e confortável para o paciente”, reforça. Se inicialmente a clínica recebia um público mais
adulto, hoje os pacientes vão dos 6 aos 70 anos, sendo que os mais pequenos contam com o Invisalign® first, um aparelho criado, especificamente, para tratar casos a
partir dos 6 anos.

Formação e tecnologia de ponta
A medicina dentária, à semelhança de outras especialidades médicas, revela um
desenvolvimento constante, fortemente apoiado pela inovação tecnológica. Procu-

