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Dra. Daniela Picotez Brás, o reflexo
dos tempos modernos na medicina dentária
O SUCESSO CONSTRÓI-SE COM BASES FIRMES DE EMPREENDEDORISMO, PROFISSIONALISMO E VOCAÇÃO. QUANDO FALAMOS DA
ÁREA DA SAÚDE, A HUMANIZAÇÃO É OUTRO
VALOR ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CENTRADOS NA PESSOA.
EM CHAVES, A CLÍNICA DA TRINDADE É UM
EXEMPLO PREMIADO PELAS BOAS PRÁTICAS
E INVESTIMENTO NA ÁREA DA MEDICINA DENTÁRIA.

Foi investindo no seu projeto, alargando espaço que

bado – “enquanto houver sonho, existe vida. Senão na-

atualmente tem o triplo da área, contando assim com

da faz sentido!”, assume em conversa com o Perspeti-

seis equipamentos dentários. Assim como a construção

vas.

de uma equipa de médicos dentistas especializados e

Mais um sonho tornado realidade em 2009 com a

colaboradores com formação em várias áreas, fatores

abertura da Clínica da Trindade em Vidago, oferecendo

que lhe permitiram alcançar novos patamares rumo à di-

aos seus conterrâneos um serviço de proximidade. A par

ferenciação.

do crescimento do projeto com sede em Chaves, a em-

Apaixonada pela sua terra Natal, Vidago, no conce-

“A especialização
e humanização
do corpo clínico
e da equipa
é o presente
e o futuro
da medicina
dentária”

lho de Chaves, Daniela Picotez Brás sempre soube que
queria viver e trabalhar na região. Na procura da profissão certa, descobriu na especialidade de Medicina
Dentária a sua vocação. Terminado o ensino secundário, rumou ao Porto onde tirou a licenciatura na prestigiada Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. Sempre com o foco em fixar-se no concelho de Chaves, findo o curso superior (2000) foi adquirindo experiência em algumas clínicas na região do
Grande Porto – “em Leça da Palmeira, na Póvoa de
Varzim, em Baião, entre outras” –, abrindo a Clínica da
Trindade, em Chaves, em 2001.
Paulatinamente, Daniela Picotez Brás foi construindo
uma carteira de clientes, assente em valores como a
confiança e a transparência. O projeto arrancou com ela
própria uma assistente e um equipamento que embora

Empreendedora por natureza é com um brilho nos

presária não esconde o orgulho que sente por poder ge-

num espaço exíguo que lhe permitiu conquistar o reco-

olhos que nos fala das conquistas que aconteceram

rar emprego em Vidago – “foi gratificante abrir a clínica

nhecimento da população, sempre com visão no futuro.

em 18 anos de Clínica da Trindade, um projeto inaca-

em Vidago e poder valorizar a terra e as pessoas que me
viram crescer”.
Em 2019, na comemoração dos 18 anos, a Clínica da
Trindade prepara-se para concretizar mais um objetivo
com a inauguração do laboratório de próteses – uma
mais-valia para o trabalho desta equipa, que passa a
contar com um protésico; esta nova valência vai possibilitar a execução de “um trabalho mais rápido e eficaz”. Apoiado pela mais avançada tecnologia CAD-CAM, a integração do protésico agiliza todos os tratamentos e cria uma dinâmica de colaboração entre o
médico dentista e o paciente que beneficia o resultado
final.
Este crescimento e processo de transformação da clínica espelham a evolução pessoal da sua mentora, que
com os passar dos anos, devidamente acompanhada,
aprendeu a delegar funções e a apostar numa equipa
multidisciplinar, que se estende a um grupo de 9 médicos dentista e 15 colaboradores (entre gestoras, rececionistas, assistentes, auxiliares, equipa comercial, equipa
de marketing, equipa de limpeza e manutenção).
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“Juntos somos mais fortes”

Apoio da tecnologia

O entendimento de que “a especialização é o presente
e o futuro da Medicina Dentária”, permitiu à diretora clíni-

Hoje a Clínica da Trindade é um espaço de saúde

ca redefinir objetivos e apostar numa equipa habilitada

totalmente informatizado, que integra tecnologias

para o exercício da atividade em várias frentes. “Acredito

que potenciam a excelência do corpo clínico. Fala-

que para haver diferenciação, tem que se ser bom naqui-

mos de TAC-Dentário, ortopantomografia digital e mi-

lo que se faz, para isso a formação é fundamental”, sub-

croscópio, sedação consciente, câmara intraoral, raio

linha. Nesse sentido, Daniela Picotez Brás e a sua equipa

X digital, laboratório de próteses, equipado com a

estão em constante formação, por forma a prestar um

mais recente tecnologia Cad-Cam.

serviço de maior profissionalismo, qualidade e rigor.
Pessoalmente, após a conclusão da licenciatura, a
nossa entrevistada apostou em formações que lhe concederam uma perspetiva global das várias subespecialidades da Medicina Dentária, sendo que, quando optou
por oferecer um serviço assente na diferenciação e especialização, delegou as restantes áreas para colegas da

I e II Gala Empreendedorismo e Empresas do Alto Tâmega

TAC Dentário

CAD-CAM

sua confiança com formação específica. Para poder fo-

corpo e da mente. “Por exemplo”, explica-nos, “muitas

car-se nas vertentes de Cirurgia e Implantologia.

das patologias que se manifestam no espetro da Medici-

“Toda esta dinâmica foi
galardoada, em 2018, com o
Prémio de Investimento na
Gala Empreendedorismo e
Empresas do Alto Tâmega,
prémio que a Daniela Picotez
Brás voltou a conquistar no
passado dia 6, na segunda
edição deste evento que
visa a enaltecer projetos e
empresários locais”.

na Dentária têm origem na parte psicológica dos indivíduos. Em patologias como o bruxismo, se não for tratada

Visão holística

a causa, o médico dentista pode executar um excelente

Na Clínica da Trindade o cliente é alvo de uma avalia-

trabalho técnico, mas a causa do distúrbio permanece”.

ção cuidada que, mediante a complexidade do tratamen-

Toda esta dinâmica foi galardoada, em 2018, com o

to pode exigir uma análise multidisciplinar. Perante o

Prémio de Investimento na Gala Empreendedorismo e

problema, ao doente é explicada a causa e as alternati-

Empresas do Alto Tâmega, prémio que a Daniela Picotez

vas de tratamento, numa atitude formativa que atribui

Brás voltou a conquistar no passado dia 6, na segunda

Também proporciona aos seus clientes um turis-

confiança e segurança à relação médico-cliente.

Turismo de Saúde

edição deste evento que visa a enaltecer projetos e em-

mo de saúde, pois são muitos aqueles que a procu-

Neste caminho evolutivo, Daniela Picotez Brás não es-

presários locais. “Esta Gala é a valorização daquilo que é

ram de várias partes do mundo para receberem o

conde a ambição de criar um projeto de saúde mais glo-

nosso e motiva aqueles que escolheram ficar e ajudar ao

melhor atendimento e acompanhamento a nível da

bal que ofereça aos clientes serviços integrados que

desenvolvimento da região”, conclui Daniela Picotez

sua saúde oral.

atendam à saúde oral, em harmonia com o bem-estar do

Brás.

Áreas da Medicina Dentária

Implantologia / Cirurgia oral
Ortodontia / Odontopediatria
Peridontologia / Estética Facial
Reabilitação Oral / Endodontia
Estética Dentária / Sedação / Dentisteria

Clínica de Chaves:
R. Fonte do leite, Urb. Quinta da Trindade
Lote 67, lojas 1,3 e 4 • 5400 - 258 Chaves
Clínica de Vidago:
Estrada nacional 2, nº 210
5425 – 323 Vidago

clinicadatrindade

clinica_da_trindade

