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MJ Clinics: A Saúde Primeiro
Cuidar do paciente,
sensibilizando

ABERTA TODOS OS DIAS, A MJ CLINICS É
UM ESPAÇO QUE FAZ JUS AO LEMA “A SAÚDE
PRIMEIRO”, ATRAVÉS DE UM CORPO CLÍNICO
DE EXCELÊNCIA E DE UMA ATITUDE DE PROXIMIDADE PARA COM O PACIENTE. MARIA
JOÃO DIAS, DIRETORA CLÍNICA, FALA-NOS
SOBRE A MEDICINA DENTÁRIA CONTEMPORÂNEA E MULTIDISCIPLINAR, EXERCIDA POR
UMA EQUIPA DE PROFISSIONAIS APOSTADA
EM FAZÊ-LO SORRIR COM SAÚDE.

Apesar da importância que a saúde oral tem na saúde geral, ainda são muito os casos de pacientes que
se dirigem a uma consulta de medicina dentária com
queixa de dor. Muitas vezes, a falta de literacia em
saúde oral não permite que o paciente procure consultas regulares de controlo ou higiene oral mas sim a
vulgar consulta de urgência, passando a formar-se um
circulo vicioso entre dor e visitas ao médico dentista.
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ser descrito como “uma equipa
jovem e diferenciada nas várias áreas de intervenção”, como sejam a Endodontia, a Implantologia e a Reabilitação
Oral, a Ortodontia e a Odontopediatria, entre outras.
Apesar desta diferenciação, “a MJ Clinics conta com um corpo clínico que trabalha
em conjunto, com uma visão centrada no paciente”, sustenta a diretora. Assim sendo, e embora a Medicina Dentária tenda para uma reorganização em torno de diferentes especialidades, tal divisão é unificadora, pois “permite que médicos dentistas
mais focados na sua área ajudem na integração de um plano de tratamento diferenciado e com maior qualidade de serviços”.

