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CLÍNICA SANTA MADALENA CELEBRA 25 ANOS
A Clínica Santa Madalena (CSM) nasceu em 1994, num 1º andar no centro da cidade de Lisboa. 
Atualmente. O grupo já conta com 14 clínicas, mais de 160 gabinetes dentários, cerca de 800 
colaboradores e prestadores de serviços, organizados em equipas multidisciplinares, que prestam 
serviços nas seguintes áreas: Cirurgia Oral, Dentisteria, Endodontia, Estética Dentária, Higiene Oral, 
Implantologia, Medicina Oral, Oclusão, Odontopediatria, Ortodontia, Periodontologia, Prótese Fixa e 
Prótese Removível

Missão, Valores e Desafios

A o longo dos seus 25 anos de existência, têm sido fiéis à missão 
de cuidar cada vez melhor da saúde oral dos pacientes, ressal-

vando a preocupação em manter os valores que os têm acompanha-
do: qualidade, rigor, humanismo e sustentabilidade.

A CSM apostou desde início numa equipa de profissionais de exce-
lência, focados na satisfação das necessidades e expectativas dos 
pacientes, garantindo a qualidade clínica, os fatores de conforto e 
conveniência, a melhoria contínua e a inovação.

Gerir uma rede de clínicas espalhadas pelo país implica alguns 
desafios. 

Cada unidade tem a sua própria dinâmica, mas ficou percetível 
logo desde muito cedo que era fundamental ser criada uma cultura 
comum para assegurar o sucesso. 

Em 2003 já existiam cinco clínicas na Grande Lisboa e o desejo de 
expandir o nome da clínica para outras zonas do país, mas sem baixar 
os níveis de serviço e mantendo o controlo da operação. 

Foi implementado um sistema de gestão da qualidade segundo a 

Norma ISO: 9001 focado na melhoria de processos e na adoção de um 
modelo estruturado de integração de todos os profissionais. Este sis-
tema levou à adoção de uma cultura de melhoria contínua, centrando 
todos os esforços na satisfação do cliente. 

A par desta situação, o crescimento levou à criação de uma equipa 
de gestão e a equipas de suporte à operação. Tornou-se necessá-
ria uma mudança cultural na forma como concebiam a prestação de 
cuidados, pelo que procuraram capacitar profissionais e gestores em 
saúde para atuar neste complexo sistema que envolve a experiência 
do paciente.

O segredo: A formação 
A CSM carateriza-se sobretudo pela filosofia de otimismo, capaz de ir 

ao encontro das expectativas dos pacientes. Têm a cultura do fazer e do 
fazer acontecer. São exigentes e não se detêm perante os problemas.

Um dos segredos do sucesso da CSM é ter uma equipa de exce-
lência, acompanhada de uma gestão sempre presente, preocu-
pada em transmitir profissionalismo, humildade, transparência, 
rigor e, principalmente, confiança no futuro.Maria Jesus Vales, diretora de operações.
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Ao longo destes 25 anos, a CSM cobriu o País com clínicas de grande dimensão. Têm 
14 clínicas próprias, a maioria das quais na Grande Lisboa, mas também estão em 
Braga, Porto, Coimbra e Évora. Metade das clínicas têm 14 ou mais gabinetes, o que 
é uma dimensão claramente superior à média do setor, que ronda os dois gabinetes 
por clínica. A muito curto prazo vão inaugurar mais duas- Leiria e Cascais - sendo que 
esta última é o protótipo daquilo que querem no futuro - stand alone com 21 gabine-
tes dentários.

Com a chegada ao quarto de século, apresentam números bastante expressivos:
- 150 gabinetes dentários
- 350 mil Pacientes
- 600 mil consultas por ano

Ao longo dos anos a CSM foi distinguida com diversos prémios, entre os quais os de 
Melhor PME da Saúde em três anos consecutivos (revista Exame), PME Excelência e 
Prémio 5 Estrelas – Escolha do Consumidor em 2018.

Não há sustentabilidade nem sucesso sem investimento em formação. Sem dúvida que 
o seu percurso foi fortemente influenciado pelos diversos programas de formação dos pro-
fissionais.

Todos os anos são definidos planos de formação alinhados com as linhas de desenvol-
vimento estratégico, aprovadas pela equipa de gestão e as necessidades identificadas no 
âmbito do processo de avaliação de desempenho dos colaboradores e prestadores de ser-
viços.

Em 2016 lançaram a MD Academy - que reforçou a capacidade de formar e treinar as equi-
pas nas mais diversas áreas, desde os temas mais técnicos aos temas comportamentais e 
que está aberta a todos os profissionais do setor.

A Evolução
A evolução tem sido feita passo a passo.
Na área clínica, estão organizados por departamentos, cada um deles com um coordena-

dor nacional e um responsável local por unidade, tendo como objetivo, definir e implemen-
tar protocolos clínicos e garantir padrões elevados de tratamento.

Em termos tecnológicos, têm vindo a implementar progressivamente o workflow 
digital de trabalhos e a adaptar os protocolos de cada departamento às realidades e 
materiais. A introdução de novos serviços, tais como as urgências noturnas e CSM ao 
domicílio são alguns exemplos da evolução deste grupo.

Se há 25 anos as preocupações dos pacientes eram basicamente sobre saúde oral, hoje a 

ida ao médico dentista também é muitas vezes motivada por questões estéticas. 
A CSM sabe que a parte estética é, de facto, o foco de muitos pacientes, sendo indissociá-

vel do dia-a-dia da prática clínica. Garantem que a saúde do paciente está em primeiro lugar 
e que este, é um desafio que obriga os médicos dentistas a estabelecer um diálogo perma-
nente com o paciente de modo a conhecer as suas expectativas e integrá-las na estratégia 
clínica a adotar. 

Os novos materiais, a tecnologia e o desenvolvimento das técnicas oferecem novas ferra-
mentas, que permitem alcançar excelentes resultados estéticos. 

O Futuro
A reputação da CSM explica o espaço que conseguiu alcançar no panorama da medicina 

dentária em Portugal. 
A sustentabilidade futura continuará a passar pela solidez das equipas clínicas, pela capa-

cidade de fazer acontecer, pela prudente gestão financeira e pela ponderada política de 
expansão. 

Quando questionados sobre o futuro, garantem que querem estar totalmente orien-
tados para a satisfação do paciente, superando as suas expectativas e acompanhando 
o desenvolvimento das melhores práticas na medicina dentaria.

Prometem manter o seu ADN e continuar o plano de expansão, com mais clínicas, cobrindo 
cada vez melhor o território nacional, de modo a ser uma referência na medicina dentária, 
tal como têm habituado os seus pacientes. n


