BRANDED CONTENT
CLÍNICA VITA CENTRO QUER DEVOLVER MAIS SORRISOS
A Vita Centro é uma clínica dentária vocacionada, desde 2002, para a colocação de implantes dentários.
Oferecer técnicas de vanguarda e o melhor serviço possível aos pacientes é a sua missão

L

ocalizada no coração das cidades de Lisboa, Porto e Setúbal, a Clínica Vita Centro disponibiliza diversas especialidades da medicina dentária, apesar de a área de reabilitação
oral com implantes ser o grande foco da clínica. Oferece técnicas de vanguarda e preocupa-se em adequar o seu conhecimento em benefício dos pacientes. Devido ao avanço tecnológico em geral consegue concretizar um serviço eficiente e sofisticado adequado a cada caso.

A Clínica Vita Centro proporciona tratamentos individualizados, com recurso às mais recentes tecnologias e conhecimentos na área da medicina dentária. Apresenta um leque alargado
de soluções, estudando cada caso de forma única e de modo a proporcionar a cada paciente
um sorriso perfeito e à medida das suas necessidades.
A Clínica Vita Centro quer ser capaz de devolver sorrisos e melhorar a qualidade dos seus
pacientes. Tem, por isso, uma oferta na área do branqueamento dentário, reabilitação oral
com implantes e ortodontia.

Missão: devolver sorrisos
Garantir aos pacientes o melhor tratamento possível, através de profissionais altamente
vocacionados e com know-how reconhecido é o mote das Clínicas Vita Centro.
A clínica apoia-se, deste modo, em três pilares:

• • Tratamentos dentários de qualidade a preços acessíveis e ao alcance de todos;
• • Padrões elevados e um serviço personalizado adaptado a cada paciente e às suas necessidades.

• • Oferecer um trabalho de qualidade em implantologia e reabilitação oral.

cialidades da medicina dentária, através de uma equipa de médicos dentistas experientes e
dedicados à saúde oral do paciente. Dispõe de três gabinetes de medicina dentária, preparados com a mais recente tecnologia na área da cirurgia oral. A clínica está preparada para
o tratamento "dentes no mesmo dia", disponibilizando agradáveis e acolhedoras áreas de
receção e espera.

Vita Centro Porto
O coração do Porto também conta com a presença de uma Clínica Vita Centro. A Clínica
Vita Centro Porto surgiu para responder ao fluxo crescente de pacientes da zona norte do
país e foi a peça-chave de uma estratégia de proximidade e cobertura geográfica nas principais cidades do país por parte da Clínica Vita Centro.

Implantes Dentários
Mais do que devolver sorrisos, a Clínica Vita Centro quer ser capaz de devolver aos
pacientes qualidade de vida. A implantologia é, por isso, a grande protagonista da atuação
da clínica, que aposta no planeamento minucioso como fator decisivo para o sucesso dos
tratamentos com implantes dentários que realiza.

Vita Centro Lisboa
A Clínica Vita Centro Lisboa está localizada bem no centro da cidade, entre o Areeiro e
Alvalade, a 20 minutos do Aeroporto General Humberto Delgado. Disponibiliza gabinetes de
consulta e serviços de imagiologia, nomeadamente radiografia 3D, equipamento radiológico
que fornece imagens tridimensionais.

Vita Centro Setúbal
Inaugurado em 2001, o Centro de Implantologia, localizado em Setúbal, é a sede da
empresa. Foi a primeira Clínica Vita Centro totalmente vocacionada para uma implantologia dentária de qualidade, sempre com a preocupação de oferecer preços acessíveis. A Vita
Centro Setúbal é uma unidade que une o conceito de clínica a um centro de implantologia
de proximidade. Está localizada no centro da cidade de Setúbal e disponibiliza todas as espe-
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Planeamento da colocação de implantes seguido pela Clínica Vita Centro:
1. Diagnóstico: Para agendar uma consulta de diagnóstico basta ligar para uma das clínicas e a marcação será feita de acordo com a disponibilidade do paciente e a dos médicos
dedicados à implantologia.

estética e função, a clínica faculta instrumentos de diagnóstico que permitem adequar o tratamento ortodôntico a cada paciente. O tempo depende de vários fatores, como a resposta
biológica do próprio paciente, o tipo de má oclusão e ainda o tipo de aparelho dentário utilizado. A assiduidade do paciente nas consultas de controlo de aparelho determina o sucesso
do tratamento. Geralmente este tempo varia entre 12 a 24 meses.

Será convidado a levar uma radiografia recente dos maxilares. Nesta primeira consulta, o
médico através da ortopantomografia analisará a disponibilidade óssea, assim como a falta
de dentes. Serão prestados todos os esclarecimentos relativos à intervenção, duração do
tratamento, tipo de implante a inserir, tipo de prótese fixa. O desejo e anseio do paciente
relativos aos novos dentes será sempre considerado.
2. Orçamento: Em simultâneo com o diagnóstico é apresentando um orçamento ou preço
do tratamento. Através do nosso sistema informatizado, imprimimos um orçamento detalhado com o numero de dentes , implantes dentários e respetivo custo. São apresentadas várias
formas de pagamento, incluindo o recurso ao financiamento. Esta opção está disponível para
pacientes que desejem recorrer ao crédito sem juros. A operação é feita em parceria com
uma instituição de crédito e sujeita a aprovação por esta. Qualquer paciente pode recorrer
a esta solução desde que reúna determinados requisitos pré- estabelecidos tais como estar
empregado, residir em Portugal e auferir rendimentos com margem de esforço aceitável. A
grande vantagem de estes financiamentos é o facto de serem livres de juros ou encargos.
Esses juros são inteiramente suportados por nós. Desta forma, basta dividir o total do orçamento por 12 ou 24 meses e encontramos o valor mensal a pagar.
3. Cirurgia: Ultrapassadas a questões relativas ao diagnóstico e respetivo orçamento marca-se a cirurgia. Este procedimento é muito simples e com recurso a anestesia local. Trata-se
de um tratamento indolor e que dura cerca de 15 minutos para inserção unitária ou uma
hora para protocolos All On Four. A recuperação é rápida e sem complicações. Aconselha-se a
aplicação de gelo envolto em um pano macio no local da intervenção. O paciente deve seguir
a medicação prescrita pelo médico incluindo antibiótico e anti-inflamatório. Poderá existir
um ligeiro inchaço que desaparece em poucos dias. Uma semana depois deverá regressar à
clínica para remoção de pontos cirúrgicos. No caso de pacientes residentes no estrangeiro e
que precisam regressar com urgência, aconselhamos que a remoção possa ser feito em uma
clínica conveniente no seu país de origem.

Branqueamento Dentário

Na era das redes sociais, em que a imagem é mais importante do que nunca, as preocupações com a estética dentária estão a aumentar exponencialmente. De modo a conseguir
disponibilizar aos seus pacientes “sorrisos de Hollywood” a preços acessíveis, a Clínica Vita
Centro tem ao seu dispor branqueamento a lazer ou com moldeiras.

Prótese dentária

4. Osteointegração: Este processo significa que após inserção do implante dentário, este
deverá ficar em repouso cerca de dois meses aguardando cicatrização e regeneração. Durante este período as células ósseas irão envolver a superfície do pequeno parafuso e desenvolver-se de tal forma sobre ele até que ambos, osso e implante, serão uma única estrutura.
Esta estrutura será a ancora do novo dente artificial. Este processo denomina-se de ósseo
integração.
5. Prótese fixa: Ao implante são aparafusados coroas de cerâmica ou próteses. Findo o
período de repouso, o paciente é convidado a voltar à clínica para iniciar o processo de produção do novo dente artificial. Tiram-se moldes da boca, analisa-se a estética e enviam-se
para laboratório. Podem existir provas de dentes intermédias para assegurar que o resultado
é o desejado. Este processo pode demorar cerca de 5 dias a uma semana.
Findo este tempo o processo está terminado e o paciente já pode mastigar, sorrir, falar
sem restrições ou constrangimentos.

Ortodontia
A ortodontia é outra as áreas que a Clínica Vita Centro disponibiliza. O tratamento ortodôntico melhora a saúde oral, bem como a saúde em geral. Consegue melhorar a aparência de
uma pessoa através do seu sorriso. Melhora também a função fonética e a articulação das
palavras e corrige a função mastigatória. Preocupada em proporcionar aos seus pacientes

Na área da prótese dentária, a Clínica Vita Centro oferece próteses dentárias removíveis
acrílicas, próteses dentária removíveis flexíveis, próteses dentárias esqueléticas e próteses
fixas. A escolha por alguma destas opções de tratamento varia entre paciente, sendo que
os profissionais de medicina dentária da clínica têm a preocupação de oferecer a todos os
pacientes tratamentos à medida das suas necessidades.

Para mais informações:
www.vitacentro.com
@vitacentro
Lisboa: 218 446 644 - Porto: 222 080 103 - Setúbal: 265 220 700
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