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O dOutOr 
dOs mil 
sOrrisOs
the dentist 
Of thOusand smiles

a Prime dental CliniC 
é uma ClíniCa dentária de 
referênCia a nível mundial 
COm uma CaraCterístiCa 
úniCa: exCelênCia e disCriçãO. 
assim O COnfirmam PaCientes 
OriundOs de tOdO O mundO

the Prime dental CliniC 
is a GlOBallY-renOwned dental 
CliniC with twO unique traits: 
exCellenCe and disCretiOn. 
this BrinGs Patients 
frOm all Over the wOrld
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Situada numa zona nobre de Lisboa, a clínica foi fundada e é 
dirigida pelo dentista Pedro Ferreira Lopes. Para o médico, além 
dos inúmeros serviços oferecidos na Prime Dental Clinic, que se 
dedica principalmente à reabilitação oral, há vários outros valores 
que a destacam. O facto de seguir, ele próprio, todos os pacientes 
que visitam a clínica é de uma grande importância, para ambas as 
partes. Tal como afirma, ‘parte do sucesso resulta da nossa aposta 
na exclusividade, porque o paciente é o elemento mais importante 
da equação’.

Este atendimento tão próximo entre médico e paciente num espaço 
intimista, reforçado pela utilização de equipamentos topo de gama, 
faz com que a Prime Dental Clinic seja já apelidada de ‘clínica dos 
famosos’, que a escolhem para efectuar os seus tratamentos dentários. 

Situated in an exclusive part of Lisbon, the clinic was founded 
and is run by dentist Pedro Ferreira Lopes. In addition to the 
numerous services available at the Prime Dental Clinic, which 
primarily dedicates itself to oral rehabilitation, the doctor believes 
that the clinic is recognise by many other assets that set it apart. 
Personally following up on all patients who visit the clinic is of 
great importance for both parties, as he explains: “part of our 
success results from our commitment to exclusivity, because the 
patient is the most important part of the equation”. 

Thanks to this close relationship between doctor and patient in 
intimate surroundings, with the use of high-end equipment, the 
Prime Dental Clinic is already dubbed ‘clinic of the stars’, who 
often choose it for their dental treatments. 

É, também ele, cara conhecida da televisão portuguesa, sendo 
presença assídua como convidado, comentador e especialista, nos 
programas ‘Os Doutores’, da SIC, ‘Edição da Manhã’, da SIC 
Notícias e ‘Alô Portugal’, transmitido pela SIC Internacional, nos 
quais partilha os seus vastos conhecimentos em implantologia ou 
cirurgia oral, de uma forma acessível e atenciosa.

Apesar dos tantos procedimentos que a clínica oferece, o mais 
actual será o ‘One Day Solution – Dentes novos num dia’, que 
cumpre o que promete: sem necessidade de inúmeras intervenções, 
o paciente coloca implantes dentários e dentes fixos num só dia. 
Indicado para pessoas de qualquer idade, o paciente sai com a 
saúde, função e estética restabelecidas (a recuperação é imediata). É 
utilizado ainda um método inovador de anestesia computorizada, 
que tem um efeito instantâneo, tornando o tratamento totalmente 
indolor com anestesia dos dentes e sem a dormência do lábio.

Para comprovar a qualidade e eficácia do procedimento, nada melhor 
que provar uma suculenta maçã – a primeira de muitas será oferecida 
pelo próprio Dr. Pedro Ferreira Lopes, logo após o final do tratamento.

The doctor himself is a familiar face on Portuguese television, 
regularly appearing as a guest, commentator and expert on 
programmes such as ‘Os Doutores’, on SIC, ‘Edição da Manhã’, on 
SIC Notícias, and ‘Alô Portugal’, broadcast by SIC Internacional, 
in which he shares his vast knowledge on implant dentistry and 
oral surgery, in an accessible and helpful way.

In addition to the many procedures that the clinic offers, the 
latest is the ‘One Day Solution - New teeth in one day’, which, true 
to its promise, provides the patient with dental implants and fixed 
teeth in just one day without the need for numerous interventions. 
Suitable for people of any age, the patient leaves the clinic with the 
health, function and looks of his or her teeth restored (immediate 
recovery). Furthermore the clinic uses an innovative method of 
computerised anaesthetics, which takes instant effect, making the 
treatment completely painless, numbing the teeth but not the lips.

The proof of the procedure’s quality and effectiveness lies in a 
juicy apple - the first of which will be offered by Dr. Pedro Ferreira 
Lopes himself, just after finishing the treatment.
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