ESPECIAL DENTISTA

DOENÇA DESGASTOU A DENTIÇÃO

 m novo sorriso
U
de esperança
Depois de sofrer dois transplantes de rins e dois
cancros – um na tiroide, outro no reto –, Sónia
viu a sua boca ficar com mau aspeto, o que
a entristeceu. Os implantes deram-lhe novo ânimo!
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A

os 39 anos, Sónia já tem
muitas histórias para
contar. Desde criança, quando foi diagnosticada com uma
doença rara (síndrome de Alport), que se habituou a lidar
com urgências hospitalares,
internamentos, medicamentos.
Sentiu-se condenada a uma
vida acompanhada pela doença
e, inevitavelmente, sabia que,
mais cedo ou mais tarde, iria
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tos constantes que se prolongaram da infância para a idade
adulta.
Para Sónia, os dentes eram o
mais grave. Tinha pouca produção de saliva, o que prejudicou
DEPOIS
a dentição. Como os dentes
tinham muito pouco esmalte,
ser afetada pela insuficiência ficaram gastos. Resultado: a
renal. Passou por dois trans- autoestima foi por aí abaixo,
plantes de rim, rejeitou os dois. fazendo com que se sentisse
Fez hemodiálise em clínica, muito acanhada em reuniões
diálise peritoneal em casa, teve e ao conhecer pessoas novas.  
vários problemas com os aces- Mas Sónia nunca desiste.
sos de diálise – um
Mesmo quando
deles ia-lhe custan- “Há felicidade a doença ataca de
do a vida. Enfrentou nos intervalos forma mais feroz,
dois cancros, um na
da doença” vai procurar forças
tiroide e outro no
ao marido, à famíSónia
reto, e internamenlia e aos amigos,

Foi com o tratamento
na Prime Dental
Clinic, com o dr. Pedro
Ferreira Lopes, que
SÓNIA recuperou
a autoestima
O resultado final
foi apresentado
no programa
“Manhã CM”,
da CMTV

cionada aos tratamentos
cirúrgicos devido ao seu
historial clínico. Optámos
pelos tratamentos menos
invasivos. Começámos pela
consulta de higiene oral, tratamento de cáries extensas
e, posteriormente, a parte
estética. Optou-se por fazer
uma gengivoplastia e uma
reabilitação com coroas em
cerâmica pura, tendo sempre
em conta a saúde, estética e a
harmonia do sorriso”.
Mudança de vida

e ainda dentro dela. “Há felicidade nos intervalos da
doença”, diz ela.
Ajuda do dentista

“Quando tive conhecimento
do caso da Sónia, fiquei bastante sensibilizado e disse,
de imediato, que sim. Tenho
ajudado imensas pessoas e
este caso não seria exceção.
No que dependesse de mim
e da minha equipa, faríamos tudo o que estivesse ao
nosso alcance para a auxiliar.
E assim foi!”, afirma Pedro
Ferreira Lopes, da Prime
Dental Clinic, que se propôs
renovar a dentição de Sónia.
“Quando a Sónia veio à con-

A Sónia faltam-lhe as palavras
sulta de avaliação, contagiou para descrever este gesto tão
toda a equipa com a sua ma- generoso e a forma como foi
neira de ser muito especial”, tratada durante todo o processo
lembra o especialista. “Por que mudou muito a sua vida
detrás de uma história de e que restituiu a autoestima.
vida marcada pelas várias “Estou eternamente grata
doenças, cirurgias, sucessi- ao dr. Pedro Ferreira Lopes
vos internamentos,
e a toda a sua equiexiste uma vonta- “Optámos pelos pa. Do início dos
tratamentos tratamentos até
de enorme de viver
e uma alegria
ao resultado final
menos
contagiante. É esta
foram pessoas exinvasivos”
força que faz dela
cecionais. Estou
uma pessoa extraordinária. muito, mas muito feliz, e
É muito meiga, generosa e sem palavras que possam
sempre bem-disposta. É uma exprimir o quanto lhes sou
pessoa incrível”, sublinha o grata. São pessoas que têm o
médico dentista.
coração no sítio certo, e isso,
Segundo Pedro Ferreira Lopes, hoje em dia, é cada vez mais
“Sónia estava muito condi- difícil de encontrar.”
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