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À primeira vista, nada faz prever que se trata de uma 
clínica dentária. A decoração do espaço, idealizada 
ao mais ínfimo pormenor, foi pensada para contrastar 
com o que, normalmente, é associado à medicina. 
O objetivo da Clínica T é evidenciar-se pela diferença, 
refletida não só na primazia dada ao conforto, como 
também ao tipo de atendimento. 

“Pretendo uma oferta gourmet, em que a relação 
pessoal é muito valorizada. É uma clínica focada 
nisso, tentamos ter um contacto para além da 
relação médico‑paciente e temos um serviço 
muito personalizado, de forma a que as pessoas 
tomem decisões em consciência”, explica a médica 
dentista Teresa Sobral Costa. Ao fim de nove anos 
na Clínica Maló, a experiente profissional viu chegada 
a altura de realizar o sonho de ter um projeto próprio, 
o seu "bebé", como gosta de referir.
 
A Clínica T foi inaugurada há três anos e tem 
superado todas as expectativas. “A clínica funciona 
por especialidades, temos todos os serviços e uma 
equipa jovem e dinâmica. A relação preço qualidade 
é equilibrada, neste segmento, e já temos um número 
muito significativo de pacientes”, revela a médica. 

Sob o mote ‘Tratamos pessoas, não apenas bocas’, 
os profissionais da clínica focam-se, do ponto de 
vista técnico e pessoal, nos sorrisos dos pacientes. 
“O sorriso funciona como um dos nossos cartões de 
visita. Por detrás de cada sorriso, existe uma pessoa e 
tentamos sempre ver mais além, pois o que funciona 
para uma pessoa pode não funcionar para outra. 
A medicina dentária engloba saúde e estética e é 
preciso saber discernir as duas situações e explicar 
os prós e contras”, afirma Teresa Sobral Costa. 

 “É importante sermos honestos connosco e com 
o paciente. Encaminhar quando existem limitações 
técnicas, trabalhar por especialidades. Frontalidade e 
honestidade é o sucesso de qualquer negócio ligado 
à saúde. E é essencial ter uma boa equipa, porque 
sozinho não se consegue nada”. 
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A inovadora Clínica T tem uma 
oferta diferenciada e um atendimento 
personalizado. A sua simpática e jovem 
equipa já conquistou a preferência 
de milhares de pacientes. 

SORRISOS PARA TODOS!


