
PRIMEIRA CONSULTA
NA WHITE CLINIC™

PARABÉNS

Deu o primeiro passo para o seu novo sorriso saudável 

Em Português, Inglês, Francês, Espanhol ou Russo, 
a nossa equipa fará tudo para criar um ambiente confortável, 
tranquilo e que lhe deixe confiante para iniciar 
a sua primeira consulta.

A SUA CONSULTA
VAI COMEÇAR A HORAS

LIFE CHANGING DENTISTRY

BOAS-VINDAS WHITE CLINIC™

Suas análises estão bem? Como está a saúde geral? 
Doenças sistêmicas podem estar relacionados com problemas 
dentários tais como, dores de cabeça, fadiga crônica, mal estar, 
sinusites, entre outras coisas. Quanto mais informação partilhar 
sobre si, mais completo será o seu diagnóstico.

ANÁLISE CLÍNICA
E HISTÓRIA MÉDICA

A nossa equipa soma mais de 20 anos de experiência na medicina 
dentária avançada e continua a evoluir com os pacientes e com 
os melhores colegas e médicos dentistas do mundo. É importante 
que veja como resolvemos outros casos semelhantes ao seu.

APRESENTAÇÃO DE CASOS
CLÍNICOS SEMELHANTES

Assinados! Vamos em frente.

CONSENTIMENTOS INFORMADOS

Vamos conhecer-nos melhor? O que o/a traz à Clínica?
Como podemos ajudar? Temos a certeza que a nossa equipa,

orientada pelo Dr. Miguel Stanley, está preparada resolver
tudo que precisa para ter o sorriso que sonha.

ENTREVISTA

PLANO DE TRATAMENTO
A nossa equipa médica discutirá consigo a melhor solução

para o seu caso. Na White Clinic, praticamos a Slow Dentistry.
Para nós, é essencial que tenha o conhecimento de todos

os procedimentos e entenda os riscos do tratamento.
Iremos discutir consigo:

Necessidades biológicas, funcionais e estéticas: NO HALF SMILES®
Duração do tratamento e número de consultas necessárias

Discussão de todas as opções possíveis
Custos totais - Sem surpresas no final!

Garantias
Planos de pagamentos

Com tecnologia de ponta, vamos descobrir tudo o que está
invisível ao olho humano para nada escapar

ao nosso diagnóstico. Faremos:

DIAGNÓSTICO DIGITAL COMPLETO

Ortopantomografia digital
CBCT 3D digital  (cone beam computed tomography)

Fotografias digitais de estúdio
Raio-x periapicais digitais

Observação Clínica 
Vários médicos especializados dependendo da complexidade 



FIRST APPOINTMENT
AT WHITE CLINIC™

CONGRATULATIONS

You are getting closer to a brand new and healthy smile

Our team will do everything to create a comfortable, 
peaceful and positive environment for your first consultation. 
Available in English, Portuguese, French, Spanish or Russian.

YOUR APPOINTMENT
WILL START ON TIME

LIFE CHANGING DENTISTRY

WELCOME TO WHITE CLINIC™

How is your general health? Systemic diseases can be related to 
dental problems, such as headaches, chronic fatigue, sinusitis, 
among other things. The more information you share about yourself, 
the more complete your diagnosis will be.

CLINICAL ANALYSIS 
AND MEDICAL HISTORY

Our team has more than 20 years of experience in advanced
dentistry and continues to evolve with patients and dentists 
all around the world. It is important that you see how we resolve 
other cases similar to yours.

PRESENTATION OF SIMILAR CLINICAL CASES

Signed! Let's move on.

INFORMED CONSENT

We are looking forward to meeting you.
What brings you to the Clinic? How can we help?

We are sure that our team, guided by Dr. Miguel Stanley,
is prepared to create your dream smile.

INTERVIEW

TREATMENT PLAN
Our medical team will discuss with you the best solutions

for your case. At White Clinic, we practice Slow Dentistry.
For us, it is essential that you have knowledge of all

procedures and understand the risks of treatment.
We will discuss with you:

Biological, functional and aesthetic needs: NO HALF SMILES®
Duration of treatment and number of consultations required

Discussion of all possible options
Total costs - No surprises at the end!

Guarantees
Payment plans

With the latest technology,
we will discover everything about your smile.
Nothing escapes our diagnosis. We will run:

FULL DIGITAL DIAGNOSIS

Digital Orthopantomography
CBCT 3D digital (cone beam computed tomography)

Digital Studio Photos
Digital Periapical x-rays

Clinical Observation
Multiple specialist doctors depending on the complexity


