
“Não há muitos médicos que 
deem preferência a trabalhar com 
crianças quando acabam o curso”

Sofia Arantes e Oliveira

A Clínica Kids&Teens, dirigida 
por Sofia Arantes e Oliveira, 
oferece um conjunto de 
cuidados de saúde altamente 
especializados nas mais 
importantes áreas da 
saúde das crianças e dos 
adolescentes - da medicina 
dentária à psicologia infantil, 
da terapia da fala à nutrição, 
da psicologia à fisioterapia.
Com cerca de 15 médicos, 
destaca-se por não ter 
qualquer pediatra generalista, 
posicionando-se como uma 
referência de qualidade.
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Recuando até 2016, como surgiu a clínica Kids 
& Teens?
Sofia Arantes e Oliveira: Partiu de uma ideia 
minha. Esta clínica é aquilo que sempre quis 
montar. Nunca tive grande oportunidade de o 
fazer sozinha, porque tenho muitas outras ati-
vidades igualmente motivantes. Até há cerca 
de quatro anos nunca passei da ideia. Nessa 
altura trabalhava numa clínica no Taguspark, 
e por vezes almoçava com um colega que me 
falou de um espaço onde ele queria começar 
uma clínica com alguns sócios. Por esse espa-
ço ser demasiado grande só para eles, acabei 
por formar aqui uma clínica separada, dirigida 
primariamente a um público jovem. 

Funcionam então duas clínicas neste espaço?
SAO: Sim, há duas clínicas a funcionar num es-
paço comum, com gabinetes separados, em 
pisos separados, mas partilhando a receção e 
alguns serviços. A Clínica do Lago desenvolve 
a sua atividade no piso superior, e nós no piso 
térreo. Foi a melhor maneira de controlar o 
risco inicial e fazer o projeto que tinha ideali-
zado há muito tempo. A partilha com a Clínica 
do Lago, tem grandes vantagens, pela divisão 
dos custos e responsabilidades. No entanto é 
perfeitamente possível que venhamos a repli-
car o conceito da Kids&Teens noutros locais, 
independentemente de outras clínicas.

O projeto inicial sempre pas-
sou por várias especialidades 
juntas no mesmo espaço?
SAO: O projeto da clínica com 
especialidades pediátricas, 
sem pediatras “generalistas”, 
foi a ideia de raiz. Posiciona-
nos como uma referência para 
aqueles pediatras, precisamen-
te. Neste momento, temos vá-
rias especialidades divididas 
por três gabinetes multiface-
tados, entre as quais psico-
motricidade, aconselhamento 
genético, terapia da fala, otor-
rino, fisioterapia, nutrição ou 
alergologia. O que nos preo-
cupa é o desenvolvimento das 
crianças que, principalmente 
o oro-facial, está muito ligado 

a várias especialidades, desde logo a medicina 
dentária e otorrino ou imunoalergologia. 

Há uma interação entre as várias 
especialidades?
SAO: Sentia que havia necessidade de estar 
mais perto de outras especialidades para que 
houvesse um apoio e uma abordagem como 
um todo. Há interações entre várias áreas, 
como por exemplo a pedopsiquiatria e a psi-
cologia, que interagem muito com a nutrição, 
terapia da fala e aconselhamento genético. A 
única área que acho que ainda vale a pena ex-
plorar aqui na clínica é a dermatologia, que 
faz sentido abrirmos. Só ainda não existe por 
ainda não termos identificado um profissional 
com a disponibilidade necessária, mas faz mui-
to sentido pelos problemas das peles atópicas 
ou o acne na pré-adolescência e adolescência. 

Pensa criar novas consultas de novas especia-
lidades além da dermatologia?
SAO: Quero primeiro consolidar o que temos 
até agora. Crescer com as especialidades que 
temos. Há especialidades, como a psicomo-
tricidade, que são mais difíceis de entender 
para a maior parte das pessoas, apesar de te-
rem muito potencial, neste caso principalmen-
te no que respeita a problemas como o autis-
mo, as trissomias ou as paralisias cerebrais. 

Legenda A
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O aconselhamento genético, por ser muito 
dependente da neuropediatria, acaba por ser 
uma especialidade em que nunca consegui 
apostar muito, por não ser muito procurada

Sendo o público da clínica as crianças e ado-
lescentes, há alguma idade-base?
SAO: Dos zero aos 18, se bem que na medicina 
dentária é muito raro entrarem jovens a partir 
dos 16 anos. Para os pais já não faz muito sen-
tido, porque já os levam a médicos dirigidos 
para os adultos. Nessa idade vêm à terapia, fi-
sioterapia, psicologia, pedopsiquiatria, nutri-
ção e oftalmologia.

Que principal dificuldade encontrou na for-
mação da clínica?
SAO: O principal desafio que eu tenho senti-
do é ao nível dos recursos humanos, tanto no 
corpo clínico como no administrativo. A títu-
lo de exemplo, no início e durante algum tem-
po tivemos de mudar de rececionista cerca de 
sete vezes, mas agora acho que acertámos. A 
receção é a face da clínica, é fundamental. 

A adesão foi imediata desde 2016?
SAO: Na medicina dentária sim; mas só ago-
ra, no final de 2019, é que estamos a começar 

a ter agendas cheias para várias especialidades 
que não a minha. Quando saí de uma outra clí-
nica onde trabalhei 12 anos muitos pacientes 
vieram comigo, independentemente da distân-
cia a que as suas residências ou empregos fica-
vam do centro de Lisboa. Neste momento, já 
temos muitas recomendações de pediatras, ou 
os pais viram referências através da internet. 
As especialidades como oftalmologia, nutri-
ção, pedopsiquiatria, psicologia e fisioterapia 
estão a crescer muito.

Sente que ainda há muito medo por parte das 
crianças em irem ao dentista ou aos médicos 
em geral?
SAO: Há ainda imenso medo, que muitas ve-
zes é passado pelos pais. Se conseguirmos ver 
as crianças a partir dos três anos, idade em 
que geralmente não há nenhum motivo ób-
vio para cá virem sem ser para uma revisão, é 
a melhor coisa que nos pode acontecer, prin-
cipalmente se forem acompanhados por pais 
que não venham ansiosos. Uma das coisas que 
tento fazer é deixar as crianças falar e não os 
pais por elas. É muito fácil passar ansiedade 
para as crianças – basta a postura e a lingua-
gem corporal. Quando a primeira consulta é a 
partir dos 7/8 anos é normalmente um desafio 
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porque muitas vezes já vieram de outras con-
sultas que não foram bem sucedidas - ou por 
terem sido com um médico não especializado 
em crianças, ou porque a abordagem foi dife-
rente. O negativismo acaba por ser um obs-
táculo e é preciso fazer um certo controlo de 
comportamento tanto das crianças como dos 
pais. 

Este projeto nasceu por ter três filhos, por 
gostar de crianças ou por achar que havia 
uma lacuna neste tipo de clínicas dirigidas 
aos mais jovens?
SAO: Não sou uma pessoa com instinto muito 
comercial, não tenho muita queda para negó-
cios. O que me cativou foi gostar de trabalhar 

com crianças. Acho mesmo que o resulta-
do do nosso trabalho é sempre melhor quan-
do gostamos do que fazemos. Apercebi-me 
de que é uma área com pouca adesão: não há 
muitos médicos que deem preferência a tra-
balhar com crianças quando acabam o cur-
so. Na maior parte dos casos, os desafios de 
uma consulta médica a uma criança são com-
pletamente diferentes de uma consulta a um 
adulto. E não é fácil ter num mesmo local to-
das as especialidades que uma criança preci-
sa. Estando tudo concentrado é mais fácil, não 
só pela localização, mas também por já co-
nhecermos o espaço e as pessoas que ali tra-
balham. E isso acaba por se transformar num 
selo de qualidade. 

Sofia Arantes e Oliveira, com licenciatura 
em Medicina Dentária no Instituto Supe-
rior de Ciências da Saúde - Sul (ISCS-S), é 
doutorada em Materiais Dentários pela 
Universidade do Porto e especialista em 
Odontopediatria pela Ordem dos Médicos 
Dentistas. Em 2004 concluiu o doutora-
mento em Dentisteria Conservadora, com 
a tese “Mecanismos de adesão: análise 
de Self-etching Materials”, resultado de 
investigação realizada na totalidade na 
Universidade da Califórnia em São Fran-
cisco (UCSF). Com mais de 20 anos de 
experiência clínica, exerce prática exclusiva 
de odontopediatria na Clínica Kids&Teens, 
em Lisboa, desde 2016, após passagem pela 
Clínica Integrada de Medicina Oral e pela 
Clínica de Santa Madalena. Exerce também 
no Hospital CUF Descobertas e Clínica 
Dentoral em Almada. É investigadora in-
tegrada na Unidade de Investigação em 
Ciências Orais e Biomédicas da Faculdade 
de Medicina Dentária da Universidade de 
Lisboa, desde 2008, e professora associa-
da na Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade de Lisboa desde 2002. É 
representante da região sul do Conselho 
Diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas 
(OMD) e membro do Conselho Científico 
e Centro de Formação Contínua da OMD. 
Foi presidente da comissão organizadora 
do 28º Congresso da Ordem dos Médicos 
Dentistas, em 2019. <
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