
Tudo é possível
Juntamente com a FOR (Foundation for Oral Rehabilitation), a MALO CLINIC continua a mudar vidas e a 
distribuir felicidade, proporcionando um novo sorriso a pessoas como a Rita e o Hugo, que desde muito 
novos sofriam de graves problemas dentários que, aliados a outras dificuldades, os impediram de sorrir 
durante largos anos. Conheça melhor as suas histórias...

Carla Almeida, 40 anos, tem dois filhos e uma história de vida complicada. Ficou órfã de mãe e de pai 
quando ainda era muito nova e a falta de cuidados de higiene, aliada às poucas posses, levou a que muito 
cedo começasse a sofrer de problemas dentários, chegando a ser internada devido a abcessos 
extremamente dolorosos. Aos 19 anos, quando foi mãe pela primeira vez, já usava uma prótese dentária 
removível. Olhava-se ao espelho e desviava o olhar da sua boca. Sentia complexos, embora procurasse 
não o demonstrar. Sabe que devia ter tido melhores cuidados de higiene oral e tenta transmitir essa 
mensagem aos filhos. Quando ficou a saber que a MALO CLINIC lhe ia devolver o sorriso não conteve as 
lágrimas de alegria. Diz que agora vai "sorrir para toda a gente e dar mais beijinhos", está feliz por voltar 
poder a comer alimentos que já não comia há muito e por poder ver-se ao espelho "sem ter vontade de 
chorar ".

João Carvalho tem 44 anos. Dores insuportáveis e abcessos fazem parte das suas memórias de 
infância. Desde cedo teve de lidar com a vergonha e com os olhares preconceituosos que lhe eram 
dirigidos pelo aspeto da sua boca, por isso isolava-se e sentia-se só. Foi pela primeira vez ao dentista aos 
12 anos e ele aconselhou o uso de um aparelho que, contudo, os seus pais não conseguiam comprar. A 
partir dos 18 anos viu o seu estado dentário agravar-se, também por culpa do tabaco. Perdeu os 
primeiros dente e, a partir daí, diz que "foi o descalabro", tendo arrancado mesmo alguns dentes com a 
mão. Reconhece que os cuidados de higiene oral sempre foram escassos e, além disso, sempre foi muito 
guloso. Agora sente-se “um homem novo” e acredita que vai passar a “ser visto de outra forma”. Diz que 
foi muito bem tratado na MALO CLINIC, “uma das melhores clínicas do mundo”, garante.
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