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PIONEIRA DA 
ORTODONTIA 
INVISÍVEL EM 
PORTUGAL

A Clínica Isabel Flores Allen promete ser um 
projeto vanguardista na medicina dentária. No 
comando encontra-se a médica dentista Isabel 
Flores Allen, pioneira do Invisalign em Portugal, 
que se dedica exclusivamente à prática de 
ortodontia.

Dividida entre a música e a medicina dentária, Isabel 
Flores Allen optou por dedicar a vida académica à sua pai-
xão maior, a medicina dentária, mas sem nunca esquecer os 
palcos. Licenciou-se, concluiu a pós-graduação e o mestrado 
na área da Ortodontia e Medicina Estética.

Aquando a conclusão do mestrado, começou a sonhar 
mais alto e decidiu que queria encontrar uma “opção estética 
para os pacientes que não passasse pela ortodontia lingual e 
pelo desconforto que esta causa”. Assim, desenvolveu o seu 
interesse pela ortodontia invisível e conheceu o Invisalign, 
um sistema de alinhadores transparentes, desenvolvido em 
1997 e que, desde então, tem crescido continuamente em 
todo o mundo.  Ainda a tecnologia era quase totalmente 
desconhecida em Portugal quando Isabel Flores Allen rumou 
a vários países para saber mais acerca da área. Fez a certifi cação 
Master Invisalign, em Madrid, e uma Residência Clínica em 
Ortodontia Avançada, na Universidade de Michigan, nos 
Estados Unidos. Quando voltou para Portugal, começou 
a divulgar o Invisalign junto dos seus pacientes. “Foi uma 
bola de neve. Os pacientes gostaram e começaram a falar da 
marca. A Invisalign percebeu que os meus casos eram um 
sucesso e, por isso, convidaram-me para ser speaker”, relata a 
empreendedora.  A médica dentista contou que muitos co-
legas duvidaram da efi ciência da tecnologia, mas mesmo 
assim decidiu arriscar e rapidamente percebeu que tinha 
tomado a decisão correta. “O Invisalign alia o facto de ser 
invisível à possibilidade de retirar o aparelho para comer e 
lavar os dentes. Os pacientes não perdem qualidade de vida 
para ter um sorriso bonito”, explica.  No último ano, a taxa 
de crescimento do Invisalign chegou aos 150 por cento, em 
Portugal. Neste momento, todos os médicos que queiram 
fazer a certifi cação Invisalign, a nível nacional, passam por um 
período de formação com Isabel Flores Allen que, em 2017, 
se tornou a primeira Clinical Speaker Invisalign portuguesa. 

“Uma clínica vanguardista”
Em dezembro de 2019, Isabel Flores Allen decidiu fundar 

a clínica com o seu nome, junto à Casa da Música no Porto. 
“Queria crescer como médica dentista e precisava de um 
espaço focado na ortodontia invisível e outras áreas estéticas 
complementares, tais como facetas dentárias”, descreve. 

Estar na vanguarda da tecnologia é um dos pilares basilares 
da clínica portuense e, por isso, a inovação não se fi ca pelo 
Invisalign. O tratamento com um aparelho dentário invisível 
funciona de forma simples. Na primeira consulta realiza-se 
um exame radiográfi co no CBCT 3D, faz-se uma sessão 
fotográfi ca num estúdio profi ssional e um scanner total com 
o ITERO, à área a tratar.  Este processo permite ver uma 
demonstração do plano de tratamento mesmo antes de o 
iniciar, com o Invisalign Outcome Simulator. 

Na posse destas informações, realiza-se um diagnóstico e 
plano de tratamento personalizado com todas as etapas do 
tratamento, movimentação dos dentes e número de alinhado-
res ou aparelhos invisíveis necessários. Se, após a apresentação 
destas informações e do resultado fi nal, o paciente aprovar o 
tratamento, procede-se a fabricação dos aparelhos invisíveis. 
“Vou dar uma palestra com o Christian Coachman, que é o 
pai da Medicina Dentária Digital, que mudou o mundo da 
dentisteria emocional estética. Portanto, além do Invisalign 
utilizamos também o Digital Smile Design juntamente com 
outras tecnologias”, explica Isabel Flores Allen, acrescentando 
que “esta justaposição permite ter uma ideia de como é que 
a dentição casa com a face e obter resultados estéticos de 
elevada qualidade”. 
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Por um lado, a utilização destas 
tecnologias permite ter uma ideia do re-
sultado fi nal antes de se iniciar o tratamento e, conse-
quentemente, permitir que o paciente esteja mais envolvido 
no processo. Por outro, a tecnologia Invisalign “consegue 
fazer os dentes movimentarem-se de forma que os apare-
lhos tradicionais muitas vezes não conseguem”, sistematiza 
a pioneira da Invisalign em Portugal. O trabalho contínuo 
com a Invisalign já valeu a Isabel Flores Allen a distinção de 
Elite Platinum Invisalign que refl ete a quantidade de casos 
que tratou. A médica dentista considera a distinção subjetiva 
e afi rma que “mais que a quantidade de casos que tratei o 
importante são os resultados fi nais que obtive. A qualidade 
com que tratei os casos”, refere. 

A clínica foi edifi cada segundo o pressuposto do traba-
lho interdisciplinar em oposição ao trabalho individual que 
habitualmente se pratica na área. “O paciente é da clínica, 
não é do médico”, descreve a fundadora da clínica.  Esta 
fi losofi a de divisão de trabalho espelha-se na geometria da 
clínica que é composta por salas interligadas. “Eu posso ter 
o meu paciente no meu gabinete e pode entrar um colega de 
outra especialidade que está a trabalhar no gabinete ao lado. 
É trabalhar efetivamente em equipa”, conclui. Além disso, 
a decoração é muito distinta das habituais clínicas dentárias 
que apostam nas cores frias e ambientes pouco acolhedores. 
E o conjunto de gabinetes médicos organiza-se em torno de 
uma sala repleta de fotografi as do corpo clínico e de pacientes 
que fazem qualquer um que visite o espaço ter vontade de 
se juntar à família. 

Apesar do projeto ser novo, Isabel Flores Allen olha para 
o futuro de forma risonha. “Até ao fi nal do ano, a ideia é 
duplicar o espaço da clínica e abrir um centro de formação 
em Invisalign”, conta. Estamos apostar na formação interna-
cional, trazendo speakers de outros países. Também fazemos 
residências de médicos dentistas, para verem como a clínica 
funciona e como é que podem transformar uma clínica em 
fl uxo digital”, explica.


