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Clínica Delille

Clínica Delille desenvolve
Medicina Dentária Digital
Espaço de referência da Medicina Dentária na região centro, a Clínica Delille concretiza
importante investimento com a ampliação do seu laboratório de próteses e a criação de um
espaço direcionado para a formação contínua de profissionais de Medicina Dentária.

A Clínica Delille reflete a necessidade
atual de desenvolver um trabalho de equipa em Medicina Dentária para se prestar
um serviço rápido, eficaz, atencioso e de
elevada qualidade médica e técnica aos
pacientes. Assim, estruturou-se um trabalho de equipa multidisciplinar que permite em cada área da Medicina Dentária
oferecer um serviço prestado por profissionais especificamente preparados, desde o tratamento infantil, passando pela
estética de sorriso até à reabilitação oral
com implantes.

Para um eficiente serviço na área da
reabilitação protética, a Clínica alargou o
espaço dedicado ao laboratório de próteses para uma sala contígua – de 160 metros quadrados – que conta com a presença, em full-time, de oito técnicos de próteses dentárias. Falamos de uma área equipada com tecnologia de ponta, capacitada
para responder às necessidades internas
da Clínica, com a conceção e fabrico de
todas as próteses e dispositivos médicos
orais (próteses, aparelhos, goteiras oclusais, entre outros), assim como atender à

solicitação de serviços externos – um trabalho que representa cerca de 10% dos
serviços prestados, sendo intenção da direção clínica “que o laboratório se autonomize como empresa e que reforce a
realização de trabalhos para fora, quer
para o território nacional como para Espanha.
Recorde-se que, como foi por nós avançado em fevereiro de 2017, a Clínica Delille representa, desde o ano transato, o
Knotgroup, ou seja, uma aliança internacional de clínicas dentárias de referência,
formada por especialistas de prestígio
nesta profissão e que se caracterizam por
uma extensa trajetória profissional individual. “Temos orgulho em ter sido escolhidos em Coimbra, potenciando o nosso
crescimento como centro de Medicina
Dentária de vanguarda, representando alto rigor técnico e com elevados padrões
de qualidade. A formação contínua dos
nossos médicos, técnicos e pessoal auxiliar clínico e administrativo tem contribuído para a nossa evolução permanente”,
salientou na altura o diretor clínico.
O forte investimento tecnológico realizado permite hoje que este espaço esteja
na linha da frente com recurso à mais sofisticada tecnologia digital para fresagem
de trabalhos em Zircónio e Titânio: Zirkonzahn, que garante a produção de trabalho com uma precisão de ajuste de micra. O presente e o futuro da Medicina
Dentária passa por se deixarem de fazer
moldes em boca. Processo atualmente
realizado na Clínica com recurso a scanner digital e posterior tratamento de dados em ambiente de laboratório. A prótese dentária passa assim para um nível totalmente digital. Isto permite que, “se
uma clínica fizer uma leitura intraoral digital pode enviar-nos o ficheiro via web e o
laboratório tem a capacidade de fabricar a
prótese e enviar para qualquer parte do
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mundo. Este é o futuro da prótese dentária, no qual estamos a cimentar os nossos
procedimentos e a desenvolver know-how para sermos competitivos seguindo
uma filosofia que assenta na excelente relação qualidade/preço”, refere o Dr.
Francisco Delille.
Esta reestruturação do espaço permitiu
à Clínica Delille reforçar também o seu
espaço dedicado à Medicina Dentária Infantil, Ortodontia e Odontopediatria, com
a criação de três gabinetes que contam
com a permanência de uma equipa alargada, constituída por quatro médicos ortodontistas, três médicas dentistas pediatras e uma terapeuta da fala.
Estas apostas possibilitam o reforço da
marca Delille como líder da Medicina
Dentária na região centro, sempre com
enfoque na qualidade do serviço prestado
a cada paciente numa abordagem que se
pretende multidisciplinar. Ampliando a
oferta de serviços, a rapidez, a capacidade de resposta na execução de trabalhos
com elevado grau de complexidade, o paciente é assistido por uma equipa multidisciplinar que arquiteta o tratamento de
forma ajustada. Disto são exemplo as valências de terapia da fala e fisioterapia dedicada à cabeça e pescoço, como reforça
o diretor clínico: “Os pacientes anseiam
que os seus problemas sejam resolvidos
de forma centralizada e pela mesma equipa. Apostamos assim no crescimento de
forma a dar uma resposta com qualidade
às questões da saúde oral e problemas associados”.

Formação
Outra das linhas mestras deste projeto
passa pela afirmação da Clínica Delille
como espaço de formação de profissionais da área. Assim, está a decorrer um
programa de formação para médicos
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dentistas nas áreas da Implantologia, de
Regeneração Óssea e de Reabilitação
Protética, ministrado pelo Prof. Dr.
Francisco Delille. Em 2019 o programa
de formação será alargado com os módulos concedidos nas áreas de Periodontologia, Odontopediatria, Estética e
Prótese Dentária.
Questionado sobre a diferenciação
deste espaço perante os demais, Francisco Delillie salienta “a forma estruturada em especialidades, como desenvolvemos o nosso trabalho de equipa mantendo um atendimento personalizado. A
permanente presença diária do diretor
clínico em full-time, a grande coesão da
equipa e a estabilidade do corpo clínico
são também aspetos que dão muita segurança e confiança aos nossos pacientes. Outro aspeto que nos diferencia é,
atualmente, a nossa capacidade para resolver casos complexos em diversas
áreas da Medicina Dentária, nomeadamente em Implantologia Oral, graças ao
nosso grau de especialização profissional o que faz com que sejamos procurados não apenas por pacientes de Coimbra, mas sim de toda a região Centro”.

“Esta reestruturação do
espaço permitiu à Clínica
Delille reforçar também o
seu espaço dedicado à
Medicina Dentária Infantil,
Ortodontia e
Odontopediatria, com a
criação de três gabinetes
que contam com a
permanência de uma
equipa alargada,
constituída por quatro
médicos ortodontistas,
três médicas dentistas
pediatras e uma
terapeuta da fala.”

Falando de futuro, o Dr. Francisco
Delille assume não ser sua pretensão
dar continuidade ao crescimento físico
do espaço, mas sim focar-se na otimização e melhoria dos recursos internos.
“Queremos crescer para dentro, melhorando o que já conquistamos, manter a
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personalização do atendimento não
perdendo a qualidade e eficiência dos
serviços. Ambicionamos aumentar a capacidade de realizar mais trabalhos de
valor acrescentado, mais complexos,
nomeadamente reencaminhados por
outros colegas”.

www.clinicadelille.pt
https://www.facebook.com/clinica.delille
HORÁRIO:
Segunda a Sexta das 9h00 às 21h00. Sábado das 9h00 às 20h00.
AUTOCARROS: 7T, 24, 5, 9, 10 e 41. Estacionamento gratuito.
Rua Monsenhor Nunes Pereira, nº1 Solum (Junto ao SuperCOR) • Coimbra • Tel.: 239 488 010 / 919 416 547 / 966 012 560
ACORDOS: AdvanceCare; Médis; Dentyred; Sams Centro; Sams Quadros; SIB; Serviços Sociais da CGD; Sã Vida (Edp); ARS Cheque Dentista
PARCERIAS: Colégio Rainha Santa Isabel; ERA Universitária – Almedina e Vale das Flores; Coimbrafoot; REJUVEMED; SuperCOR; Grupo Fapricela
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