6

Saúde

Bonfante Dental Clinic

Alta tecnologia em
reabilitação oral
Assumindo uma forte aposta nos mais recentes equipamentos tecnológicos, mas sem nunca
subestimar a importância de ter um corpo clínico em constante formação, a Bonfante Dental
Clinic garante um acompanhamento oral de excelência, com trinta anos de provas dadas.

“Confiança:
esta é a base
que define a
nossa relação
com o paciente.”

Situada em Carcavelos, e resumindo
três décadas de experiência e know-how, a Bonfante Dental Clinic “nasceu
de um sonho antigo”, partilhado pelos
médicos dentistas Fernando e Dhebora
Bonfante, cujo foco principal é o de
“oferecer tratamentos de excelência aos
nossos pacientes, através da mais alta
tecnologia e de técnicas inovadoras”,
contextualizam os nossos entrevistados.
Somando nada mais, nada menos do
que uma média de dez mil pacientes observados num intervalo de três anos, a
clínica tem visto uma série de elementos
que caracterizam o seu trabalho – da
constante aposta nos novos equipamentos à procupação de proporcionar um
acompanhamento marcado pela qualidade – ser reconhecida e elogiada.
Importa, nesse contexto, lembrar que
a Bonfante Dental Clinic foi uma das
entidades distinguidas na mais recente
edição dos prémios DentalPro, onde vetores como a inovação e a excelência

subjacente ao modelo de gestão também são criteriosamente avaliados. “Este prémio foi uma boa surpresa para
nós”, revelam os especialistas, antes de
acreditar que “tudo isto se deve a todo o
empenho e profissionalismo da nossa
equipa”. Nesse sentido, Fernando e
Dhebora Bonfante sublinham o papel
de todos os elementos deste corpo clínico e grupo de profissionais, que “se dedicam a cada dia, de forma a aprimorarem o seu trabalho” numa luta para
“sermos sempre melhores e nos diferenciarmos pelo tratamento dado aos
pacientes que nos procuram”. Dito por
outras palavras, “todos são especiais
para nós”.

Proximidade para
com o paciente
Claro está que para o sucesso e reconhecimento do trabalho desempenhado
na Bonfante Dental Clinic existe um ou-

tro elemento que jamais poderia ser
descurado: a importância de uma boa
relação entre o médico e o paciente. De
facto, “aqui cada paciente é unico e faz
parte da nossa ‘família’”, constatando-se a existência de uma grande “proximidade” que, nascendo “de uma forma
natural”, permite marcar todos os dias a
diferença. Criada e alimentada ao longo
de quase três décadas, esta mesma ligação é, por vezes, “difícil de explicar”
aos que se encontram do lado de fora,
embora dúvidas não existam de que a
presença desta mesma dinâmica no
consultório “contagia todos aquele que
trabalham connosco”, ajudando o próprio corpo clínico a chegar cada vez
mais longe no desempenho da sua arte.
Gerir expectativas continua a ser, por
seu turno, um interessante desafio.
“Hoje em dia, existe uma maior preocupação e procura relativamente à estética do sorriso, sendo que nunca poderemos esquecer que o fator da saúde e do
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bem-estar têm de estar associados à
mesma”, alertam Fernando e Dhebora
Bonfante. Ainda assim, é o elemento
funcional que deve falar mais alto: “Aqui
cuidamos principalmente da sáude dos
nossos pacientes e procuramos resolver
os seus problemas e reabilitamos os pacientes nos mínimos detalhes”. No entanto, e fruto da elevada experiência e
do acesso às mais altas tecnologias, “é-nos possível realizar grandes reabilitações – e até algumas complexas – num
curto período de tempo, sempre com
privisibilidade, devolvendo as funções
mastigatórias, fonéticas e estéticas aos
nossos pacientes”.
Por outro lado, e no que concerne à
sensibilização das pessoas para fatores
como a prevenção dos problemas e patologias na cavidade bucal, os especialistas verificam como “tudo mudou”,
sendo que “hoje temos em implementação um programa de prevenção para
desportistas – ‘Saúde Oral 360º’ – que
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vai possibilitar aos nossos parceiros
manterem os seus atletas sem problemas orais, ajudando-os na conquista de
melhores resultados”.

Apostar na evolução
Uma vez referido o modus operandi,
atente-se agora na heterogeneidade de
serviços aqui disponibilizados. “Na Bonfante Dental Clinic abraçamos um largo
leque de especialidades e tratamentos,
como a Implantologia, as várias técnicas de Ortodontia – em que nos focamos essencialmente na técnica Invisalign”, introduzem os diretores clínicos,
antes de acrescentarem que “temos a
mais alta tecnologia para realizar uma
Reabilitação Oral em pouco tempo e
com a maior comodidade para o paciente”. Paralelamente, existe o devido
espaço para consultas de “todas as outras especialidades da Medicina Dentá-

ria, como a Endodontia, em que possuímos também as últimas novidades no
que toca à sua tecnologia”.
Tão valorizado quanto o investimento
nos mais recentes avanços técnicos e inovações do mercado é a aposta numa equipa de profissionais sempre a par dos novos paradimas da sua profissão. “Hoje e
sempre, procuramos estar atualizados e
acompanhar sempre a evolução do setor”, num esforço para garantir que todo
e qualquer paciente tenha acesso ao mais
perfeito dos sorrisos. É, de resto, na prossecução desse objetivo que “os profissionais da Bonfante Dental Clinic estão em
constante atualização e aprendizagem
dentro de ‘casa’, pois temos o segmento
da Bonfante Advanced Training, onde
partilhamos cursos internacionais e nacionais com os colegas”, lembram os nossos interlocutores.
Por outro lado, e falando mais concretamente sobre duas das especialidades de

Medicina Dentária mais associadas ao trabalho e currículo da Bonfante Dental Clinic, o diretor clínico verifica que “a maior
diferenciação que podemos notar desde
que começámos em 1996 com a Cirurgia
de Implantes é que não foram só as técnicas que mudaram; houve alterações quanto às características das formas, superfícies e conexões dos implantes”, fatores
aos quais se veio acrescentar “o maior conhecimento adquirido por todos os profissionais, tornando muito mais previsíveis
os resultados finais das reabilitações, com
um maior conforto para os pacientes”.
Já no que diz respeito à especialidade
de Ortodontia, “houve uma evolução
muito grande nestes últimos anos, também devido ao aumento da exigência
estética por parte dos pacientes”, assegura Dhebora Bonfante. “Inicialmente,
existiam os brackets metálicos; depois
disso, os cerâmicos e, agora, com a técnica Invisalign houve, em Portugal, uma
revolução ainda maior na Ortodontia
Estética, sendo uma técnica praticamente invisível e muito confortável para
o dia-a-dia do paciente”, conclui.
Por fim, e a funcionar de forma paralela aos serviços de saúde oral, o Bonfante Health Care surgiu “para que pudéssemos oferecer aos nossos pacientes
de cirurgia e de implantes um espaço de
recuperação”, assente na “drenagem
linfática e repouso após cirurgia”. A
aceitação foi tão grande que esse espaço oferece, hoje em dia, um vasto leque
de tratamentos na área da estética, nomeadamente a harmonização facial
com ácido hialurónico (BOTOX) e lifting de pele.
www.bonfante.pt
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Henry Schein:
um parceiro e uma
garantia de sucesso
Hoje em dia, a Bonfante Dental
Clinic trabalha com vários parceiros para o alcance de uma estrutura com alta tecnologia. A Henry
Schein é, nesse sentido, um dos
seus principais parceiros, suprindo a clínica com todos os materiais e equipamentos da mais alta
tecnologia existentes no mercado
– desde os Scaners intraorais às
fresadoras, impressoras 3D, microscópios, TAC, ou materiais de
consumo diário, permitindo que
este espaço de saúde oral, através
de um único parceiro, tenha materiais de elevada qualidade e assuma a inovação no mercado.
A Bonfante Dental Clinic está,
neste momento, a implementar
um software de gestão clínica dos
mais avançados do setor: o Infomed, fornecido pela Henry
Schein. Esta tecnologia permitirá
extinguir o uso de papéis na clínica e possibilitar uma análise financeira e de gestão transversal e online. Ela possibilitará, também,
uma maior interação com os pacientes e mais rapidez nos processos, assegurando que os profissionais possam dedicar uma quantidade de tempo ainda maior aos
pacientes.

