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Saúde

Cris Piessens Clinic

Conhecimento e inovação
na arte de fazer sorrir
Sediada em Albufeira, a Cris Piessens Clinic aposta nos mais recentes progressos tecnológicos
e numa das vozes mais experientes do universo da Implantologia para acompanhar,
salvaguardar e reabilitar sorrisos de diferentes nacionalidades.

Este é um espaço de
saúde oral que –
paralelamente a
protocolos de intervenção
minimamente invasivos
no âmbito da
Implantologia (como seja
o famoso All-on-4) –
se tornou pioneiro no
desenvolvimento de uma
sala exclusivamente
equipada para a
realização de
intervenções cirúrgicas.

Falar do médico dentista Cris Piessens é
fazer alusão a um dos nomes mais marcantes da história da Cirurgia de Implantes europeia. Uma rápida leitura pelos pontos
mais altos do seu currículo seria, efetivamente, suficiente para atestar o valor de um
percurso verdadeiramente singular. Afinal,
e após uma licenciatura em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina da Université Libre de Bruxelles, o proprietário da
Cris Piessens Clinic procurou aprofundar o
seu conhecimento no universo da Implantologia, seguindo os ensinamentos da Professora Doutora Chantal Malevez – nada mais,
nada menos do que uma das vozes pioneiras da especialidade, bem como uma das
professoras que mais haviam marcado o
percurso académico do jovem belga.

Uma vez alcançado o privilégio de prestar assistência às intervenções cirúrgicas
de Professora Doutora Chantal Malevez, o
nosso interlocutor fez questão de apostar
nas mais-valias de uma formação contínua, caracterizada pela sua presença em
cursos e programas de formação que o levaram do seu país natal a cidades tão díspares quanto, por exemplo, Viena (tendo
frequentado o primeiro curso de Cirurgia
proporcionado pela Nobel Biocare),
Amesterdão ou Los Angeles. Poliglota,
viajado e sempre propenso a alargar os
seus horizontes pessoais, Cris Piessens
efetuou a primeira cirurgia de implantes
em 1987. Hoje, volvidos trinta anos, corresponde a uma das incontornáveis referências da área.

Encantado pelas virtudes do sul da Europa, e aproveitando ao máximo o potencial
das suas competências linguísticas, foi na cidade de Albufeira – em plena região do Algarve – que o médico dentista optou por desenvolver uma clínica que se propõe, desde
1992, a oferecer os mais sofisticados tratamentos orais, alimentados pela tecnologia
de ponta e pelos mais recentes avanços na
formação científica. De resto, e fazendo a
retrospetiva de um projeto profissional que
alcançou recentemente duas décadas e
meia de longevidade, Cris Piessens constata que o mesmo não poderia ter corrido de
melhor forma, na medida em que “naquela
altura, eram muito poucos os médicos dentistas que faziam cirurgia de implantes e rapidamente conquistei o meu lugar”.
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Sensibilidade na ligação
médico-paciente
“Uma coisa que tenho a dizer é que os
portugueses são um povo muito agradável e nunca senti qualquer dificuldade
por ser belga”, recorda o diretor clínico,
que fez questão de dominar a língua de
Camões com a rapidez que sempre o
caracterizou. No entanto, e paralelamente ao agradável clima ou à hospitalidade que define a cultura portuguesa,
desde o início que a Cris Piessens Clinic
se transformou no espaço de eleição
para o turista ou para a comunidade estrangeira que escolhe fixar-se no sul de
Portugal, permitindo que o corpo clínico e a restante equipa de profissionais
possa “compreender diferentes cultu-
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ras” e lidar com as sensibilidades e expectativas a elas subjacentes.
Este contínuo contacto entre o staff da
clínica – constituído maioritariamente por
portugueses que desfrutaram de experiências profissionais ou ações de formação
em países do exterior – e os cidadãos de
diversas partes do globo permite, por seu
turno, o saudável acesso a “inputs que vêm
de fora”, os quais se poderão revelar decisivos para a evolução das técnicas e procedimentos aqui oferecidos, na medida em
que “a própria clínica também vai ao encontro daquilo que os pacientes vão procurando”, quer no amplo universo da Implantologia, quer num conjunto de outras
áreas de intervenção – entre as quais se incluem a Ortodontia, a Dentisteria Geral e
de Emergência, a Higiene Oral ou o Branqueamento Dentário.
Refira-se, a título de exemplo, que ao investimento nas técnicas de sedação consciente ou em dispositivos como o CBCT
Dental Scan não terá sido alheio o feedback multicultural. Por outro lado, e focado em proporcionar um serviço de excelência numa conjuntura em que as atualizações tecnológicas se sucedem a uma impressionante velocidade, este é um espaço
de saúde oral que – paralelamente a protocolos de intervenção minimamente invasivos no âmbito da Implantologia (como seja o famoso All-on-4) – se tornou pioneiro
no desenvolvimento de uma sala exclusivamente equipada para a realização de intervenções cirúrgicas. Concebido em honra
de “uma convicção ética” que, no entender do diretor clínico, deveria ser obrigatória, este é um espaço que garante as condições logísticas, de privacidade e de higiene ideais para a execução do mais complexo dos procedimentos.
Tão importante, no entanto, quanto as
infraesturuas ou a sofisticação no diagnóstico e tratamento de problemas na
cavidade bucal é a ligação que os profissionais da Cris Piessens Clinic procuram
estabelecer, desde a primeira hora, junto
dos seus pacientes. Jamais negligenciando a “componente humana” que deve
estar subjacente a um trabalho desta natureza, os diálogos em contexto de consulta caracterizam-se pela informalidade
e pelo à vontade que apenas o elevado
conhecimento e uma experiência de trinta anos ao serviço da melhor Implantologia permitem. “Ouvir a pessoa” corresponde, por isso mesmo, a uma filosofia
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de ouro, comparável apenas ao desejo
de que “os pacientes se sintam sempre
em casa”, nomeadamente através de
uma sala de espera decorada e organizada com amistoso carinho.

Prevenir, formar e
mudar mentalidades
Lembrando que todo e qualquer paciente deve visitar o seu médico dentista “de
seis em seis meses”, num esforço para
“garantir a higiene” da sua cavidade bucal
e prevenir o surgimento de problemas,
Cris Piessens acredita que “a mentalidade
da população evoluiu muito” desde o dia
em que chegou a Albufeira. A comprová-lo, o diretor clínico lembra o trabalho que
a sua equipa de higienistas tem sentido e
cujo contributo se tem afigurado de sobremaneira decisivo para o desenvolvimento
de novos hábitos de prevenção. Ainda assim, e lembrando questões como a heterogeneidade da realidade socioeconómica na
região do Algarve, o nosso interlocutor
acredita que algumas atitudes “ainda terão
de mudar”. É neste contexto que Cris Piessens lamenta a falta de um maior apoio social, por parte dos Governos portugueses,
aos tratamentos de medicina dentária.
Nesse caso, o desenvolvimento de iniciativas como o cheque-dentista não permitem dirimir os problemas associados à falta de promoção da saúde oral ou de prevenção nas faixas sociais mais desfavorecidas, uma vez que o tratamento
proporcionado às crianças ao abrigo desta
medida não contempla aquilo que o nosso
interlocutor considera mais valioso para
uma correta alteração de comportamentos: “o acompanhamento” destes mesmos
pacientes ao longo do tempo. Por outro lado, e lembrando o seu contacto com outras geografias e mentalidades, Cris Piessens acredita que uma correta alteração do
supracitado panorama apenas se poderá
verificar quando “o Governo português
apostar na prevenção, seja através da televisão ou das escolas”, exemplifica.
Por outro lado, e atendendo ao estatuto
de três décadas de que o seu fundador goza, esta é uma clínica equipada também
com uma sala de formação profissional,
no contexto da qual se desenvolvem “residências clínicas” em torno de temáticas
como o já mencionado protocolo de intervenção All-on-4. “Adoro partilhar o meu
conhecimento e as minhas experiências”,

esclarece Cris Piessens, antes de acrescentar que estes mesmos programas se destinam “a grupos muito pequenos, de quatro
a seis elementos”, conciliando as componentes teórica e prática através dos mais
recentes avanços tecnológicos.
Já a pensar na população em geral e no
paciente em particular, a Cris Piessens Clinic tem vindo a protagonizar algumas “info
sessions”, ao abrigo das quais é abordada a
temática da cirurgia de implantes, bem como os demais serviços e valências proporcionados por este espaço de saúde. Realizadas um pouco por todo o Algarve, mas
também no estrangeiro, estas correspondem a iniciativas que procuram esclarecer a
comunidade para o facto de que nunca será
demasiado tarde para aprimorar-se a estética, a funcionalidade e o bem-estar de um
dos maiores atributos que o ser humano
tem à sua disposição: a radiante alegria de
um sorriso que exprime satisfação.

Fazendo a retrospetiva de
um projeto profissional
que alcançou
recentemente duas
décadas e meia de
longevidade, Cris Piessens
constata que o mesmo
não poderia ter corrido de
melhor forma, na medida
em que “naquela altura,
eram muito poucos os
médicos dentistas que
faziam cirurgia de
implantes e rapidamente
conquistei o meu lugar”.

www.crispiessensclinic.com
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