Saúde Oral
em Odivelas

“Tenha um sorriso
de criar inveja!”

Nuno Gomes - Responsável da Clínica Médica Dentária PLENO SORRISO
Clínica Médica Dentária Pleno Sorriso é já uma
referência na cidade de Odivelas, onde está há mais
de quatro anos, na Rua Rainha Santa Isabel, 1-C.
Também no outro lado do Rio, no Pinhal Novo, tem um
espaço que vai fazer em Abril um ano de atividade.
Dirigida pelo Dr. Nuno Gomes, a Pleno Sorriso carateriza-se pela diversidade de serviços que presta na área da
saúde. "Em Odivelas, para além da componente de clínica
dentária temos um conjunto de especialidades mais vastas, como clínica geral e familiar, psiquiatria, psicologia,
osteopatia, terapia da fala, nutrição, otorrino, enfermagem
e fisioterapia. Também temos a parte de análises clínicas
que são feitas através do Dr. Germano de Sousa. Já no Pinhal Novo, apenas temos a medicina dentária".
No que diz respeito à medicina dentária, onde têm concentrado o seu foco de ação, a Pleno Sorriso realiza consultas de avaliação gratuítas. "O nosso clínico faz um levantamento da situação, elabora uma proposta de tratamentos e em função disso fazemos o respectivo orçamento. Fica depois ao critério do paciente usufruir ou não dos
nossos serviços, mas com esse diagnóstico tem uma avaliação global que lhe permite tomar a melhor decisão".
Há a preocupação de incremetar acordos, bem como de
encontrar formas de pagamento que correspondam às capacidades reais dos paciente. "Temos uma rede de 27
Acordos, sendo de destacar os dois últimos celebrados
(Advance Care e Multicare) e aceitamos, também, o “Cheque Dentista”. Ao nível dos pagamentos (se necessário)
parcelamos os valores, através de um plano conjuntamente discutido ou se o cliente preferir, pode trabalhar com
uma financeira. Felizmente que os valores têm vindo a
descer, os tratamentos já foram mais caros. A concorrência é maior, a crise levou os profissionais a adaptar os
valores e, por isso, desceram bastante".
Para além destes aspectos, a Pleno Sorriso está a promover, com regularidade, campanhas promocionais. "Nomeadamente ao nível dos aparelhos de correcção, que é
um produto de elevado custo. Com essas campanhas
conseguimos reduzir substancialmente os valores. Dois
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exemplos: os aparelhos de correcção acabam por se situar nos 99 euros enquanto as limpezas ficam a 25 euros".
Para o Dr. Nuno Gomes, a relação da população com a
medicina dentária tem vindo a evoluir de forma positiva. "Há
evidentes melhorias de uns anos para cá, embora ainda
não seja o que devia ser, pois infelizmente quando se tem
de fazer opções, a medicina dentária fica sempre relegada.
Mas as pessoas estão mais sensíveis para a importância
da saúde oral. E desse ponto de vista, a pre- venção é
fundamental, pelo que pelo menos de seis em seis meses
se justifica recorrer ao dentista para reanalisar a sua
higiene oral".
As marcações na Pleno Sorriso podem ser efetuadas presencialmente, on-line ou pelo telefone 219 333 014 ou pelo
móvel 914 508 164. A Clínica de Odivelas funciona, de 2ª a
6ª feira, das 08H00 ás 19H30 e a do Pinhal Novo, das
09H30h às 19H00 e, aos sábados, das 09H30 ás 13H00.
Então, se quer ter um “... um sorrisso de criar inveja!”,
não perca mais tempo. Na Pleno Sorriso tem a resposta!”.

