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Delfin Imagem reúne inovação e qualidade em exames e diagnósticos

Dr. Delfin Gonzalez

Para garantir um serviço de qualidade e reforçar o seu
compromisso com a radiologia no Nordeste, a Delfin Imagem vem investindo em diversas áreas que vão desde a sua
infraestrutura até a aquisição de novas tecnologias. Com a
remodelagem da gestão, a empresa vem inovando os seus
processos, modernizando os seus equipamentos e investindo em treinamentos para o seu corpo clínico e equipe de
operações, visando oferecer um atendimento cada vez melhor e humanizado aos seus pacientes e parceiros.
De acordo com o fundador da Delfin Imagem, Dr. Delfin
Gonzalez, a busca por oferecer serviços cada vez mais inovadores e eficazes para a realização de exames de imagem
de qualidade na Bahia continua sendo uma das diretrizes
da organização. “Recentemente, adquirimos novos equipamentos de pequeno e grande porte e já disponibilizamos
para todos os nossos clientes. Em breve, os equipamentos
mais modernos de elastografia por USG do mercado chegarão à clínica”, destaca.

Além da inovação em tecnologia e equipamentos, a empresa também está reformulando a estrutura física das
suas unidades. A matriz, localizada no bairro do Itaigara, já
está passando por mudanças e, em breve, estará com um
novo layout muito mais moderno e capaz de atender a todos. Outro investimento realizado pela nova diretoria foi no
corpo clínico. Novos profissionais foram admitidos para ampliar o atendimento em todas as unidades.
A Acreditação Hospitalar é o próximo passo que a Delfin
Imagem almeja conquistar. Esse será mais um reconhecimento importante do trabalho que é fincado em oferecer a
melhor experiência aos pacientes e garantir a sua satisfação
com a alta qualidade médica. “Tudo isso somente tem êxito através da constante preocupação e dedicação diária da
nossa equipe em atender melhor, com foco na experiência
do paciente e na precisão do diagnóstico”, enfatiza Dr. Delfin.

Equipamento de elastografia

Ultrassom 4D ajuda a detectar anomalias de superfície no feto
O ultrassom obstétrico vem oferecendo cada vez mais recursos. Além de mostrar o rosto do bebê mesmo
antes de nascer, o exame detecta anomalias e proporciona um estudo minucioso da morfologia fetal. Com o
ultrassom 3D-4D, que é capaz de captar imagens em três dimensões, é possível observar a anatomia de superfície, os formatos do nariz e da boca, ver os contornos do corpo e extremidades, e movimentos como o bocejo
e o sorriso. De acordo com a médica ultrassonografista e especialista em medicina fetal Dra. Fabíola Dumet, a
ultrassonografia 4D produz vídeos em tempo real possibilitando a visualização dos movimentos fetais em sua
integridade. “Com o ultrassom 3D-4D, o médico pode estudar a anatomia da superfície do feto como a face e
as extremidades. O procedimento ajuda o ultrassom convencional a mostrar com mais detalhes anormalidades
como o lábio leporino e o pé torto congênito”, destaca.
A Delfin Imagem oferece o exame de Ultrassom Obstétrico 3D-4D em movimento em todas as suas unidades
da capital e do interior baiano.

