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WMED – Prestação de serviços médicos

Inaugurada a 2-11-2004,
a WMED é uma clínica
moderna, cujo principal
objectivo é o de bem servir a comunidade. Com
este propósito, tem procurado prestar serviços de
saúde com qualidade utilizando equipamentos de
tecnologia avançada que
permitem o diagnóstico e
terapêutica de elevado nº
de patologias.
Procura ser abrangente
e nesse sentido tem diversos especialistas em áreas
específicas como a Dermatologia, Ginecologia e
Obstetrícia, Cirurgia Vascular, Cirurgia Plástica,
Psiquiatria e Nutrição.
Apostando na qualidade
e na vanguarda da saúde
realizam-se na WMED,
exames complementares
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de diagnóstico que até
agora apenas era possível
efectuar fora da cidade.
Particularmente importante a Dermatoscopia
Digital Computorizada
é um exame completamente indolor que permite a detecção precoce
e imediata do cancro de
pele. Também na área da
cirurgia vascular há possibilidade de realizar o eco
doppler de varizes, exame
de extrema importância
na decisão do tratamento
mais adequado para esta
patologia. A esclerose ou
o laser são as soluções
terapêuticas mais frequentemente utilizadas
nas varizes e ambas podem ser efectuados na
WMED.
A aquisição recente de

um novo ecógrafo de alta
resolução, permite efectuar todas as ecografias
da gravidez com imagens
tridimensionais dinâmicas e gravação em CD. A
grávida tem ainda a mais
valia de poder efectuar
no mesmo dia, caso seja
solicitado pelo médico
assistente, o rastreio para
trissomia 21, que avalia o
risco de ter uma criança
afectada.
A tecnologia Laser tem
sido uma grande aposta. A
clínica dispõe de diversos
equipamentos para tratamentos médicos, como o
laser de varizes e os tratamentos laser do colo do
útero e ainda os lasers puramente estéticos como o
laser de rejuvenescimento
e o de epilação, comprova-

damente eficazes.
Dispõe actualmente de
serviços de enfermagem
com possibilidade de deslocação ao domicílio, do
qual se orgulham pela
maior ajuda que podem
prestar à população.
A WMED tem acordos
com a Medis, Multicare e
PT. Estas e outras informações podem ser obtidas no
site www.wmed.pt
Mas se a tecnologia e os
conhecimentos actualizados no campo da medicina
tem sido uma prioridade,
também a disponibilidade do corpo clínico e a
dignificação da relação
médico-doente são uma
preocupação da equipa
WMED. De facto um centro médico que faz bem à
sua saúde.
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