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Press-release

WMed – tecnologia ao serviço
da Medicina em Santarém
O

aumento da incidência do
cancro de pele obriga ao seu diagnóstico
precoce, pois só este permite a cura sem
sequelas maiores. Na WMed realiza-se a
vigilância e check-up de sinais, análise de
lesões suspeitas, detecção de novas lesões,
bem como a detecção e diagnóstico precoce de lesões malignas por dermatoscopia
digital computorizada. Este método inovador e de grande sensibilidade permite
a análise comparativa de todas as lesões
suspeitas com registo em computador e
calculo do risco de malignização.
A nova geração de lasers da WMed
permite uma destruição selectiva das
estruturas sem efeitos térmicos circunjacentes. Nesta linha o laser utilizado no
tratamento das varizes destrói apenas os
vasos dilatados sem risco de cicatriz ou
hipo pigmentação. O “Dynamic Cooling
Device” reduz a dor através de um spray
que refrigera selectivamente as camadas
superiores da pele impedindo assim queimaduras que são frequentes com outros
tipos de laser. O tratamento é por vezes
precedido pela realização de EcoDoppler
vascular. Também neste campo a WMed
se modernizou possibilitando a realização de exames ecográficos tridimensionais com gravação em CD para uma
melhor detecção do problema vascular
subjacente, sendo de grande utilidade no
rastreio dos factores predisponentes para
acidentes vasculares cerebrais.
A ecografia é assim uma das áreas
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de excelência da WMed, contando com
equipamentos que captam imagens
tridimensionais dinâmicas. O seu corpo
clínico, constituído por Obstetra, Cardiologista Pediátrico e Cirurgião Vascular,
permite que se realizem exames de alta
precisão como são os Dopllers venosos
e arteriais do membros inferiores ou
arteriais das carótidas, as ecocardiografias fetais e as ecografias obstétricas
morfológicas. Diferem da ecografia
2D no processamento de imagem, que
exige tecnologia especial e formação
adequada. Permitem visualizar o feto
nas suas 3 dimensões e em tempo real o
que melhora a acuidade diagnostica no
despiste de malformações. A medição
da translucência da nuca e a avaliação
dos ossos próprios do nariz são depois
combinados com os resultados do teste
sanguíneo para calcular o risco específico
para síndrome de Down e trissomia 18.
O rastreio combinado detecta 97% dos
bebés com síndrome de Down, podendo
ainda detectar outras anomalias
Esta componente de grande diferenciação da WMed é complementada por
outra em expansão relacionada com
o conceito de beleza. São exemplos os
lasers de nova geração, denominados
“Q-switched”, que revolucionaram o
tratamento de manchas e tatuagens.
Permitem também a eliminação de estruturas vasculares, tais como cuprose,
varicosidades e angiomas, a depilação
definitiva sem risco de queimadura para
a pele e recentemente o laser de fotorejuvenescimento cutâneo da face e pescoço
que em conjugação com o “Botox” e os
implantes de material biológico permitem o tratamento das rugas.
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