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Saúde

Centro Ecográfico de Entrecampos

Um parceiro de excelência
no diagnóstico
O Centro Ecográfico de Entrecampos (CEEC) tem na sua equipa
alguns dos mais prestigiados especialistas em Ecografia.

Desde 1994 que o CEEC se encontra em funcionamento. O objetivo
com que arrancou, nessa altura, prendeu-se também com a intenção de colmatar as carências que havia nos serviços públicos. Paralelamente, uma
grande vantagem que veio impulsionar a sua afirmação foi o trabalho dos
seus fundadores, Joaquim Correia e
Amadeu Ferreira, duas figuras eminentes da Ecografia na área de Lisboa.
O seu trabalho clínico, juntamente
com o dos restantes profissionais desta equipa, levou a que este se transformasse num Centro de Referência, ao
qual acorrem pacientes de vários pontos do país.
Um outro fator na afirmação do
CEEC foi o facto de ter sido pioneiro no rastreio pré-natal. Em colaboração com a Fetal Medicine Foundation (Londres), o CEEC implementou no país as primeiras atividades
de diagnóstico neste âmbito. Atualmente, fazem parte do seu conjunto

de serviços os exames de Ecografia
Obstetríca (Avaliação Precoce, Rastreio ecográfico do 1º trimestre, Rastreio Pré-natal combinado, Rastreio
ecográfico sequencial, Estudo morfológico fetal, Ecocardiografia fetal,
Ecografia 3D e 4D e Ecografia do 3º
trimestre), de Ecografia Ginecológica (Ecografia de rotina, Ecografia
para esclarecimento diagnóstico,
Ecografia com Doppler e Monitorização da Ovulação) e outros como a
Amniocentese e a Biópsia das vilosidades coriónicas.
Todos estes exames são realizados
de acordo com padrões que garantem a máxima fiabilidade diagnóstica. Para isso, o CEEC está devidamente equipado com material de
elevada tecnologia, dispondo de
quatro gabinetes equipados com
quatro ecógrafos de gama alta/topo
de gama e um gabinete de consulta.
Os exames ecográficos e as técnicas
realizadas, bem com os respetivos

relatórios personalizados, são registados numa base de dados informatizada, específica para medicina fetal.
Ao mesmo tempo, todos os elementos da sua equipa estão qualificados
para garantir a realização de exames
rigorosos, assim como para transmitir as indicações mais precisas a cada
caso clínico. Os seus médicos obstetras estão certificados pela já referida Fetal Medicine Foundation, entidade com a qual o CEEC continua a
desenvolver uma colaboração regular no controle de qualidade. Contam também com a colaboração de
um especialista em Cardiologia Pediátrica, para a realização de ecocardiografia fetal.
Fruto destas condições, são diversas as clínicas e centros de Patologia
Clínica, de Genética ou de Medicina
da Reprodução que recorrem ao
CEEC como parceiro. Maria José
Carvalho, a propósito do exemplo
concreto da Cemeare, diz-nos que
“há um trabalho em parceria muito
ativo” entre estes dois centros.
Acrescentando, fala ainda que esta
ligação significa “o apoio de ecografistas muito diferenciados, o que faz
com que o CEEC dê uma segurança
muito grande no diagnóstico e no se-

guimento das nossas grávidas”.
Quanto à direção da CEEC, o objetivo que nos apresenta passa por
“continuar a disponibilizar exames
ecográficos e técnicas de diagnóstico
pré-natal, realizadas por médicos altamente treinados, e em constante
articulação com os colegas obstetras
e clínicos gerais que acompanham e
vigiam clinicamente a gravidez. Os
exames realizados continuarão a
cumprir os mais recentes critérios
científicos, permitindo a manutenção do elevado grau de confiança à
grávida/casal e ao médico assistente”. Sobretudo, “pretende-se que o
CEEC mantenha, e consolide ainda
mais no futuro, o relevante papel
que já desempenha nos cuidados de
saúde reprodutiva, materno-infantil
e da mulher”.
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