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25 anos na vanguarda
da Imagiologia
Em entrevista ao Perspetivas, o Dr. Alves Dias apresenta o trabalho desempenhado pela
Cedima, enfatizando a sua política de qualidade e as parcerias-chave.

A Cedima foi criada em 1992, tendo
como sócios os médicos radiologistas Dr.
Francisco Rita, o Dr. Vinagre e eu próprio, com um único sonho: ser numa referência na área da imagiologia na zona
Oeste. A área de influência desta unidade
estendeu-se durante vários anos aos distritos de Leiria, Santarém e região de Torres Vedras, tendo nomeadamente dado
suporte de exames ecográficos e de TAC
aos hospitais de Santarém, Tomar, Abrantes, Leiria, Peniche, Alcobaça, Caldas da
Rainha, Torres Vedras e Nazaré. Em
1996, a Cedima ganhou o concurso público para instalação de um aparelho de
TAC no Serviço de Imagiologia do Hospital de Santarém, em regime de exploração privada, concorrendo, entre outras,
contra uma das empresas mais prestigiadas no distrito de Lisboa: o IMI.
Neste mesmo ano, a Cedima instala um
aparelho de Ressonância Magnética, na
Rua Capitão Filipe de Sousa, dado o
Montepio Rainha D. Leonor – onde desempenhava a sua atividade – não lhe poder disponibilizar o espaço necessário.
Em 1998, instala neste local um segundo

aparelho de TAC, assim como um terceiro ecógrafo. Em 2003, adquire instalações concebidas especialmente para esta
área de atividade, na Rua 31 de Janeiro
em Caldas da Rainha, nas quais se encontra até à data, apesar de ter tido de sacrificar o equipamento de Ressonância Magnética de corpo, devido a limitações de
espaço. Em 2005, fomos integrados num
grande grupo de Saúde, onde destacamos
o IMI, com o qual mantínhamos relações
cordiais desde longa data, mantendo-se
no entanto o espírito inicial da Cedima.

Áreas de intervenção
A Cedima orgulha-se de ter um corpo
clínico de grande qualidade nas diferentes
áreas da imagiologia. Os cardiologistas
que trabalham connosco são uma referência para nós, bem como os cirurgiões
vasculares. Todos os nossos médicos têm
origem em serviços de Radiologia hospitalares de referência em Lisboa e Coimbra.
A Cedima consegue fornecer praticamente todos os tipos de exames imagioló-

gicos, tendo em conta o grupo em que está integrado. Neste momento, em Caldas
da Rainha realizamos exames de Ecografia, Eco doppler cardíaco e vascular, TAC,
Osteodensitometria, Ortopantomografia,
Mamografia, Estudos Mamários e Citologias/histologias. Atualmente, a ressonância magnética é efetuada em Leiria ou em
Lisboa, marcada através dos nossos serviços. O estudo das coronárias por TAC
pode ser feito num equipamento topo de
gama no IMI República em Lisboa. Também fazemos colonoscopia por TAC nas
Caldas da Rainha.
Temos, neste momento, a trabalhar
connosco um grupo de cardiologistas, incluindo a cardiologia pediátrica e cirurgiões vasculares de grande qualidade,
oriundos de unidades hospitalares da
Grande Lisboa. Além dos estudos ecográficos com doppler destas especialidades,
possuímos também há algum tempo Holter e Mapa e respetivos eletrocardiogramas. Fazemos igualmente provas de esforço.

Registo, com profundo regozijo, que
continuamos a ser procurados não só
pelos Caldenses, mas por inúmeros
pacientes desta extensa zona Oeste,
desde Alcobaça a Torres Vedras. Quero salientar que a Cedima é um importante parceiro do Centro Hospitalar
do Oeste (CHO), que a esta recorre
frequentemente como parceiro complementar de retaguarda, de grande rigor, qualidade e disponibilidade para o
diálogo clínico. Durante anos, mantive
uma reunião às terças-feiras na Medicina e na cirurgia, para discussão de
casos clínicos.
Neste contexto, a associação mutualista
Montepio Rainha D. Leonor tem sido um
parceiro muito importante para nós. Posso afirmar – com grande convicção – que
tem sido um casamento feliz e com votos
recentemente renovados para o futuro, a
bem – no meu entender – da saúde da população.

O futuro
Qualidade e parcerias
A Cedima foi, desde sempre, pioneira
nas novas tecnologias radiológicas no
Oeste, tendo instalado os primeiros equipamentos de imagiologia. Apraz-nos informar que os nossos patrões têm-nos
ajudado a manter o nível tecnológico, dado que recentemente instalámos um mamógrafo digital, mais dois equipamentos
de topo de gama de ecografia.
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As perspetivas parecem-nos muito risonhas, tendo em conta que, num futuro próximo, a parceria entre Cedima e
Montepio Rainha D. Leonor vai melhorar, com a mudança para as novas instalações adquiridas pela associação mutualista, em que a Cedima vai instalar
uma unidade com as diferentes valências da imagiologia, incluindo ressonância magnética. A parceria foi agora reforçada por mais 20 anos e representará um investimento adicional de 1M€
em 2020. Assim sendo, as condições de
atendimento vão pautar-se ao nível das
melhores unidades de Saúde em Portugal. Posto isto, tenho muita confiança
no futuro, dado que continuaremos a
ter as melhores instalações, com equipamentos de nova geração e a melhor
equipa.

