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Saúde

Clínica Gago Leiria

A uma grande equipa médica
alia-se a cardiologia mais avançada
Na Clínica Gago Leiria, todos os caminhos passam por médicos especialistas
do coração e vão dar à cardiologia mais avançada.

Localizada em Faro e em Portimão, a
Clínica Gago Leiria recorre a equipamentos topo de gama e proporciona o melhor
atendimento vindo de uma equipa médica
reconhecida pelo seu profissionalismo e
dedicação aos problemas do coração.
Nas consultas integradas de Cardiologia
para adultos, pode contar com o Prof. Dr.
José Coucello e o Prof. Dr. José Azevedo, enquanto o Dr. Rui Ferreira faz o
acompanhamento pediátrico.
É ainda nestas consultas que se faz a
avaliação cardiológica avançada e o seguimento de diferentes patologias como a
hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca, as doenças coronárias e valvulares,
entre outras. Nada disto seria possível
sem a experiência dos médicos, mas também dos equipamentos topo de gama em
todas as áreas de exames complementares, tais como os ecocardiógrafos Vivid
E7 e em especial a Vivid E95 que permi-

te trabalhar a Ecocardiografia com a melhor imagem 3D e 4D, é indicada para todas as idades, não requer qualquer preparação e funciona sem radiação.
No presente, a Clínica Gago Leiria projeta-se nas exigências de uma cardiologia
moderna, tão presente na vida destes médicos que todos os dias fazem por responder eficazmente às necessidades dos seus
pacientes. Para tal, é importante considerar a integração da consulta com a
possibilidade de efetuar, no momento,
os exames mais importantes para a
certeza do diagnóstico. O Eletrocardiograma, o Ecocardiograma e a Prova de esforço são
alguns exemplos, sem esquecer os exames de 24 horas,
tais como o Holter para o registo do Eletrocardiograma e o
MAPA para o registo das pressões arteriais.
Neste sentido, podemos afirmar que a
grande evolução da cardiologia de diagnóstico não invasivo, iniciada há 30 anos,
surgiu com a utilização do Ecocardiograma. Uma técnica que nunca parou de inovar e por isso atualmente existem equipamentos com grande capacidade de fornecer informações bastante completas sobre a estrutura do coração e o seu
funcionamento.
Basta imaginar o quanto significa conseguir estudar ao detalhe o músculo cardíaco em situações que antes a eco não
conseguia estudar. Hoje, é possível entender melhor o conceito de hipertrofia do
ventrículo esquerdo (aumento da massa
muscular do ventrículo esquerdo) e perceber se a sua causa é a hipertensão arterial
ou se está relacionada com algum tipo de
cardiomiopatia. Consegue-se fazer o estudo do coração de um atleta e o diagnóstico deferencial com diferentes patologias, assim como o estudo dos doentes

com insuficiência cardíaca e doenças valvulares que levará à possibilidade de calcular a melhor altura de uma eventual indicação cirúrgica.
Na opinião do Prof. Dr. José Coucello,
são pormenores como este, provenientes
da inovadora Vivid E95 como exemplo,
que fazem toda a diferença aquando a
realização de um diagnóstico e respetivo
tratamento.
Por outro lado, a clínica também disponibiliza consultas de Arritmologia com o
Prof. Doutor Pedro Adragão e a Dra.
Leonor Parreira. Trata-se de uma área
que requer a avaliação constante de quem
necessita de estudos mais avançados sobre arritmias, pacemakers, desfibrilhadores ou ressincronizadores cardíacos. Só
mais uma razão para sermos considerados uma referência em todo o Algarve a
nível da cardiologia avançada.

VIVID E95 – A melhor imagem 3D/4D,
para todas as idades, rápida e sem radiação.
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Quem nos recomenda, sabe que pode contar com a

CARDIOLOGIA MAIS AVANÇADA DO ALGARVE.
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