Saúde

Sociedade Portuguesa de Radiologia e Medicina Nuclear

Radiologia e
Medicina Preventiva
cada paciente”, elucida-nos Filipe
Caseiro Alves.

Filipe Caseiro Alves, presidente da Sociedade
Portuguesa de Radiologia e Medicina Nuclear
(SPRMN), realça a importância do papel da
radiologia na deteção precoce de várias
doenças, lançando a discussão sobre o cancro
colo-retal.
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