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Diagnóstico de
cancro da mama
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Mamária do IPOLFG. Mestre em Senologia e
Patologia Mamária pela Universidade de
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Portuguesa de Senologia e coordenador da
Secção de Senologia da SPRMN. Em entrevista
ao Perspetivas fala-nos sobre a radiologia no
cancro da mama.
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Tomossíntese 3D

