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A cura parte do
diagnóstico precoce

Hugo Marques, membro eleito do Colégio de
Radiologia da Ordem dos Médicos, com certificação
nível III ("expert") em TC e RM cardíaca pela
Sociedade Europeia de Imagem Cardíaca (ESCR).
Coordenador da Unidade de Imagem
Cardiovascular por TC e RM (UNICA) do Hospital da
Luz, aborda a temática da prevenção cardiovascular
e o diagnóstico precoce do cancro do pulmão.
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Doente “A” e doente “B”, com risco cardiovascular clínico intermédio. O TC “score”
de cálcio revelou marcada diferença de calcificação coronária. Após o exame, o
doente “A” é reclassificado como baixo risco cardiovascular, enquanto que o “B” é
classificado de alto risco, necessitando de terapêutica medicamentosa.
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