Saúde

Serviço de Medicina Nuclear – Hospital Particular do Algarve

Uma década e
meia de Medicina
Nuclear no HPA

Na génese da fundação do Hospital Particular
do Algarve, em 1996, esteve o interesse em
oferecer à região uma resposta de saúde
marcada pela inovação e pela diferenciação.
Daí para cá, esse espírito tem-se manifestado
de diversas formas, sendo uma delas a
inclusão do Serviço de Medicina Nuclear, o
único a sul da Área Metropolitana de Lisboa.

tecidos, fornecendo informação
sobre o processo da doença a partir da função e da anatomia celular. As suas emissões são captadas por aparelhos externos (gama-câmara ou um tomógrafo
PET) que criam imagens a partir
da radiação. Estes exames, cuja
imagem é metabólica e não anatómica (diferenciando-se, assim,
da Radiologia), têm o nome de
cintigrafias.
Conversando connosco sobre
alguns outros elementos que caracterizam a Medicina Nuclear,
Elísio Sousa começa por desmistificar a questão das supostas
complicações que poderiam estar
associadas à radiação: “Há pessoas que ouvem a palavra nuclear
e ficam assustadas. Nós, de facto,
usamos radiação mas as doses
são muito reduzidas e os produtos (radiofármacos) utilizados
são em quantidades de tal forma
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