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Atomedical

Na vanguarda da
Medicina Nuclear

A Atomedical foi um projeto pioneiro a nível
nacional na área da Medicina Nuclear.
Fundada em 1987 tem apostado
continuamente na sofisticação da qualidade
dos seus serviços, tanto nos meios técnicos
que utiliza como da formação dos seus
profissionais.

ções que, dentro do gosto pessoal, são um espaço confortável

Um diagnóstico
mais precoce
A atividade da Atomedical cen-
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nacional na especialidade.

nalismo, trabalho e dedicação,

técnicos e não só.

Sobre as expetativas para a

já produziram essa alteração. Des-
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permitiram a expansão da Ato-
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te modo, uma das grandes mais-
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sitivo, quer na qualidade a nível

contamos com Fernando Godi-
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umas instalações pequenas para

científico, como também a nível
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pacidade de avaliar precocemente
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as atuais, com cerca de 600 me-
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bolismo celular a que não corres-
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Continuando, “Os nossos re-

Ao mesmo tempo, realça ainda

sultados são tanto mais gratifi-

o interesse em “manter instala-
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ticas no estadio inicial da doença”.

biomarcadores, a Medicina Nu-
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clear vai permitir no futuro a ca-
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na prática clínica”.

bém novos marcadores específicos
para outros tumores.
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vezes personalizadas, tecnologia
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projetos futuros.
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ma mais grave há uns anos.

de serviços, nota que “estamos
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atrás de outros países quando nos
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bretudo públicos, estando centrali-

aparelhos

PET/RM) “a expansão vai ser
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da para a especialidade deu-se
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Um desenvolvimento que não
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Rua Helena Félix, 11 D. 1600-121 Lisboa • Telefone: [+351] 217 994 730 Fax: [+351] 217 994 738 • www.atomedical.pt

Agosto 2016 Perspetivas 11

