Saúde

Serviço de Radiologia do IPO-Porto

“A exigência crescente na qualidade e na excelência
dos serviços prestados, impõe radiologistas
diferenciados, atualizados e com conhecimentos
muito concretos nas diversas áreas da oncologia”
cancro da mama das quais as
mais frequentes são as BRCA.

Serviço imprescindível
O Serviço de Radiologia de um
hospital oncológico tem um papel
imprescindível no diagnóstico,
no estadiamento, isto é, em que
fase está o tumor e no seguimento da doença. A complexidade
dos procedimentos que a medicina moderna exige só pode ser efetiva com uma equipa multidisciplinar que a Radiologia forçosamente integra com grande protagonismo, não só na avaliação pré-terapêutica, como no acompanhamento.
No IPO-Porto o Serviço de Radiologia, que sempre procurou
acompanhar a inovação nesta
área, está apetrechado com equipamentos de diagnóstico topo de
gama, cuidadosamente revistos e
calibrados, “que nos permitem,
com a máxima segurança, cumprir a nossa missão de garantir
um diagnóstico por imagem, se-

Margarida Gouvêa é assistente graduada
sénior do Serviço de Radiologia do IPOPorto. É no cargo de diretora do Serviço de
Radiologia que nos apresenta a dinâmica da
especialidade desta reputada Instituição de
saúde pública.
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o qual representa cerca de 40%

pamentos de 1,5 e 3 Tesla, com téc-
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da patologia da Instituição.
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A diferenciação e a qualidade
de um Serviço de Radiologia “depende do tipo e da excelência dos
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Formação médica
O Serviço de Radiologia do
IPO-Porto recebe anualmente
“pelo menos” um interno para

doentes podem efetuar todos os
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Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto • Telefone: +351 225 084 000 • Fax: +351 225 084 001

Agosto 2016 Perspetivas 13

