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 DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA DO TROMBOEMBOLISMO VENOSO: 
EVIDÊNCIA E RECOMENDAÇÕES
Coordenador e co-autor    Armando Mansilha
Editor    AMMP, com o apoio Bayer HealthCare (ISBN: 978-989-205-731-6)

Uma revisão muito actualizada e completa, que irá certamente constituir um trabalho de referência, feita por uma equipa 
de reconhecidos especialistas nacionais, das evidências e recomendações relativas ao diagnóstico, clínica e terapêutica do 
tromboembolismo venoso (TEV), patologia que compreende a trombose venosa profunda (TVP) e a embolia pulmonar 
(EP). O TEV constitui a terceira causa mais comum de doença cardiovascular, logo após a síndrome coronária aguda e o 
acidente vascular cerebral. Na Europa, anualmente, o número de mortes relacionadas com TEV atinge os 540.000. Nos 
doentes assintomáticos com TVP, as taxas de mortalidade aos 90 dias podem atingir os 14%; a mortalidade registada nos 
doentes com EP aguda alcança os 30% num período de acompanhamento de 4 anos.

––  Sobre o Coordenador  ––

Armando Mansilha é Director do Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular do Hospital CUF Porto e Professor Convidado da Faculdade de Medicina do Porto.

É também Secretário Geral da “Section and Board of Vascular Surgery” da União Europeia de Médicos Especialistas (UEMS).
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 HEMATOLOGIA – DA PRÁTICA CLÍNICA À TEORIA
Autor    Isabel Silva Ribeiro 
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-972-757-915-0)  

A Hematologia é uma área complexa pela gravidade de algumas patologias oncológicas, pelas sucessivas 
classificações nosológicas e pelo rápido aparecimento de novas terapêuticas. No entanto, todos os clínicos, ao 
longo da sua vida profissional, se deparam com situações de alterações hematológicas ou com complicações 
sistémicas das doenças do sangue e seus tratamentos. A obra “Hematologia – Da Prática Clínica à Teoria” 
aborda algumas das situações mais frequentes, descrevendo a sua etiopatogenia, diagnóstico e tratamento e 
está dividida em duas partes:
-  Na Parte I descrevem-se, de uma forma sucinta, casos clínicos típicos de determinadas patologias e alguns 

casos mais raros, e talvez por isso mais interessantes, seguidos de uma breve descrição teórica da sua etio-
logia, quadro clínico e meios de diagnóstico; 

-  Na Parte II faz-se uma revisão mais aprofundada dos diversos temas, apresentando conceitos e os trata-
mentos mais atuais em Hematologia.

Este livro, profusamente ilustrado, inclui um extratexto a cores, destacando as imagens mais relevantes. Di-
rige-se não só aos hematologistas e oncologistas, como também aos internistas, médicos de família, estu-
dantes, enfermeiros e todos os profissionais que lidam com doentes com patologias hematológicas e que 
encontrarão aqui descritos casos clínicos úteis para rever conhecimentos e otimizar o seu desempenho 
profissional.

(Informação Lidel, adaptada pela Redacção de “Anamnesis”)

––  Sobre a Autora  ––

Isabel Silva Ribeiro é Especialista em Hematologia Clínica e foi Diretora do Serviço de Hematologia do Hospital Egas Moniz

(posteriormente Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental) desde 1999 até à data da sua aposentação em Outubro de 2008.

Foi Assistente Convidade de Fisiopatologia (1991-1989) e de Hematologia (1989-1997) na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.

 TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS EM RADIOLOGIA CONVENCIONAL
Coordenação    Sandra Rua Ventura
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-972-757-961-7)

Os últimos trinta anos têm marcado as tecnologias da saúde pelo grande avanço que permitiram, nomeada-
mente na área da Radiologia. A diversidade de técnicas radiográficas e as diferentes aplicações clínicas justifi-
cam uma descrição dos procedimentos e técnicas radiográficas mais comummente usadas na prática clínica. 
Daí a necessidade de uma obra em língua portuguesa que descreva os princípios fundamentais para a exe-
cução de exames radiográficos e explique as considerações técnicas com vista à melhoria da qualidade das 
imagens radiográficas. O conhecimento é apresentado de for ma lógica e sequencial, de modo a facilitar a 
compreensão das diferentes técnicas radiográficas. Além de uma des crição teórica, todas as incidências descri-
tas são demonstradas através de um amplo leque de figuras organizadas por regiões anatómicas. Inclui a 
descrição dos procedimentos necessários para a execução de incidências radiográficas do foro osteoarticular, 
com ilustrações quer do posicionamento quer da imagem radiográfica resultante. Este livro será uma impor-
tante ferramenta auxiliar quer para o ensino da técnica radiológica quer para consulta de todos os técnicos de 
radiologia que necessitem destes conhecimentos para o desempenho da sua atividade profissional diária.

(Informação Lidel, adaptada pela Redacção de “Anamnesis”)

––  Sobre a Coordenadora  ––

Sandra Rua Ventura é Professora adjunta da área técnico-científica de Radiologia da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto - Instituto Politécnico do Porto.
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