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Abordagem ao Síndrome Pulmão-Rim

as vasculites são, mais frequentemente, episó
dios súbitos e de rápida deterioração. Na sus-
peita de causa vasculítica é importante a rea-
lização de estudo imunológico e início de 
tratamento imunosupressor e plasmaférese. 
Neste caso clínico, dados os resultados labora-
toriais terem revelado c-ANCA positivo, pro-
teinase 3 pr3 com restante estudo negativo foi 
possível iniciar tratamento dirigido no próprio 
dia de entrada do doente no serviço. Após 6 
meses da alta, o doente encontra-se no do-
micílio, autónomo, com seguimento em con-
sulta de Nefrologia. Terminou protocolo de 6 
ciclos de ciclofosfamida, cumpre prednisolona 

10mg id e man tém a necessidade de diálise em 
esquema de 3 sessões semanais. 
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« Entre nós, a reedição de uma obra científica em língua portuguesa  testemunho do interesse com que o 
público recebeu a primeira edição de “Fundamentos de Imunologia” - é um acontecimento de assinalar e que 
premeia o esforço posto pelos autores dos textos e pelos editores no lançamento de uma obra desta nature-
za, naturalmente destinada a um público restrito. Como referimos no prefácio da primeira edição, a Imuno-
logia é a ciência que estuda o conjunto complexo de mecanismos integrados (o sistema imunológico) que 
tem como uma das suas funções a discriminação entre o “próprio”, o “próprio alterado” e o “alheio”. Porém, 
a Imunologia transformouse numa ciência contraditória e de compreensão mais complexa. As suas dife
rentes manifestações forçaram, assim, a uma profunda revisão de conceitos. Esta é uma razão essencial para 
justificar o enorme interesse e importância de que hoje se reveste o conhecimento imunológico. Ciência em 
constante mutação, ao penetrar, cada vez mais profundamente, nos mecanismos genéticos e moleculares das 
reações imunológicas, as dúvidas e as perguntas multiplicamse incessantemente, transformandose substra-
to de uma investigação ativa, servida por meios técnicos cada vez mais sofisticados e rigorosos, revelan-
donos a complexidade crescente daquilo que, há alguns anos, se aceitava transitoriamente como satisfatório 
mas simultaneamente tão misterioso como fascinante. Foi nesse espírito e com essa intenção que este livro 
foi escrito e, agora, revisto e atualizado. 

Nesta segunda edição, para alem da revisão e atualização da maior parte dos capítulos que integravam a edição anterior deste livro, sentiram os coordenadores a 
necessidade de acrescentar outros que reunissem informação atualizada e suficientemente detalhada sobre a importância das células dendríticas nos mecanismos 
imunológicos bem como um outro dedicado especialmente às citocinas, área de complexidade crescente e sujeita, tal como as células dendríticas, a ativa investigação, 
no sentido de tentar esclarecer e sistematizar, de uma forma mais integrada, a multiplicidade de interações e sinergias, por elas veiculadas, que poderão clarificar al-
guns aspetos da biologia celular, base indispensável à compreensão dos mecanismos imunológicos. Dois outros novos capítulos, um dedicado à importância da nu-
trição na integridade funcional do sistema imunológico e um outro, de caráter prático, sobre as técnicas imunológicas que apoiam as áreas de diagnóstico e de inves-
tigação laboratorial completam a nova versão desta segunda edição de “Fundamentos de Imunologia”, alargando a um campo mais vasto de leitores e estudiosos uma 
perspetiva mais atualizada do conhecimento imunológico. »

(do Prefácio dos Coordenadores)
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