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 MANUAL DE URGÊNCIAS EM GASTRENTEROLOGIA
Coordenador    Pedro Narra Figueiredo
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-989-752-292-5)

Manual de Urgências em Gastrenterologia (…) foi construído com base na vivência dos médicos que tratam 
diariamente os doentes, neste caso com patologia digestiva, em contexto de urgência. Organizando os temas 
de forma muito prática, engloba as patologias do tubo digestivo, do fígado e do pâncreas que podem surgir. 
Os últimos quatro capítulos, versando as perturbações do equilíbrio ácido-base e hidroeletrolítico, e a insufici-
ência respiratória e a insuficiência renal aguda, constituem auxiliares ao diagnóstico e ao tratamento destes 
doentes dado que, frequentemente, complicam ou coexistem com a patologia digestiva de base.
Esta obra, escrita por especialistas na área, dirige-se a todos os profissionais que se confrontam com frequên-
cia com as situações clínicas nela abordadas. Assim, destina-se não só a gastrenterologistas, mas ainda a in-
ternistas, a cirurgiões e a médicos de Medicina Geral e Familiar, que aqui poderão recolher informações im-
portantes para a sua prática clínica diária. Os internos e os alunos de Medicina são, naturalmente, igualmente 
destinatários desta publicação.

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

––  Sobre o Coordenador  ––

Pedro Narra Figueiredo é Especialista em Gastrenterologia desde 1995, Especialista em Hepatologia pela Ordem dos Médicos desde 2005 e Doutorado em Gastrenterologia pela Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra desde 2006. É também Assistente Hospitalar Graduado no Serviço de Gastrenterologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e Professor 

Associado com Agregação da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.

 IMAGEM EM ONCOLOGIA MÉDICA - VOLUME 2
Autores    Isabel Ramos, Sandra Rua Ventura
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-989-752-275-8)

A Imagiologia Médica registou, nas últimas décadas, uma evolução tecnológica considerável, acompanhando 
assim as necessidades de resposta à prevenção e ao diagnóstico das doenças oncológicas, já consideradas um 
dos flagelos do século XXI. As novas técnicas de imagem têm procurado, desta forma, não só responder às 
necessidades clínicas, mas também permitido um papel ainda mais ativo dos médicos radiologistas nas equi-
pas multiprofissionais que intervêm em Oncologia. Esta obra, em dois volumes, vem evidenciar a relação entre 
a técnica de imagem e a prática clínica, tendo uma abordagem sequencial e sistemática dos temas por regiões 
anatómicas e/ou sistemas, apresentando:
– No volume 1, de forma sucinta e prática, os principais protocolos de imagem de tomografia computorizada 
e ressonância magnética aplicados à Oncologia Médica, enfatizando os aspetos de otimização da qualidade 
das imagens e fornecendo práticas de execução técnica;
– No volume 2, uma revisão do que hoje se sabe sobre as diferentes patologias oncológicas e a semiologia radio-
lógica destas, procurando atualizar e uniformizar a sua abordagem imagiológica de uma perspetiva clínica (…)

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

––  Sobre os Autores  ––

Isabel Ramos é Professora Catedrática de Radiologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e Chefe de Serviço no Centro Hospitalar São João, EPE.

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.


