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COLPOSCOPIA – DA PRÁTICA A TEORIA
Coordenação Amélia Oliveira Pedro, José Silva Pereira
Editor Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-989-752-007-5)
A Lidel - Edições Técnicas lançou, em Maio de 2014, “Colposcopia – Da Prática à
Teoria”, uma obra escrita de forma prática para dar resposta a questões relacionadas com a colposcopia e a patologia do tracto genital inferior feminino.
Através da exposição de várias situações clínicas, os coordenadores (e autores)
Amélia Oliveira Pedro e José Silva Pereira e os co-autores elaboraram um conjunto de noções básicas e importantes sobre as várias patologias que podem ser diag
nosticadas com a colposcopia e que irão ajudar os profissionais de Medicina (gi
Prof. Dr. Albert Singer na sessão
necologistas, obstetras, internos de Ginecologia e Obstetrícia e estudantes) a
de lançamento do livro.
aprofundarem os seus conhecimentos e melhorarem a sua prática clínica. Todos
os casos são ilustrados com imagens de alta qualidade e contemplam no final um teste de conhecimentos, para que
o leitor faça um exercício mental de interpretação dos dados, assim como as soluções para o tratamento de situação
e uma sistematização de conteúdos.
Ao longo de 432 páginas, os leitores poderão contar com a experiência de um painel de 24 especialistas reconhecidos nesta matéria, que contribuem para tornar este
livro uma ferramenta de uso diário para todos os profissionais. No seu prefácio, Albert Singer, Professor Emérito de Ginecologia da “University College of London”,
salienta: “este livro, que tem a participação de vários autores e é promovido como um guia prático para a colposcopia, é provavelmente um dos textos mais amplos
e oficiais sobre o colo do útero e a neoplasia do tracto genital inferior. Não só é conciso como a sua amplitude na cobertura de todo o campo de gestão destas zonas
é impressionante. (…) É um triunfo para a área da Ginecologia em Portugal e os autores devem ser congratulados pela sua iniciativa e realização.”
A sessão de lançamento da obra decorreu em 6/05/2014, na Ordem dos Médicos, em Lisboa e contou com as participações especiais do prefaciador Prof. Dr. Albert Singer,
do Professor Dr. José Alberto Fonseca Moutinho, Presidente da Sociedade Portuguesa de Colposcopia e Patologia do Tracto Genital Inferior, do Dr. Alberto Fradique,
Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Ginecologia, do Dr. Daniel Pereira da Silva, coautor da obra, em representação do Presidente da Federação das Sociedades Portuguesas de Obstetrícia e Ginecologia, e da Dra. Ana Abel, Secretária do Conselho Regional do Sul, Secção Regional Sul da Ordem dos Médicos.
Os direitos de autor de “Colposcopia – Da Prática à Teoria” serão doados à “ACREDITAR - Associação de pais e Amigos de Crianças com Cancro”.
(Informação Lidel, adaptada pela Redacção de “Anamnesis”)
–– Sobre os Coordenadores ––
Amélia Oliveira Pedro é Assistente Hospitalar Graduada de Ginecologia-Obstetrícia e Coordenadora da Unidade de Colposcopia-Laser no Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE.
José Silva Pereira é Chefe de Serviço de Ginecologia-Obstetrícia; Diretor do Serviço de Ginecologia e responsável da Unidade de Ginecologia Oncológica no Hospital Prof. Doutor
Fernando Fonseca, EPE.
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BAYER DOA MEDICAMENTOS NO VALOR DE 3,2 MILHÕES DE USD
PARA O TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SECUNDÁRIAS DAS VÍTIMAS DO ÉBOLA

A Bayer anunciou, em 7/10/2014, que está a disponibilizar gratuitamente medicamentos no valor de 3,2 milhões de USD à organização de ajuda internacional norte-americana “Direct Relief”, para tratar pacientes com Ébola na Serra Leoa e na Libéria. A Bayer ampliou assim a sua assistência na luta contra esta
epidemia, dado que, logo após o início do actual surto do vírus Ébola, já tinha prestado ajuda imediata à Caritas internacional sob a forma de medicamentos
e doações em dinheiro no valor de 32.000 dólares.
“Queremos ajudar as vítimas nos países afectados e dar o nosso contributo para controlar o agravamento da situação”, explicou Michael König, membro do
Conselho de Administração da Bayer responsável pelos Recursos Humanos, Tecnologia e Sustentabilidade. König pertence também ao Comitê Executivo da
“Bayer Cares Foundation”, que está a coordenar as medidas de auxílio. A Bayer está a providenciar um antibiótico, em diversas dosagens e formas de admi
nistração, para ajudar a combater as diversas infecções bacterianas secundárias às quais os pacientes com Ébola são mais vulneráveis.
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