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A frequência de doenças respiratórias na prática clínica obriga a que a formação nesta área seja incentivada e 
fundamentada da melhor forma. Sendo patologias de difícil identificação, exigem que o especialista esteja apto 
para saber interpretar o essencial da avaliação funcional respiratória de forma a tirar conclusões, de seguimento 
clínico e de avaliação terapêutica. Entre os exames que permitem interpretar o bem-estar ou o risco respiratório, 
a avaliação funcional respiratória, apoiada em noções fundamentais e apresentada ao longo das páginas, é 
aquela com maior capacidade para obter a informação mais relevante. 
Como salienta no prefácio a Dra. Cristina Bárbara, Diretora do Programa Nacional para as Doenças Respi-
ratórias, “este manual (…) introduz e aprofunda de forma muito detalhada a espirometria, quer no que concerne 
à metodologia da sua realização, quer quanto à sua interpretação. Será pois, na nossa perspetiva, um valioso 
complemento de ações de formação (…), uma vez que os seus autores nos presenteiam, não apenas com uma 
visita da fisiologia e fisiopatologia respiratórias, mas sobretudo com um conjunto de casos clínicos altamente 
esclarecedores.”
Trata-se de um livro que vem preencher um vazio ao nível da formação e foi desenvolvido a pensar naqueles 
que lidam diariamente com doenças respiratórias como médicos de família, internistas, internos da especiali-
dade, pneumologistas recém-formados, estudantes e outros profissionais de saúde.

(Informação Lidel, adaptada pela Redacção de “Anamnesis”)
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Pretende-se com esta obra fornecer um instrumento de trabalho a todos os que necessitam de adquirir ou apro-
fundar os conhecimentos de Gastrenterologia. Foi com base numa perspetiva didática que este livro foi construído, 
sem a intenção de proceder a uma revisão exaustiva de todos os temas, mas visando facilitar o acesso a infor-
mação de caráter eminentemente prático.
Neste contexto, incluiu-se uma abordagem da semiologia, bem como da patologia mais frequente de todos os 
segmentos do tubo digestivo, fígado, pâncreas e vias biliares. A nutrição, a patologia digestiva na criança, na 
grávida e no idoso, bem como a endoscopia digestiva, não foram esquecidas, merecendo individualização em 
capítulos próprios. Incluiu-se um extratexto a cores para as imagens em que a cor é fundamental.

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