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 ALGORITMOS DE DECISÃO EM PEDIATRIA
Coordenador    Alberto Caldas Afonso 
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-989-752-047-1)  

Algoritmos de Decisão em Pediatria é composto por 89 algoritmos de de-
cisão médica, que dão resposta e orientação às situações mais frequentes 
da prática diária em Pediatria. Todos os algoritmos são acompanhados por 
um texto complementar, que possibilita um enquadramento mais aprofun-
dado da matéria, e estão organizados e estruturados de modo a que o leitor 
encontre rapidamente as informações de que necessita, dada a sistema ti-
zação e clareza com que descrevem os procedimentos de actuação em 
ca  da situação. 
Cada tema é devidamente explorado em duas páginas: na primeira é apre-
sentado o algoritmo de actuação, adequado ao quadro apresentado pela 
criança, e, na segunda, este é desenvolvido de forma mais teórica e funda-
mentada. Reúne as seguintes especialidades: Pediatria Geral, Infecciologia, 
Neonatologia, Pneumologia, Gastrenterologia e Nutrição, Nefrologia, He-
matologia, Neurologia, Emergência, Cardiologia, Endocrinologia, Doenças Metabólicas e Pedopsiquiatria. São ainda abordados temas como sedação e analgesia, fármacos 
antiepilépticos, fármacos e doses em reanimação, transfusões, entre outros. 
Esta obra, escrita por um grupo de profissionais do Hospital Pediátrico Integrado do Centro Hospitalar de São João, foi concebida para ser um guia prático no processo de 
tomada de decisão. Acreditamos que será uma ferramenta de trabalho essencial para todos os médicos que lidam diariamente com pacientes em idade infantil, especia-
listas e internos de Pediatria, bem como para estudantes do ciclo clínico e ensino pós-graduado.

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

––  Sobre o Coordenador  ––

Alberto Caldas Afonso é Director do Serviço de Pediatria, Director do Hospital Pediátrico Integrado do Centro Hospitalar de São João (CHSJ), EPE (Porto) e

Professor de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

 PROTOCOLOS DE MEDICINA MATERNO-FETAL  
Coordenadores    Nuno Montenegro, Teresa Rodrigues, Carla Ramalho, Diogo Ayres de Campos 
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-989-752-035-8)

Nesta 3.ª edição atualizaram-se os textos com base em bibliografia recente e acrescentaram-se outros, além de se renovar 
a apresentação gráfica da obra. Composto por 95 protocolos e dividido em três partes “Vigilância pré-natal”, “Patologias da 
Gravidez” e “Trabalho de Parto e Puerpério”, este livro é destinado a todos os profissionais de saúde na área da Obstetrícia, 
com particular relevância para médicos internos e recém especialistas.

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

––  Sobre os Coordenadores  ––

Nuno Montenegro é Chefe de Serviço e Director do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar São João (Porto) e

Professor Catedrático Convidado e Subdiretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Teresa Rodrigues é Assistente Hospitalar do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar São João (Porto) e

Professora Auxiliar Convidada de Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Carla Ramalho é Assistente Hospitalar do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar São João (Porto) e

Professora Auxiliar Convidada de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Diogo Ayres de Campos é Assistente Hospitalar Graduado do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar São João (Porto) e

Professor Associado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
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 MANUAL DE MEDICINA INTENSIVA
Coordenadores    Pedro Ponce e João Mendes 
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-989-752-070-9)  

Embora continuem a existir fisicamente serviços designados por Unidades de Cuidados Intensivos, a Medicina Inten-
siva transcende as suas paredes. É necessária em qualquer local onde se encontre o doente crítico desde o pré-hos-
pitalar às enfermarias, passando pela urgência e pelos blocos operatórios, sendo decisiva na tomada de decisão 
sobre práticas e procedimentos e contribuindo para a optimização dos recursos humanos e técnicos disponíveis.
Com efeito, tem havido uma evolução demográfica dos doentes internados, que são cada vez mais idosos, com 
maior número de comorbilidades e submetidos a intervenções cada vez mais ousadas. Daí que a Medicina In-
tensiva seja hoje uma área multidisciplinar, que desenvolveu um corpo de conhecimentos próprio e assumiu um con-
junto de técnicas classicamente identificadas com outras especialidades. É igualmente uma filosofia de abor dagem do 
doente crítico, cuja necessidade formativa constitui um imperativo técnico, científico e moral para qualquer médico.
Este Manual, escrito por uma equipa de autores de renome, destina-se a todos os que, no dia a dia, contactam 
com a complexidade e diversidade nosológica dos doentes nos diferentes locais do hospital, e aos alunos ou 
internos em fase de aprendizagem e treino.

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

––  Sobre os Coordenadores  ––

Pedro Ponce é Nefrologista, Director da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital CUF Infante Santo e Director Médico Nacional da Nephrocare Portugal, Lisboa.

João Mendes é Internista no Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca, EPE, Amadora,

e na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do Hospital CUF Infante Santo, Lisboa. É também Doutorado em Medicina.

 GERIATRIA FUNDAMENTAL 
Coordenador    Manuel Teixeira Veríssimo
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-989-752-056-3)

O envelhecimento da população é um fenómeno mundial e progressivo, prevendo-se que nas próximas décadas 
haja um aumento substancial da população idosa, particularmente dos indivíduos com mais de 85 anos.
Sabe-se que o idoso apresenta normalmente limitações relacionadas com o próprio envelhecimento fisiológico, 
com doenças crónicas que comummente estão presentes e com a sociedade onde está inserido. Daí que habitual-
mente seja um indivíduo física, psíquica e socialmente diminuído, cuja resposta à adversidade é menor e em que 
a capacidade de recuperar e repor o seu equilíbrio é mais lenta e difícil, necessitando por isso de acompanha-
mento médico e social peculiares.
A Geriatria, como ramo da Medicina que centra o seu estudo na prevenção e tratamento da doença e incapaci-
dade na idade avançada, tem como objectivo geral a manutenção da saúde e a funcionalidade dos idosos e como 
objectivos específicos a prevenção, o diagnóstico e o tratamento precoces da doença.
Adicionalmente, uma optimização do tratamento paliativo e uma maximização do grau de independência con-
duzem a um desejável prolongamento da vida, acompanhado de uma maior qualidade.

A obra “Geriatria Fundamental”, de visão holística e carácter multidisciplinar, tem por objectivo transmitir o saber teórico e prático que permite dar a melhor resposta 
às reais necessidades dos indivíduos deste grupo etário.
Composta por 42 capítulos, escritos por especialistas de várias áreas, é uma fonte de conhecimentos na qual médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, 
bem como alunos destas áreas, podem consultar as bases da Medicina Geriátrica.
Acreditamos que este livro irá contribuir para o aumento do nível do conhecimento dos profissionais de saúde que lidam com a população idosa e assim servir para 
melhorar a saúde e qualidade de vida destas pessoas.

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

––  Sobre o Coordenador  ––

Manuel Teixeira Veríssimo é Médico especialista de Medicina Interna do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, EPE. É também Doutorado em Medicina pela Universidade de 

Coimbra, onde é Professor da Faculdade de Medicina (desde 1999) e Regente da disciplina de Geriatria e Mestre em Medicina do Desporto pela Universidade de Coimbra.
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