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Clínica Médica Hoje

Porque estes não querem consultas para re
solver problemas. O que pretendem é o exame 
“de que ouviram falar” (Sr. Dr. eu quero um 
TAC a tudo. Sr. Dr. peça todas as análises que 
há) onde julgam ir encontrar a paz de espírito 

que a publicitação da doença, a vulgarização 
ignorante do que tem que ver com saúde co
lectiva, simbolicamente os levou à construção 
de fantasias ou mentiras que os impedem de 
bem viver. E por maior número de exames que 

façam, por mais sofisticados que estes sejam, 
por maior que seja o acriticismo dos Médicos 
fazendo o que lhes pedem, continuarão a não 
ter a paz que desejam, e a que têm direito, mas 
que não sabem encontrar. 
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 LÍQUIDO AMNIÓTICO E SUAS PERSPETIVAS CLÍNICAS
Autores    Irene Rebelo, Belmiro Patrício 
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 9789727577958)

O líquido amniótico foi inicialmente conhecido e avaliado apenas de uma forma empírica através da palpação e da medição do ab
dómen materno.
Durante muito tempo foi referenciado como sinal de risco de morbilidade fetal apenas quando significativamente desviado das me
didas padrão consideradas como normais. Presentemente, pelo amplo conhecimento adquirido acerca da sua fisiologia, considerase 
importante o papel desempenhado pelo líquido amniótico no desenvolvimento do feto durante toda a gravidez, visto que, quando 
desproporcionado, é revelador de patologia fetal ou materna.
Com o objetivo de disponibilizar uma revisão atualizada, esta obra, dirigida aos profissionais de saúde da área da Obstetrícia  não 

só obstetras mas também gineco logistas, clínicos gerais, enfermeiros e analistas clínicos , analisa a regulação e a renovação do líquido amniótico e descreve os as
petos que envolvem a composição, o volume e as trocas entre os compartimentos materno e fetal. Aborda também o estudo dos seus constituintes, provenientes 
fundamentalmente da diurese, das secreções pulmonares, da deglutição fetal, da absorção e reabsorção através das membranas amnióticas para os sangues fetal e 
materno, permitindo, assim, o co nhecimento dos fatores que regulam a homeostasia fetal, tão essencial à sua vida e normal desenvolvimento.

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

––  Sobre os Autores  ––

Irene Rebelo é Professora Associada com Agregação da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.

Belmiro Patrício é Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

 DEPRESSÃO E SUICÍDIO
Autores    Carlos Braz Saraiva 
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 9789897520365)

A depressão, acompanhada muitas vezes por sintomas ansiosos ou somáticos, é hoje em dia uma das doenças mais comuns obser
vadas pelos médicos de família. Estimase que, muito provavelmente, um em cada cinco doentes consultados em cuidados primários 
esteja afetado por uma patologia do foro psiquiátrico.
A obra “Depressão e Suicídio” pretende percorrer as questões essenciais da depressão e do suicídio, desde a epidemiologia, a clínica 
e a terapêutica, passando pelos fatores de risco e prevenção, com o objetivo de transmitir conhecimento que possa ser usado como 
uma ferramenta útil para a prática clínica de profissionais de saúde interessados na área. Este livro irá contribuir para a formação 
destes profissionais, ajudandoos na aquisição das competências específicas para a deteção precoce das principais psicopatologias 

subjacentes à ideação suicida, para além das respetivas intervenções terapêutica.
A oportunidade para a escrita deste livro veio também em boa hora, que coincide com o ano da publicação do Plano Nacional de Prevenção do Suicídio.

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

––  Sobre o Autor  ––

Carlos Braz Saraiva é Médico Psiquiatra, Professor de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Chefe de Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra, EPE e Coordenador da Consulta de Prevenção do Suicídio do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE (de que foi fundador, em 1992).
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