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URGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS
Autores Henrique Prata Ribeiro, André Ponte
Editor Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-989-752-314-4)
Esta obra nasce de uma necessidade de orientação e consulta rápida e prática aquando do exercício nas urgências da área da Psiquiatria. Escrita por uma equipa maioritariamente composta por médicos da área da
Saúde Mental, tem como objetivo ser útil em situações de atuação imediata, procurando apresentar soluções
concretas.
Dirigido não apenas a médicos da área da Psiquiatria, mas também a médicos de família, internistas, ou
quaisquer outras especialidades que possam necessitar de atuar utilizando conhecimentos práticos nesta área,
é intenção dos autores que este livro permita um mais confiante exercício clínico por parte dos profissionais e,
consequentemente, uma melhor prestação de cuidados de saúde aos doentes.
(Informação Lidel, adaptada pela Redacção de “Anamnesis”)

–– Sobre os Autores ––
Henrique Prata Ribeiro é Médico Interno de Psiquiatria e Saúde Mental no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa.
André Ponte é Médico Interno de Psiquiatria e Saúde Mental no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa.

REGISTO E RACIOCÍNIO CLÍNICO
Autores João Araújo Correia, J. Vasco Barreto
Editor Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-989-752-266-6)
Este livro descreve o registo médico orientado por problemas (RMOP) nos seus fundamentos, enriquecidos
pela experiência de muitos anos de prática clínica que os autores, como internistas, têm no seu manuseamento. É sua convicção que este método permite abordar de forma holística o doente, sobretudo aquele com
múltiplas patologias. O tema assume especial relevância para a acreditação das instituições de saúde, ao permitir assegurar, com fiabilidade, a auditoria sistemática do processo clínico, englobando o raciocínio e a decisão clínica.
São também abordados aspetos relacionados com o papel que algum software pode ter para o melhor tratamento dos doentes. Desde que o médico recolha corretamente os dados junto do doente, a aplicação informática consegue articular com a informação clínica uma imensidão de conhecimentos, que ultrapassa a experiência individual do clínico, por maior que esta seja.
Esta é uma obra de fácil consulta, dirigida a todos os médicos que queiram cultivar a visão global do doente,
desde a promoção da saúde, a prevenção da doença e a gestão dos problemas clínicos ativos. Esperamos que
seja especialmente útil aos Internos de Formação Específica, aos Generalistas Hospitalares e aos médicos de
Medicina Geral e Familiar, assim como aos colegas com responsabilidades na formação pré e pós-graduada.
(Informação Lidel, adaptada pela Redacção de “Anamnesis”)

–– Sobre os Autores ––
João Araújo Correia é Assistente Graduado Sénior de Medicina Interna, Diretor do Serviço de Medicina do Hospital de Santo António do Centro Hospitalar do Porto, EPE,
Professor Associado Convidado de Medicina do Mestrado Integrado em Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar/Centro Hospitalar do Porto, EPE e
Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna.
J. Vasco Barreto é Assistente Graduado de Medicina Interna, Diretor do Serviço de Medicina do Hospital Pedro Hispano, Professor Associado Convidado de Medicina do Mestrado Integrado
em Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar/Centro Hospitalar do Porto, EPE e Secretário-Geral da Direção da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna.
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Fundação Francisco Manuel dos Santos (Maio de 2018)

“Os tratamentos não resultam. Isso não tem solução.” Até há pouco tempo, esta era ainda a ideia dominante
em relação às doenças mentais. Mais que isso: as doenças mentais eram, a maioria das vezes, associadas a
preconceitos e mitos e não havia, sequer, a ideia de que se tratava de uma questão de saúde. Em 2018, de que
falamos, quando falamos de saúde mental em Portugal?
Num ensaio que se preocupa especialmente, mas não apenas, com a realidade portuguesa, traça-se a evolução
dos conceitos de saúde mental e doença mental, faz-se a história do progresso científico, do tratamento e da
prevenção, e a síntese dos mais recentes conhecimentos sobre causas, diagnósticos e impactos – físicos, sociais
e humanos – da doença mental, um dos principais desafios da saúde pública no século XXI.
(do texto de apresentação do livro)
O segundo capítulo é dedicado à análise dos dados existentes sobre as doenças mentais na população portuguesa, nomeadamente no que diz respeito à prevalência, à gravidade, a determinantes, ao impacto em termos
de incapacidade, à diminuição da produtividade e aos custos económicos, enquanto no terceiros capítulo fazemos um resumo dos dados relativos ao bem estar dos portugueses.
O quarto capítulo é dedicado aos cuidados que as pessoas com problemas de saúde mental recebem em
Portugal (…).
(do Prefácio do autor)

–– Sobre o Autor ––
José Miguel Caldas de Almeida é Professor Catedrático jubilado de Psiquiatria e Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e dirige o
“Lisbon Institute of Global Mental Health”. Conduziu múltiplos projetos científicos, sobretudo nas áreas da epidemiologia psiquiátrica e da investigação de serviços.
Foi Coordenador Nacional para a Saúde Mental e responsável pela implementação do Plano Nacional de Saúde Mental, entre 2008 e 2011.
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