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 TERAPIA DE BEM-ESTAR - PSICOTERAPIA BREVE PARA O BEM-ESTAR PSICOLÓGICO
Autor    Giovanni A. Fava
Editor    Pactor (www.pactor.pt) (ISBN: 978-989-693-068-4)

A terapia de bem-estar (TBE) é uma estratégia psicoterapêutica inovadora, de curta duração, desenvolvida por 
Giovanni A. Fava, psiquiatra e psicoterapeuta mundialmente reconhecido, que enfatiza a auto-observação e re-
corre à interação entre paciente e terapeuta, procurando promover o bem-estar psicológico e a resiliência de 
pacientes com depressão e ansiedade. O foco da TBE em seis domínios de funcionamento pessoal (controlo 
ambiental, crescimento pessoal, propósito de vida, autonomia, autoaceitação e relações positivas com os outros) 
dá-lhe uma profundidade que não se alcança com as terapias cognitivo-comportamentais tradicionais. Apesar 
de ter sido originalmente desenvolvida com o intuito de evitar recaídas na fase residual da depressão, esta tera-
pia tem revelado resultados positivos com outro tipo de patologias, como perturbação de ansiedade generaliza-
da, mudanças de humor, agorafobia, pânico e perturbação de stress pós-traumático, o que muito tem contribu-
ído para o aumento da sua popularidade em todo o mundo. Destinado aos profissionais de Psicologia, 
Psiquiatria e de outros campos da Medicina (como, por exemplo, Medicina Familiar, Pediatria e Reabilitação), 
este livro foi escrito num estilo descontraído, claro e acessível, através do qual o Professor Fava salpica a sua 
narrativa com episódios da sua carreira médica, tornando-o igualmente interessante para conselheiros, educa-
dores, familiares e amigos/cuidadores dos doentes, assim como para os próprios doentes. Publicada em 5 idio-
mas, a presente obra fica agora disponível também em língua portuguesa, oferecendo a todos os profissionais 

e interessados pelo tema uma estratégia psicoterapêutica completa que visa o aumento do bem-estar psicológico. Conteúdos abordados: Parte I - Como surgiu a ideia 
da TBE, o primeiro doente tratado e a evidência atual que apoia esta abordagem; Parte II - O manual de tratamento da TBE, o que cada sessão implica, incluindo muitos 
exemplos dos seus próprios casos; Parte III - Situações específicas em que a TBE pode ser usada e como as sessões podem ser conduzidas (inclui secções sobre depressão, 
alterações de humor, perturbação de ansiedade generalizada, pânico e agorafobia, e perturbação de stress pós-traumático; Apresenta também informações sobre a 
aplicação da TBE em intervenções em contextos escolares). Com revisão técnica de: António Barbosa (Professor Catedrático de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa e coordenador do Núcleo de Psiquiatria de Ligação do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE.)

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

––  Sobre o Autor  ––

Giovanni A. Fava é Professor de Psicologia Clínica na Universidade de Bolonha e Professor Clínico de Psiquiatria na Universidade Estadual de Nova Iorque, em Buffalo.

É autor de mais de 500 artigos científicos e editor-chefe da prestigiada revista Psychotherapy and Psychosomatics.

 PNEUMOLOGIA BÁSICA EM MEDICINA FAMILIAR
Autor    António Bugalho
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-989-752-236-9)

As doenças do foro respiratório têm uma presença diária nas consultas de Medicina Geral e Familiar, face à 
sua elevada e crescente incidência e prevalência.
A Pneumologia, à semelhança de outras especialidades, está em permanente evolução, beneficiando do ine-
gável progresso científico e tecnológico das últimas décadas.
A elaboração do livro Pneumologia Básica em Medicina Familiar teve em consideração as duas premissas 
anteriores. Não sendo um tratado, nem pretendendo esgotar os temas que o integram, visa a apresentação 
dos aspetos de diagnóstico e tratamento das várias patologias abordadas, de forma simples e despretensiosa, 
de modo a constituir um instrumento de utilidade prática. Assim, privilegiou-se a sistematização (através de 
quadros, tabelas e algoritmos) e a documentação iconográfica, sempre que possível. Os primeiros três capítu-
los versam a semiologia, a interpretação de exames complementares e as particularidades terapêuticas, e o 
quarto capítulo, mais extenso, engloba, por ordem alfabética, as entidades nosológicas respiratórias mais 
importantes.

(Informação Lidel, adaptada pela Redacção de “Anamnesis”)
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 EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
Autor    Manuel Mendes Silva
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-989-752-267-3)

Uma das vertentes em que os médicos se devem empenhar nas sociedades atuais, assim como as suas asso-
ciações científicas e profissionais, é na transmissão à população de conhecimentos, comportamentos, hábitos, 
atitudes, recomendações e exemplos relacionados com a promoção da saúde e a prevenção das doenças, in-
formando também sobre a sua história natural e os seus efeitos, promovendo diagnósticos precoces e trata-
mentos adequados, melhorando a qualidade e a quantidade de vida. É o que chamamos de “Educação para a 
Saúde” incluída no amplo conceito de “Literacia em Saúde”. Neste livro abordam-se alguns aspetos relaciona-
dos com os aparelhos urinário e sexual masculino e feminino, que compreendem as especialidades médicas 
de Urologia, Andrologia, Nefrologia, Transplantação renal, Ginecologia, Sexologia feminina e masculina, e 
Medicina da Reprodução, fazendo algumas reflexões e transmitindo informações e mensagens, de uma forma 
simples e pragmática, que servirão de base para desenvolvimentos complementares. Elas são dirigidas aos 
profissionais de saúde, médicos de Medicina Geral e Familiar, mas também a médicos não especialistas no 
tema, estudantes de Medicina, e até profissionais não médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos, bem 
como, através dos Médicos de Família, para o público, para os utentes de serviços de saúde, para os (já) do-
entes e para os seus cuidadores.

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

––  Sobre o Autor  ––

Manuel Mendes Silva é Chefe de Serviço Hospitalar de Urologia, Fellow do European Board of Urology e Ex-Presidente da Associação Portuguesa de Urologia, APU,

da Associação Lusófona de Urologia, ALU, do Colégio de Urologia da Ordem dos Médicos, do Conselho Disciplinar Sul da Ordem dos Médicos e da “Oficina de Ética da

Confederación Americana de Urología, CAU”. É também Presidente do Conselho Nacional de Ética e Deontologia da Ordem dos Médicos e da Comissão de

Ética da Associação Portuguesa de Urologia, Presidente da Secção de História da Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa, Académico Honorário Estrangeiro da

Academia Nacional de Medicina do Brasil e Membro Honorário da Sociedade Brasileira de Urologia.

––  Sobre o Autor  ––

António Bugalho é Professor de Pneumologia na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e Consultor de Pneumologia dos Hospitais CUF Lisboa.

É autor de múltiplos trabalhos científicos e ações de formação no contexto da Medicina Geral e Familiar e especialidades médicas.

As Normas de Publicação de Anamnesis encontram-se no novo site da revista: http://www.anamnesis-revistamedica.com


	Capa Anamnesis 231.pdf
	Indice_3-4
	AO_Transformação Hemorrágica_5-9
	AO_Cultura de Segurança do Doente_10-14
	CC_Depressão Major de Etiologia Obscura_15-16
	CC_Sarcoma de Células Fusiformes da Laringe_17-19
	CC_Quando a Hipoglicémia Não é Hipoglicémia - Pseudohipoglicémia_20-22
	RB_Pigmentasa_23-26
	Notícias_27-28
	Livros_29-30

