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 GERIATRIA FUNDAMENTAL – SAbER E PRATIcAR
Coordenação e Co-autoria    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 dé-
cadas 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 fisiológi-
co, com doenças crónicas que comummente estão presentes, e com a sociedade onde está inserido. Daí que, 
habitualmente, 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 acompanhamento médico e social peculiares.
A Geriatria, como ramo da Medicina que centra o seu estudo na prevenção e tratamento da doença e incapa-
cidade na idade avançada, tem como objetivo geral a manutenção da saúde e a funcionalidade dos idosos e 
como objetivos específicos a prevenção, o diagnóstico e o tratamento precoces da doença. Adicionalmente, 
uma otimização do tratamento paliativo e uma maximização do grau de independência conduzem a um de-
sejável prolongamento da vida, acompanhado de uma maior qualidade.
A obra Geriatria Fundamental, de visão holística e caráter multidisciplinar, tem por objetivo 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 prossionais de saúde, bem 
como alunos destas áreas, podem consultar as bases da Medicina Geriátrica.

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

––  Sobre o Coordenador e Co-Autor  ––

Manuel Teixeira Veríssimo é Doutorado em Medicina pela Universidade de Coimbra, Professor da Faculdade de Medicina de Coimbra (desde 1999), Regente da Unidade Curricular de Geriatria e 

Coordenador do Mestrado de Geriatria. É também Mestre em Medicina do Desporto pela Universidade de Coimbra e médico especialista de Medicina Interna do Centro Hospitalar Universitário de 

Coimbra, EPE.

 SÁUDE MENTAL DAS PESSOAS MAIS VELHAS
Coordenadores e Co-autores    Horácio Firmino, Mário R. Simões, Joaquim Cerejeira
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-989-752-147-8)

Com o envelhecimento da população, espera-se nas próximas décadas um aumento de patologia psiquiátrica 
em pessoas mais velhas. Este facto, associado às doenças crónicas, à dependência física e à carência econó-
mica, terá um impacto direto e indireto ao nível dos serviços de saúde e na sociedade em geral.
Este livro, “Saúde Mental das Pessoas mais Velhas”, fruto da colaboração entre médicos e psicólogos, preten-
de contribuir para a formação dos diferentes profissionais que têm de dar resposta às necessidades das pes-
soas mais velhas. Nas suas seis secções, procurou-se traçar um roteiro de questões que atravessam a apren-
dizagem e a intervenção nas problemáticas clínicas do envelhecimento (Psicologia do envelhecimento; · Bases 
neuropsicológicas; Avaliação; Psicopatologia e perturbações cognitivas; Intervenções; Sociedade, direito e 
saúde).
O livro é dirigido não só aos médicos de família, que são aqueles que têm de dar uma resposta mais próxima 
a esta população, aos psiquiatras e outros especialistas médicos, mas também aos psicólogos, psicogeronto-
logistas, gerontologistas, enfermeiros, assistentes sociais e outros profissionais que se dedicam a melhorar a 
saúde e a qualidade de vida das pessoas mais velhas. Os estudantes destas diferentes áreas de formação são 
naturalmente os outros destinatários privilegiados desta obra.

(Informação Lidel, adaptada pela Redacção de “Anamnesis”)
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––  Sobre os Coordenadores e Co-Autores  ––

Horácio Firmino é Professor Convidado da Psicopatologia do Envelhecimento no Curso de Gerontologia Social da Escola Superior de Educação de Coimbra (desde 2010). Foi Fundador e 

Coordenador da Consulta/Unidade de Gerontopsiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE/Hospitais da Universidade de Coimbra (CHUC/HUC), entre 1991 e 2013 É 

Coordenador do Hospital de Dia de Psiquiatria do CRI de Psiquiatria e Saúde Mental do CHUC, desde Setembro de 2013.

Mário R. Simões é Professor Catedrático na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCE-UC), Diretor do Laboratório de Avaliação Psicológica e 

Psicometria da FPCE-UC (PsyAssessmentLab, FPCE-UC) e Coordenador do Programa de Doutoramento em Neuropsicologia e da área de Psicogerontologia Clínica do Mestrado Integrado em 

Psicologia (FPCE-UC).

Joaquim cerejeira é Professor Auxiliar de Psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e Coordenador da Unidade de Geontopsiquiatria do CRI de Psiquiatria e Saúde Mental 

do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE.

 cÉREbRO, SAÚDE E SOcIEDADE
Autor    Armando Sena
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-972-757-818-4)

Cérebro, Saúde e Sociedade destina-se aos leitores que se interessam pelas interações entre o cérebro e tudo 
o que nos rodeia: todos os profissionais de saúde, economistas, juristas, políticos, psicólogos, sociólogos, ar-
tistas, estudantes e tantos outros. Mais do que informativo, este é um livro esclarecedor quanto ao funciona-
mento do sistema nervoso central e suas implicações para a vida quotidiana e social do ser humano.
O leitor verá como o cérebro intervém na regulação do bem-estar e da saúde em geral do nosso corpo, e que 
as suas funções e alterações não podem ser dissociadas do funcionamento do resto do organismo nem da 
influência que a existência em sociedade tem nele. Compreenderá como o cérebro humano interage com o 
meio social na construção de sentimentos, crenças e preconceitos e na definição das suas decisões e julga-
mentos morais.
Para guiar o leitor no caminho da interpretação do cérebro, o livro está dividido em três partes: a primeira faz 
a revisão de conhecimentos básicos para a compreensão do sistema nervoso; a segunda aborda as relações 
do cérebro com o corpo e o seu ambiente; e a terceira aprofunda alguns aspetos do seu funcionamento nas 
interações com o meio social. A primeira parte, intitulada “A construção de um cérebro”, inclui os capítulos: “A 
construção de um cérebro”; “Desenvolvimento do sistema nervoso”; “As Barreiras encefálicas e o líquido cefa-

lorraquidiano”; “Composição química e metabolismo cerebral”; “A comunicação no sistema nervoso”; “Energia”; “A organização funcional do sistema nervoso central”. 
A segunda parte, intitulada “O cérebro num corpo” inclui os capítulos: “Viver em stress”; “Ritmos da vida”; “Agir”; “Sentir”; “A Dor”. A terceira parte, intitulada “O cé-
rebro em sociedade” inclui os capítulos “Memórias”, “Decisões”, “Deveres”.

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

––  Sobre o Autor  ––

Armando Sena é médico neurologista, Doutorado e Agregado pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e Professor Catedrático Convidado do Instituto Superior de 

Ciências da Saúde Egas Moniz, Monte da Caparica.

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


