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 PERTURBAÇÃO OBSESSIVO-COMPULSIVA – O InSUSTEnTáVEL PESO dA dúVIdA
Autores    António Ferreira de Macedo, Ana Telma Pereira, Joana Andrade
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-989-752-220-8)

A perturbação obsessivo-compulsiva (POC) é uma doença ainda relativamente desconhecida do grande públi-
co, e mesmo os profissionais de saúde ainda não estão completamente familiarizados com as suas caracterís-
ticas e implicações. É uma doença muitas vezes incapacitante e fonte de intenso sofrimento subjetivo. Neste 
livro procura-se dar a conhecer as suas múltiplas facetas e características: epidemiologia, clínica, comorbilida-
des, mecanismos que determinam e levam ao seu desenvolvimento, e também as diversas formas de trata-
mento farmacológico e não farmacológico, incluindo-se entre estas últimas as mais recentes formas de neu-
romodulação cerebral.
Pela abrangência dos temas abordados, este livro destina-se a todos os profissionais de saúde que lidam mais 
diretamente com questões da saúde mental e contactam diariamente com estes doentes, sejam médicos de 
família, psiquiatras, psicólogos ou enfermeiros, entre outros. Poderá ainda interessar a académicos e docentes 
que lecionem matérias de Saúde Mental/Psiquiatria.

(Informação Lidel, adaptada pela Redacção de “Anamnesis”)
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 EPILEPSIA – COnCEITOS, dIAGnÓSTICO E TRATAMEnTO
Coordenação    José Pimentel, Carla Bentes
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-989-752-108-9)

As crises epiléticas são uma realidade diária e muito frequente na prática clínica, não só do neurologista mas 
também do internista, do pediatra e do psiquiatra, quer em ambiente de consulta quer no serviço de urgência 
ou no internamento. A evolução dos conhecimentos básicos e clínicos sobre as epilepsias tem sido surpreen-
dente nas últimas décadas no que diz respeito aos seus mecanismos etiopatogénicos, ao seu diagnóstico e às 
diversas modalidades de tratamento existentes.
Esta obra vem preencher uma lacuna na literatura médica recente em língua portuguesa sobre a epilepsia, 
começando pela história da epilepsia, seus conceitos e definições básicas, genética, mecanismos de epilepto-
génese e diagnóstico diferencial, passando pelo seu diagnóstico clínico, eletroencefalográfico e imagiológico, 
e terminando nas diferentes modalidades terapêuticas. São também referidos assuntos mais restritos, mas 
igualmente fundamentais, como sejam os aspetos psiquiátricos, neuropediátricos, os referentes a grupos de 
pessoas particulares, nomeadamente a mulher em idade fértil e os idosos, e o estado de mal epilético. Conta 
com a participação de todos os grandes nomes da epileptologia, mas também da nova e excelente geração de 
clínicos portugueses que se interessam e cuidam destes doentes, o que é uma mais-valia pela integração de 
conhecimentos e visões diferentes.
Esta obra irá contribuir para o aumento do conhecimento não só dos médicos que lidam com esta doença mas 

também de outros profissionais de saúde com um papel essencial na equipa multidisciplinar que se dedica ao diagnóstico e tratamento de pessoas com epilepsia, tais 
como neuropsicólogos, enfermeiros, técnicos de neurofisiologia e do serviço social.

(Informação Lidel, adaptada pela Redacção de “Anamnesis”)
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––  Sobre os Coordenadores  ––
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 TERMOGRAFIA – IMAGEM MédICA E SíndROMES dOLOROSAS
Autores    Joaquim Gabriel, Catarina Aguiar Branco, Afonso Pinhão Ferreira, Clara Ramalhão, Ricardo Var-
dasca, Miguel Pais Clemente
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-989-752-215-4)

“Termografia – Imagem Médica e Síndrome Dolorosas” é uma obra que dá a conhecer a termografia como 
modalidade de imagem médica disponível para utilização clínica, com aplicações em diversas áreas ilustradas 
ao longo deste livro, nomeadamente no diagnóstico e acompanhamento de síndromes dolorosas. É fruto da 
experiência adquirida ao longo de 10 anos de trabalho sobre esta temática, baseada em referências científicas 
e protocolos standard de captura e análise das imagens de termografia.
Esta obra, escrita por médicos, médicos dentistas e engenheiros, apresenta uma abordagem multidisciplinar 
alargada, incluindo casos clínicos com aplicações da termografia em diversas áreas da saúde.
Para uma melhor compressão dos conteúdos e ajuda à interpretação das imagens térmicas, incluíram-se no-
ções de anatomia e fisiopatologia da dor, para além de noções sobre os fenómenos fisiológicos associados às 
alterações da temperatura periférica e ainda os princípios da física e procedimentos para a captação de ima-
gens térmicas.
É, assim, um livro de grande interesse para diversas áreas da saúde, nomeadamente Medicina Física e de 
Reabilitação, Medicina Dentária, Estomatologia, Otorrinolaringologia, Ortopedia, Cirurgia Plástica, entre ou-
tras, e também para os profissionais de Desporto.

(Informação Lidel, adaptada pela Redacção de “Anamnesis”)
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Oclusão, ATM e Dor Orofacial da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto (2008-2014).

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