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 SAÚDE MENTAL NA GRAVIDEZ E PUERPÉRIO
Autores    Diogo Telles Correia, Maria do Céu Santo
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-989-752-255-0)

Nas fases de gravidez e puerpério há mudanças biológicas, psicológicas e sociais muito importantes e que 
conduzem com frequência ao aparecimento de novo de patologia psíquica ou ao agravamento de perturba-
ções já existentes previamente. Com esta obra pretende-se explicar o enquadramento das perturbações psí-
quicas no período da gravidez e puerpério: como surgem, quais as suas determinantes biológicas, sociais e 
psicológicas, e como podem ser tratadas do ponto de vista psicológico e farmacológico. Para isso, os coorde-
nadores convidaram um grupo de especialistas que inclui psiquiatras, psicólogos, ginecologistas-obstetras e 
pediatras, tentando auxiliar as grávidas e os seus médicos assistentes a dar resposta a situações que levam as 
mulheres a níveis de sofrimento psíquico intoleráveis.
Este livro destina-se aos médicos e psicólogos que se ocupam destes casos, mas o modo acessível como foi 
escrito permite que seja lido pelas próprias grávidas e puérperas, bem como pelas suas famílias.

(Informação Lidel, adaptada pela Redacção de “Anamnesis”)
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 FERIDAS – MANUAL DE BOAS PRÁTICAS
Autoras    Ana Parreira, Rita Marques
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-989-752-097-6)

O tratamento de feridas tem tido um crescente interesse por parte dos profissionais de saúde, nomeadamen-
te os enfermeiros, justificável pela maior necessidade de prestação de cuidados a pessoas com feridas: acre-
dita-se que, em algum momento da sua vida, 1% a 1,5% da população seja afetada por uma ferida que ne-
cessite de cuidados específicos. As feridas têm impacto em três domínios: o indivíduo, os serviços de saúde e 
a sociedade. Neste contexto, a pessoa com ferida deve ser avaliada e cuidada numa abordagem holística com 
cuidados centrados no paciente, de acordo com a prática baseada na evidência, por uma equipa multidiscipli-
nar que promova a introdução das boas práticas.
Este livro nasce, assim, do desejo do estabelecimento de linhas orientadoras que potenciem a melhoria dos 
cuidados, sentimento partilhado por todos os que dedicam a sua vida profissional a esta área, sejam enfermei-
ros, médicos ou assistentes sociais. Esta obra encontra-se organizada em duas partes: na primeira, reuniram-se 
os capítulos com os fundamentos, desde a fisiologia da pele e da cicatrização à temática da prática baseada na 
evidência e custo-eficácia; na segunda parte, abordou-se as particularidades de alguns tipos de feridas.

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