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Esse livro aborda as técnicas mais úteis de entrevista e os principais conceitos em
psicopatologia e descreve as entidades nosológicas mais prevalentes, com suas
características etiopatogênicas, psicopatológicas e terapêuticas segundo os critérios
diagnósticos da CID-10 e do DSM-5, e os mais importantes tratamentos em Psiquiatria, além
de contar com um capítulo dedicado à discussão da atual Rede de Assistência em Saúde
Mental do Brasil. A obra é direcionada a médicos generalistas e de outras especialidades com
interesse em Psiquiatria, como residentes, psicólogos, terapeutas ocupacionais,
psicopedagogos, fonoaudiólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos,
farmacêuticos, assim como aos estudantes de graduação dessas áreas.
Esta obra ressalta a importância de se resgatar os caminhos que possibilitaram a elaboração
do terceiro Código de Ética Profissional do Psicólogo, que reflete a importância e o
reconhecimento do papel social do psicólogo ao longo das décadas, sua inserção na
comunidade e sua transparência para lidar com pontos delicados como os dilemas éticos.
Thinking About Children collects thirty-one papers, of which twenty-eight have never previously
been published. As might be expected, they range widely in tone and content from concise
clinical observations to more general meditations including the landmark paper "Towards an
objective study of human nature". Of particular interest are sections on autism and
psychosomatics, where the author's thinking can be seen to foreshadow more recent
developments, such as Frances Tustin's work on autism. Together with a substantial
introduction by the editors, this book indispensable for those acquainted with the author's work,
and an ideal introduction for those who have not yet encountered the extraordinary clarity and
depth of his thought.
Já faz algum tempo que as grupoterapias deixaram de ser consideradas uma forma menor de
abordagem terapêutica ou alternativa para as psicoterapias individuais, sendo reconhecida
sua eficácia em distintas modalidades e situações clínicas. Em Grupoterapias, o autor oferece
ao leitor uma atualização abrangente e clara dos conhecimentos sobre a teoria e a prática
terapêutica em grupos. Trata-se de um subsídio importante para a capacitação dos
profissionais que visam atender uma demanda cada vez maior, por meio das abordagens
mencionadas no texto, quer nos serviços públicos como privados.
Designed to meet the formidable challenges of treating personality disorders and other
complex difficulties, schema therapy combines proven cognitive-behavioral techniques with
elements of other widely practiced therapies. This book--written by the model's developer and
two of its leading practitioners--is the first major text for clinicians wishing to learn and use this
popular approach. Described are innovative ways to rapidly conceptualize challenging cases,
explore the client's childhood history, identify and modify self-defeating patterns, use imagery
and other experiential techniques in treatment, and maximize the power of the therapeutic
relationship. Including detailed protocols for treating borderline personality disorder and
narcissistic personality disorder, the book is illustrated with numerous clinical examples.

Redigida de modo técnico e muito bem fundamentado, Volicioterapia é o
resultado de mais de uma década de autopesquisas e heteropesquisas do autor
dedicadas a este campo de estudo basilar da Consciencioterapia, a Ciência da
Autocura. Exemplificando as técnicas do detalhismo e exaustividade, no volume
encontramos ampla nosografia e dezenas de técnicas diagnósticas a
terapêuticas pertencentes ao universo da Voliciologia. Também estão reunidas
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as principais verpons sobre o tema, abarcando as contribuições dos
pesquisadores da Conscienciologia, sem deixar de mencionar os achados, mais
antigos e recentes, de pensadores, filósofos e cientistas de outros campos do
saber. O texto se destaca pelo viés prático, consciencioterapêutico e didático,
com o constante objetivo de proporcionar às conscins leitoras autonomia na
busca da autocura voliciogênica e, como ressalta o próprio autor, com as
demonstrações técnicas do passo a passo do "como fazer". Nesse sentido, a
obra pode ser utilizada tanto quanto Manual de Autoconsciencioterapia pela
Vontade como Manual de Autocura.
O quarto volume da coleção coordenada por Victor Dias aborda assuntos
diversos ligados à análise psicodramática, como o uso ou não de medicação em
psicoterapia, a postura do terapeuta, as defesas de evitação, distúrbios sexuais,
doenças psicossomáticas e autoimunes, psicoterapias de casal, psicoterapia
com adolescentes e neurociência.
Psicoterapias: Abordagens atuaisArtmed
Dentro de uma visão sistêmica da Terapia Familiar, esta obra vem nos chamar a
atenção para as várias formas de trabalhar com os casais e as famílias dentro
de abordagens diferentes, demonstrando que não existem práticas melhores ou
piores, mas as que são úteis para os clientes que procuram alívio para os seus
relacionamentos ou para entenderem os acontecimentos que marcaram suas
vidas.
Teorias e Técnicas de Atendimento em Consultório de Psicologia foi elaborado e
escrito por psicoterapeutas de diferentes formações e contemplam técnicas de
atendimento clínico a crianças, adolescentes, adultos e grupos. As técnicas de
psicoterapia desenvolvidas pela análise do comportamento, psicanálise,
psicologia analítica, psicanálise lacaniana, gestalt-terapia e psicodrama são
discutidas por meio da apresentação das teorias e da bibliografia que as
fundamentam. Uma obra de referência que oferece ao jovem psicoterapeuta a
possibilidade de discussão a respeito dos enfrentamentos necessários para a
entrada neste instigante caminho da investigação e da proximidade com o
mundo psíquico humano.
Mudanças físicas, psicológicas e de papéis sociais são desafios a serem enfrentados por
todos nós ao envelhecer, com vistas à manutenção da qualidade de vida, do bem-estar. Esse
livro reúne os temas mais frequentes nas atividades de ensino e pesquisa, assim como em
intervenções realizadas por profissionais comprometidos em investigar a população idosa,
com ênfase nos aspectos relacionados à saúde mental. Em vez de versar sobre a ausência
desta, pretende-se aqui atentar sobretudo para o que ela representa em nossos dias. Isso
requer uma ampla reflexão, a começar pela forma como os idosos se percebem e são
percebidos pela sociedade. Destinada a estudantes de graduação e pós-graduação,
profissionais e pessoas interessadas no assunto, a obra busca propiciar aos leitores não
apenas a aquisição de conhecimentos sobre a senescência e a senilidade, mas também
discutir o próprio processo de envelhecimento. - Papirus Editora
Psicologia Clínica: Práticas Contemporâneas reúne conhecimento científico atualizado, com
orientações para uma prática ampliada da Psicologia Clínica. O livro aborda os recentes
avanços teóricos na área e demandas próprias da atualidade, inclusive associadas à vivência
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da COVID-19, bem como o uso das tecnologias de informação e comunicação, refletidos na
clínica. No conjunto, a obra busca propiciar práticas transformadoras, com ética e
responsabilidade.
Esta terceira edição de 'Psicoterapias - Abordagens atuais', completamente revisada, traz um
grande número de capítulos novos, bem como os demais totalmente reformulados. Seu
objetivo principal é o de orientar o leitor para a escolha do modelo de terapia mais efetivo para
os diferentes pacientes que buscam ajuda. A obra oferece - abordagem crítica dos modelos
de psicoterapia e de suas aplicações; exemplos que ilustram as aplicações clínicas dos
diferentes modelos de psicoterapia; e conceitos importantes apresentados de forma
destacada, a fim de facilitar a busca rápida de informações e tópicos relevantes.
A obra permite visualizar que os psicólogos clínicos se caracterizam pela experiência nas
áreas de personalidade e psicopatologia e também pela integração entre ciência, teoria e
prática.
Obra fundamental para estudantes de psicologia, este livro conceitua, define e analisa
historicamente as diversas correntes de psicoterapia - em especial psicanálise, terapia
fenomenológica, terapia corporal e terapia cognitivo-comportamental. Fala também de
métodos, enfoques, transferência e contratransferência, relação terapeuta-paciente,
psicodiagnóstico e psicoterapia individual e de grupo.

In its first edition, Richard Straub's text was acclaimed for its solid scientific approach,
emphasis on critical thinking, real-world applications, exquisite anatomical art, and
complete media/supplements package. The thoroughly updated new edition builds on
those strengths to provide an even more effective introduction to the psychology behind
why we get sick, how we stay well, how we react to illness, and how we relate to the
health care system and health care providers.
Desde o lançamento da primeira edição de Depressão: teoria e clínica, muitos foram
os avanços em termos de compreensão e tratamento desse transtorno. Refletindo
esse conhecimento, esta nova edição, totalmente atualizada, reúne destacados
autores brasileiros que apresentam tanto os conceitos teóricos como as informações
mais recentes e relevantes para a prática clínica.
A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) pode ser descrita como um conjunto de
propostas em constante expansão. Esse mesmo caráter abrangente e inovador já se
faz visível no Brasil e encontra-se contemplado nesta obra. Um livro que oferece não
apenas atualização sobre temáticas mais recorrentes nesse campo, como também a
indicação de novas e promissoras possibilidades de aplicação da TCC nos mais
diversos contextos.
Em um mundo em que, aparentemente, as pessoas buscam de forma incessante o ter
e estabelecer vínculos do modo mais intenso e rápido possível, os autores desta obra
mobilizados pelos sofrimentos contemporâneos percebidos em suas vivências
acadêmicas e clínicas, dedicaram-se a pesquisar uma das dimensões constituintes do
humano que auxilia na promoção da saúde: a espiritualidade.
With the publication of this book psychotherapy finally arrives at the mainstream of
mental health practice. This volume is an essential companion for every practising
psychiatrist, clinical psychologist, psychotherapy counsellor, mental health nurse,
psychotherapist, and mental health practitioner. It is integrative in spirit, with chapters
written by an international panel of experts who combine theory and research with
practical treatment guidelines and illustrative case examples toproduce an invaluable
book. Part One gives a comprehensive account of all the major psychotherapeutic
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approaches. Parts Two and Three systematically describe psychotherapeutic
approaches to the major psychiatric disorders and personality disorders. Many chapters
are multi-authored and describe the psychodynamic, cognitive behavioural and other
approaches for treating these illnesses. Part Four examines applications and
modifications of psychotherapy across the lifecycle. Part Five describes psychotherapy
with specific populations such as medical patients and those where gender is an issue,
and finally Part Six tackles some of the special topics of concern to psychotherapists
including ethics, legal issues, and psychotherapy and neuroscience. The first of its kind,
this is a 'must have' volume for all trainee and practising psychological therapists,
whatever their background - psychiatry, psychology, social work, or nursing.
As pesquisas na área de Ciências da Saúde possuem grande relevância científica e social,
perpassando questões relativas à prevenção, promoção, educação, gestão e políticas de
saúde, dentre outras perspectivas, discutindo os complexos e multidisciplinares aspectos
relacionados à melhoria da qualidade de vida. Estes estudos são constituídos por abordagens
multifacetadas que inter-relacionam diferentes campos do conhecimento, no intuito de
contemplar a Saúde como objeto de investigação científica e espaço de atuação profissional,
em suas dimensões sociais, culturais, econômicas, ambientais, políticas, éticas e
epistemológicas.
O Manual de Psicoterapia On-line reúne informações relevantes sobre as mudanças no
campo da psicoterapia de forma didática e objetiva, colaborando para instrumentalizar
psicoterapeutas na prática clínica com conceitos atualizados, recursos técnicos válidos e
confiáveis e reflexões críticas sobre as perceptivas de atuação na psicoterapia on-line de
forma eficaz e eficiente, baseadas em condutas éticas e nas melhores práticas.
Este livro apresenta e discute a nutrição com um novo foco e premissas, bem como as
diferentes ferramentas e estratégias que podem ser usadas para trabalhar a mudança de
comportamento. Inédito no cenário brasileiro, é obra indispensável para nutricionistas,
estudantes de Nutrição e profissionais das áreas de psicologia e de alimentos que tenham
interesse nessa nova forma de pensar sobre comida. Editora Manole
Acute stressful experiences or high levels of chronic stress are risk factors for mental and
physical disorders. Insights into the effects of posttraumatic stress disorder and other stressrelated disorders experienced by war veterans, refugees, and immigrants are presented. This
volume also presents examinations of the pathological effects of stress that may disrupt the
normal relationships between individuals and their families. The health of individuals and their
children may be enhanced by interventions to help them manage the effects of stressful life
experiences and environments. Innovative and effective interventions are examined and their
applications are recommended.
Este livro enfoca debates teóricos, técnicos, práticos e de pesquisa sobre intervenções
clínicas com famílias, formação de psicoterapeutas e clínicos em nível de graduação e pósgraduação, relatos de serviços de atendimento psicoterápico focados em diversos públicos,
psicoterapia breve psicodinâmica de adultos, processos grupais e uso de tecnologias em
processo de formação de psicoterapeutas. Traz contribuições de diversos profissionais e
pesquisadores vinculados a instituições de ensino superior públicas, privadas, confessionais e
autarquias, o que potencializa condições de leitores conhecerem a obra e verem suas
realidades espelhadas nessas contribuições.
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