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Os caminhos da esquizofrenia
Carlos Mota Cardoso | 2002
[sinopse]
O aparecimento da esquizofrenia na juventude, o
facto de a ngir as sociedades, independentemente das raças, etnias, culturas e níveis socioeconómicos, os custos sociais que acarreta e o
espesso manto de interrogações e opatogénicas
que con nua a amortalhar a in midade da doença, jus ﬁcam todas as inves gações a seu respeito.

O idoso dependente em contexto familiar
Cris na Imaginário | 2004
[sinopse]
Este livro representa o trabalho de inves gação que a autora realizou no concelho de
Bo cas, localidade transmontana onde havia
desenvolvido uma prá ca de enfermagem
com grande empenhamento.

Etnograﬁa e intervenção social para uma praxis
reﬂexiva
Coord. Pedro G. Silva | 2011
[sinopse]
Esta é uma obra colec va que ﬂuí entre dois
pólos, etnograﬁa e intervenção social, animada
pelo propósito de mostrar etnograﬁa como um
exercício que produz saber valioso e de elevada
u lidade social.

Brocklehurt’s textbook of Geriatric Medicine
and Gerontology
Raymond C.T. e Howard M. F | 2003
[sinopse]
Este livro fornece uma perspec va contemporânea e global, sobre temas importantes para
os gerontólogos, médicos de medicina interna
e médicos de família.

Trajectórias quebradas
Ana P. Marques | 2009
[sinopse]
Neste livro pretende-se reﬂec r sobre as consequências invisíveis do desemprego, reequacionando-se quer o papel da família, quer o
papel do estado-providência da manutenção
da coesão social e a sustentabilidade de poli cas públicas na sociedade contemporânea.

Assistente social de la Xunta de Galícia
Jasone M. Lasagabaster, … [et. al]| 2006
[sinopse]
Este volume desenvolve-se no Temario de la
Parte Especiﬁca do Programa Oﬁcial para as
provas de acesso a Assistente Social (Grupo 2)
de pessoal de trabalho da Junta da Galícia.

Necessidades Humanos
Potyara A. P. Pereira | 2000
[sinopse]
Neste livro, o autor trabalha com o conceito
das necessidades humanas básicas - que tem
raízes clássicas - como contraponto à noção
liberal de mínimos sociais .

Envelhecer com dignidade
Ir. Gema Destégani | 2000
[sinopse]
Para atender ao idoso, além do amor e da
sensibilidade, condições essenciais para essa
missão, fazem-se necessários certos conhecimentos básicos sobre ele em todas as suas
dimensões. Consciente disso diante de pedidos insistentes, a autora elaborou este subsidio, na esperança de que ele possa ajudar os
idosos os que cuidam e convivem com eles e
os que querem aprender a envelhecer e tornar
essa fase mais serena e proveitosa.
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Psicologia do adulto e do Idoso
Helena Marchand| 2005
[sinopse]
Neste livro são analisados alguns temas do desenvolvimento sociocogni vo do adulto e do idoso.
Alem de abordagem teórico e de referência às
principais inves gações efectuadas nos domínios
estudados, São ainda analisadas as implicações
educa vas e descritos os principais programas de
intervenção com vista à op mização do desenvolvimento do adulto e do idoso.

A depressão no idoso
Puriﬁcação Fernandes | 2002
[sinopse]
Neste trabalho, a autora procura avaliar, rela vamente à depressão, à solidão, à função cogniva, à funcionalidade, à instrumentalidade bem
como alguns factores socio-demográﬁcos e
clínicos, os repec vos níveis a um grupo de
idosos, cons tuindo um modo de resistência
variável independente (idosos internados em
lares de apoio à terceira idade, a u lizarem
centros de dia ou a residirem no seu domicilio).

Novas drogas e ambientes recrea2vos
João Relvas,… [et al] | 2006
[sinopse]
Este livro torna-se um instrumento importante
na compreensão de uma realidade nacional que
há ainda aos nossos olhos “turva” e por muitos
desconhecida.

O caminho para a sobriedade
Bert Pluymen | 1999
[sinopse]
Este é um livro informa vo que vai lançar
uma nova luz sobre a forma como o abuso de
álcool pode arruinar a vida das pessoas mesmo quando elas pensam que nunca pode
acontecer com elas.

Os serviços de protecção social: um estudo
comparado entre Brasil e Portugal
Egli Muniz | 2005
[sinopse]
Este livro é o resultado de um importante
estudo na área da polí ca de assistente social,
e tem como objecto de análise a capacidade de
respostas de governos e ins tuições a determinadas necessidades e demandas de população
de vulnerabilidade por meio de serviços socio –
assistenciais.

Introdução aos cuidados Gerontopsiquiátricos
Pierre Charazac | 2004
[sinopse]
U ma obra que cria uma verdadeira clinica de
prestação dos cuidados gerontopsiquiátricos,
demostrando que se trata menos a idade do
que o funcionamento psíquico de um individuo.

Personality theories: basic assump2ons,
research and applica2ons
Larry A. Hjelle and Daniel J. Ziegler | 1992
[sinopse]
U ma introdução clara, completa e focada nas
principais teorias da personalidade. Esta edição conserva uma apresentação dis n va das
teorias na estrutura e das suas suposições
básicas subjacentes. Esta edição foi completamente actualizada, misturando pesquisa e
aplicações pessoais em cada capitulo.

A psicologia da criança
Jean Piaget e Barbel Inhelder| 1995
[sinopse]
A psicologia da criança estuda o crescimento
mental, ou seja, o desenvolvimento dos comportamentos, deste período “sensóriomotor”, anterior à linguagem, até à fase de
transição pela adolescência, que marca a
inserção do individuo na sociedade adulta.
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