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Mais de 60 Títulos editados
6 Reedições
Perto de 100 autores

Presente em mais de 20
cidades

Mais de 500 eventos
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O conceito Psico & Soma, Lda
iniciou o seu percurso no dia 20 de
setembro de 2004 (data em que foi

constituída a empresa) e abriu as
suas portas em 15 de maio de 2005

na cidade de Viseu, hoje com o
compromisso de assumir 

EmotionTrainers for Expert Minds.

Ao longo de 14 anos, o trabalho
norteou-se sempre com base nas

neurociências aplicadas, permitindo
assim a edição de mais 60 obras
PsicoSoma, a comercialização de
mais de 10.000 títulos técnicos,

criação e idealização de mais de 20
conceitos de negócio, a formação

profissional de mais de 3.000
pessoas, e ainda cerca de 

35 eventos científicos.

A PsicoSoma procura ser,
não só o elo de ligação entre

o cliente e o seu objetivo,
mas também, o seu

colaborador mais próximo ao
longo de todo o processo,

quer editorial, de formação,
de criação de empresa ou

até na compra.



A bem de uma visão mais positiva da Saúde, do Bem-Estar e da
Qualidade de Vida.

O propósito deste livro é oferecer um conhecimento das abordagens
teóricas mais recentes no campo da avaliação diagnóstica, com a

intenção de que as abordagens apresentadas sejam úteis à prática
quotidiana de trabalho dos assistentes sociais

Aconselhamento na Saúde
Perspetivas Integradoras

https://psicosoma.pt/produto/avaliacao-diagnostica-na-pratica-de-servico-social/
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https://psicosoma.pt/produto/aconselhamento-na-saude/

19,90€

19,90€

Avaliação Diagnóstica na Prática

do Serviço Social
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Hoje, apesar de integrados em sociedades mais ricas, os
desempregados estão mais isolados e menos protegidos, porque

as suas famílias pouco podem ajudar, as instituições da
comunidade que funcionavam como concha protetora

desagregaram-se…

Publicado em Maio de 2010, este é um livro que não se limita apenas a
divulgar informação teórica para a prevenção de comportamentos de

risco em relação ao vírus VIH/SIDA, mas pretende sim, ser um
instrumento prático numa estratégia de intervenção para a mudança

desses comportamentos através do desenvolvimento de competências
que permitam esse combate.https://psicosoma.pt/produto/de-desempregados-a-empreendedores/

https://psicosoma.pt/produto/desenvolvimento-de-competencias-para-a-
prevencao-do-vihsida-e-ist/12,00€

19,90€

De Desempregado a

Empreendedor

Desenvolvimento de

Competências para a prevenção

do VIH / SIDA e IST
Manual do Formador
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Diabetes em Crianças e Jovens
Qualidade de vida, atividade física e

conhecimentos sobre a diabetes tipo 1

A melhoria das condições de vida em geral e, em particular, o
desenvolvimento da medicina levou ao aumento da esperança

de vida, o que deu origem a uma maior prevalência das doenças
crónicas que, na sua grande maioria, podem ser amenizadas,

mas não curadas.

O envelhecimento da população é uma realidade crescente,
essencialmente, devido à melhoria das condições de saúde e de vida. O

envelhecimento humano constitui uma enorme conquista, mas
também um enorme desafio. Este cenário exige, assim, inúmeros ajustes
sociais e económicos. A mudança demográfica e social decorrente deste

fenómeno altera radicalmente a estrutura familiar, económica e
comunitária. Esta transforma profundamente toda a dinâmica relacional

inter-humana.

https://psicosoma.pt/produto/diabetes-em-criancas-e-jovens/

https://psicosoma.pt/produto/educacao-emocional-para-seniores/

19,90€

19,90€

Educação Emocional para

Séniores
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o contexto social actual, caracterizado pelo aumento das controvérsias
acerca da pobreza, da exclusão social e da solidariedade,

simultaneamente as questões da fragilidade crescente dos laços
familiares e sociais estão, mais do que nunca, na ordem do dia.

Num momento em que a Europa e Portugal atravessam uma
crise financeira e económica, e para alguns também uma crise

de valores, a Economia Social é uma esperança e uma alternativa
aos modelos económicos tradicionais, nomeadamente aos mais
liberais. A economia social é a economia da colaboração em vez

da competição, é a economia de muitos em vez de um e é a
economia onde a ciência dominante é a social e não a

matemática.
https://psicosoma.pt/produto/lacos-familiares-e-sociais/

https://psicosoma.pt/produto/envelhecimento-e-economia-social/

12,00€

19,90€

Laços Familiares e Sociais
Envelhecimento e Economia

Social
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A obra que agora se apresenta à leitura e discussão pública é
antes de mais um exercício de interdisciplinaridade e

diversidade. Do ponto de vista epistémico, pretendeu-se a rutura
das ortodoxias típicas das ciências humanas e sociais. Do ponto
de vista da sua missão, esta obra é portadora em primeira mão

de um destino para além das “feiras de vaidades” com que,
impunemente, “especialistas” inundam diariamente de eventos e

publicações, parasitando, um dos temas mais nobres do
desenvolvimento humano e social: o envelhecimento.

O livro visa dar visibilidade ao problema da saúde mental das populações
migrantes, particularmente em grupos étnicos minoritários ou em
contingentes migratórios mais recentes, que não apresentam as

características dos sistemas migratórios clássicos para Portugal, pois não
resultam de uma proximidade histórica, cultural ou linguística com o

nosso país.

Metodologias de Investigação
Estudos sobre o envelhecimento

Migração e Saúde Mental

https://psicosoma.pt/produto/metodologias-de-investigacao/

12,00€

https://psicosoma.pt/produto/migracao-e-saude-mental/
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A mudança é eterna, perpétua, imortal… como escrevia
Schopenhauer! Mas em tempos de transições tão dramáticas

como os que vivemos, ela torna-se ainda mais necessária.
Este livro foi escrito com a intenção de dar resposta a médicos que têm a
seu cargo o primeiro contacto com os utentes, profissionais interessados
em utilizar bem o seu tempo e em ocupar-se das tarefas que ninguém
pode fazer tão bem como eles/elas. Não é isso que se passa em muitos

serviços em que a gestão permite e incentiva duplicação de tarefas.

Mudanças e Transições
Pessoas em contextos

O Retrato Decifrado do Doente
A personalização do registo médico

https://psicosoma.pt/produto/mudancas-e-transicoes/

https://psicosoma.pt/produto/o-retrato-decifrado-do-doente/19,90€

18,17€

10C
iê
n
c
ia
s 
S
o
c
ia
is



“De modo descritivo, e por vezes necessariamente prescritivo,
refleti sobre a importância fundamental de olharmos

frontalmente o Rosto dos Outrem, e assim fundarmos uma
psicologia transcultural, daquilo que nos une na diferença.

Estarmos para-além-de-nós é um valor de princípio ético, de
onde a psicologia tem andado afastada. Assumir uma atitude

crítica e de justiça social é uma exigência deontológica quer na
pesquisa, quer no ensino-aprendizagem, quer na intervenção
prática. Só assim poderemos ultrapassar o mal-estar que nos

assola… nesta ilusão do mainstream.” Eduardo J. R. Santos

Outrem
Ensaio(s) para-além-de-nós

Pack - Gerontologia

https://psicosoma.pt/produto/outrem/

12,00€

49,40€

https://psicosoma.pt/produto/pack-gerontologia/
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Pack - Sénior Pack - Apoio da Família
Quando a Neurociência, a Psicologia, a Economia

e o Marketing se encontram!

49,40€ 59,70€

https://psicosoma.pt/produto/pack-senior/ https://psicosoma.pt/produto/pack-apoio-da-familia/
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Este livro insere-se numa perspectiva pluridisciplinar do cuidar
holístico tendo como objectivo fornecer aos psicólogos da saúde,

ferramentas para trabalhar com doentes e companheiros (as),
numa perspectiva de promoção da saúde, contribuindo para o
bem estar, qualidade de vida e satisfação com a vida de ambos.
Neste sentido inclui uma abordagem teórica e um manual de

intervenção que permitem ao psicólogo possuir uma ferramenta
acessível para melhor intervir nos diferentes contextos de saúde.

Saber Profissional em Serviço

Social
Uma perspetiva etnográfico-situacional

Este livro é dedicado ao estudo do saber profissional na profissão com
maior estatuto cultural e simbólico dentro do universo das profissões em

trabalho social: o Serviço Social. Está empiricamente baseado numa
abordagem etnográfica, multissituada, dos contextos de trabalho de três
assistentes sociais. Emerge de um estudo mais amplo sobre o trabalho

social profissional no terceiro setor social em organizações não lucrativas
(ONL) do norte de Portugal.

Promoção da Saúde

Psicossocial na Doença
Aspectos Teóricos e intervenção

19,90€
19,80€

https://psicosoma.pt/produto/promocao-da-saude-psicossocial-na-doenca/

https://psicosoma.pt/produto/saber-profissional-e-trabalho-social/
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Este livro escrito por um grupo de investigadores, apresenta
várias perspectivas teóricas e estudos empíricos prosseguidos
em Portugal e em países estrangeiros que pretendem dar a

conhecer os meandros da relação entre a saúde e a sociedade,
incidindo, mais particularmente, na imbricação entre a família e

a saúde.

Se a preocupação com a doença e a saúde vem de tempos de antanho,
nunca como nos tempos modernos essa inquietação foi tão acentuada,

diversificada e universalizada. No passado, os objectivos visados pelas
pessoas e mesmo pelos que mais directamente se ocupavam desta
problemática consistiam essencialmente em debelar a doença para

poder sobreviver…

Saúde e Sociedade
Os contributos invisíveis da família

19,90€

Saúde no Prisma da Sociologia
Olhares Plurais

https://psicosoma.pt/produto/saude-e-sociedade/

19,90€

https://psicosoma.pt/produto/saude-no-prisma-da-sociologia/
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Esta obra surge como um apelo aos trabalhos realizados acerca
da temática da SIDA. Prefácio de José Ortega Esteban.

A Teoria e Prática da Gerontologia: Um Guia para Cuidadores de Idosos é
uma obra que pretende ocupar um lugar vago na literatura científica e

técnica das questões do envelhecimento e dos cuidados ao idoso.
Destina-se a académicos e técnicos que envolvidos nessa nobre e

exigente tarefa de cuidar de pessoas idosos. Como está escrita numa
linguagem acessível pode, e deve também, ser lida ou consultada por
cuidadores informais de idosos e outros interessados neste tema tão

atual das sociedades contemporâneas.

SIDA - Os Media São Deuses de

Duas Cabeças
Como estruturar campanhas de saúde pública

19,90€

Teoria e Prática da Gerontologia
Um Guia para Cuidadores de Idosos

19,90€

https://psicosoma.pt/produto/sida-os-media-sao-deuses-de-duas-cabecas/

https://psicosoma.pt/produto/teoria-e-pratica-da-gerontologia/
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O envelhecimento populacional é um fenómeno que me
preocupa enquanto cidadã e técnica, não porque o queira evitar,

mas sim porque me preocupo com o facto dos mais velhos
vivenciarem, alguns deles, de forma desigual e sem condições,

um final de vida digno.

Apresentamos neste livro as hipóteses, as reflexões e os resultados de
um estudo empírico sobre o trabalho profissional nas organizações não
lucrativas (ONL) do terceiro setor que desenvolvem serviços sociais, no
Norte de Portugal. O estudo centrou-se nos profissionais, licenciados,

que desenvolvem trabalho social (TS) baseado nas Ciências Humanas e
Sociais (CHS). Os dados quantitativos e qualitativos que suportam este

estudo foram recolhidos entre fevereiro de 2010 e abril de 2011.

Trabalho Social Profissional no

Terceiro Setor
Teorias Leigas Em Pessoas

Idosas – Conhecer Para Intervir
Um Guia para Educadores Sociais e Cuidadores

17,50€

https://psicosoma.pt/produto/teorias-leigas-em-pessoas-idosas-conhecer-
para-intervir/

https://psicosoma.pt/produto/trabalho-social-profissional-no-terceiro-setor/

19,90€
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Quando falamos sobre o tema da sexualidade verificamos que
este é ainda um tabu e está impregnado de mitos e crenças. Mas,
quando este tema é associado à deficiência mental os estigmas e

os preconceitos aumentam, gerando constrangimentos,
comportamentos conservadores e atitudes repressivas;
consequentemente, os familiares e os profissionais que

trabalham com pessoas portadoras de deficiência mental
profunda, muitas vezes, não sabem como reagir e como abordar

este tema.

Vivência da Sexualidade
No Deficiente Mental Profundo

17,50€

https://psicosoma.pt/produto/vivencia-da-sexualidade/
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A leitura é uma das competências fundamentais na vida de
todos os seres humanos, condicionando, muitas vezes
irremediavelmente, um conjunto alargado de outras

aprendizagens. Para os alunos que são leitores fracos ou com
dificuldades, a trajectória escolar é frequentemente atribulada e

geradora de sofrimento, ainda que beneficiem de regime
educativo especial. Mesmo depois de terminar a escola, as

dificuldades na leitura continuam a impor-lhes
constrangimentos pela vida fora, com uma consequente

diminuição da qualidade de vida.

Aprendizagem Inicial
Da leitura e da escrita e níveis de stress escolar

infantil

Os conhecimentos e capacidades metalinguísticas adquiridas antes da
escolarização condicionam todas as aprendizagens do currículo e

desenvolvem na criança a percepção do sucesso ou de dificuldades de
aprendizagem. As dificuldades sentidas pela criança na aprendizagem

da leitura e da escrita levam a um progressivo desinvestimento nas
aprendizagens, associado a sentimentos de incapacidade, a uma auto-

estima muito baixa, a perturbações de comportamento, ansiedade e
alterações emocionais. Tudo isto corresponde a um quadro

sintomatológico de stress escolar infantil.

Aprendizagem da Leitura
Processos Cognitivos, Avaliação e Intervenção

19,90€

19,90€
https://psicosoma.pt/produto/aprendizagem-da-leitura-processos-

cognitivos-avaliacao-e-intervencao/

https://psicosoma.pt/produto/aprendizagem-inicial/
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O trabalho de avaliação antes da entrada na escola obrigatória é
particularmente dificil e alvo de várias ambiguidades que

começam por se verificar na forma de conceber o seu papel e
finalidades. Estas questões relacionam-se em grande parte com
a própria evolução histórica que tem caracterizado a educação
pré-escolar e escolar nos últimos anos, nomeadamente a forma

como é entendida a dissociação e/ou articulação entre os
conceitos de cuidar-e-educar; educar-e-ensinar, ensinar-e-

aprender

Este é um livro sobre literacia estatística que procura demonstrar que a
estatística se encontra associada a todas as áreas do saber e que por isso

faz parte do quotidiano, em particular, do quotidiano do jardim de
infância, enriquecendo os projetos e sobretudo apoiando o

desenvolvimento do raciocínio das crianças. O raciocínio é uma
competência da mente, uma capacidade da pessoa, que lhe permite

aprender disciplinas complexas ao longo da vida. No jardim de infância, o
objetivo é, como sabemos, desenvolver atividades e projetos que

promovam o desenvolvimento das competências das crianças. Não se
trata portanto de ensinar pequenas unidades didáticas mas antes de

abordar os temas ou conteúdos de tal forma que fortaleça as
disposições, ou habits of mind necessários para aprender.

Educação Pré-Escolar E Literacia

Estatística
A criança como investigadora

Avaliação na Educação de

Infância

19,90€
14,90€

https://psicosoma.pt/produto/avaliacao-na-educacao-de-infancia/ https://psicosoma.pt/produto/educacao-pre-escolar-literacia-
estatistica/
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A aprendizagem da leitura, na fase inicial da escolaridade,
constitui-se como um processo complexo, essencial e

determinante na formação de leitores fluentes. Porém, e para
um número significativo de alunos, o processo inicial de

aprendizagem da leitura foi, ou é, algo lento e moroso, causador,
não raras vezes, de sentimentos de frustração e baixa auto-

estima, dada a dificuldade de que se reveste…

Joana Carvalho considera que “este livro seja uma mais valia tanto para
os profissionais da área da terapia da fala como da ortodontia para que

cada um possa compreender de que forma as duas áreas podem intervir
em parceria e paralelismo, permitindo resultados otimizados para os

utentes que acompanham”.

Intervenção Colaborativa da

Terapia da Fala na Ortodontia

Fluência Na Leitura
Da Avaliação à Intervenção, Guia pedagógico

19,90€

14,90€https://psicosoma.pt/produto/fluencia-na-leitura/

https://psicosoma.pt/produto/intervencao-colaborativa-terapia-fala-
ortodontia/
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Como formadora, mas sobretudo como educadora de infância, a
autora explica que este trabalho surge a partir de questões com
que se foi confrontando ao longo da sua experiência pessoal e
profissional: “fui visionando que as crianças antes de quererem
‘ler’, ambicionam ‘escrever’ como os adultos e as crianças mais

velhas” e foi a partir destas “descobertas” que se foi
entusiasmando pelo estudo desta problemática, salvaguardando
sempre que as várias áreas e domínios curriculares da educação

pré-escolar se articulam, não podendo ser considerados
isoladamente. 

Este Manual, que revela o lado potenciador da dança na aprendizagem,
tem como objetivo fundamental servir a comunidade educativa,

apresentando uma metodologia de trabalho interdisciplinar na área da
dança criativa, desenvolvida na parte experimental do trabalho de

Doutoramento em Motricidade Humana, na especialidade de Dança, na
Faculdade de Motricidade Humana.

Manual da Dança Criativa
Uma aprendizagem interdisciplinar no 1º ciclo do

ensino básico

Linguagem Escrita na Educação

de Infância
Da intenção à prática

14,90€

14,90€
https://psicosoma.pt/produto/linguagem-escrita-na-educacao-de-

infancia/

https://psicosoma.pt/produto/manual-de-danca-criativa/
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Este livro apresenta-se como uma ferramenta de grande
utilidade para estudantes universitários, em resultado do seu
carácter prático e objectivo na apresentação de métodos de

estudo e organização na estruturação de trabalhos científicos.

Como é que nos desenvolvemos? Como é que aprendemos? Porque é
que o corpo assume tão grande importância nas aprendizagens? Porque

é que as crianças têm necessidade de movimento? Porque é que as
crianças pequenas brincam com brinquedos maiores e as mais velhas

conseguem traçar letras pequenas? Como podem surgir as dificuldades
na aprendizagem da leitura e da escrita?

Manual de Sugestões para

Estudantes
Estudar e fazer trabalhos académicos com

método

Não Quero ir à Escola ... Tenho

Medo!

Guia de Intervenção para: Pais, Terapeutas,
Educadores, Professores e Psicólogos

19,90€
17,50€

https://psicosoma.pt/produto/manual-de-sugestoes-para-
estudantes/

https://psicosoma.pt/produto/nao-quero-ir-a-escola-tenho-medo/
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Pack - Intervenção na LeituraPack - Educação de Infância

54,70€ 59,70€

https://psicosoma.pt/produto/pack-educacao-infancia/ https://psicosoma.pt/produto/pack-intervencao-na-leitura/
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Pack - Marketing PlusPack - Marketing

59,70€
69,70€

https://psicosoma.pt/produto/pack-marketing/ https://psicosoma.pt/produto/pack-marketing-plus/
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Pack - Crianças em casa Pack - Neuroeducação

https://psicosoma.pt/produto/pack-criancas-em-casa/

https://psicosoma.pt/produto/pack-neuroeducacao/

49,70€

34,80€
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This book is based on the European funded project Towards
Opportunities for Disadvantaged and Diverse Learners on the Early

childhood Road (TODDLER)1 . This project brought together
professionals from nine universities across eight countries;

Belgium, Denmark, England, Germany, Norway, Portugal, Romania and
Spain to collaboratively work on the education and care of very young

children. The project’s acronym TODDLER indicates that we are dealing
with one to two years olds, as the English term toddler denotes “the

young child that has recently learned to walk”.

Parental Involvement in Toddler's

education
Guidelines for teachers - (Toddlers)

Pack - Terapia da Fala e Leitura

9,90€

https://psicosoma.pt/produto/pack-terapia-fala-leitura/

https://psicosoma.pt/produto/parental-involvement-in-toddlers-
education/

34,80€
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O livro aborda temas como: – Mitos e realidades em relação à
criança sobredotada – Sinais de Alerta – Identificação e Avaliação

do Aluno sobredotado – Inclusão do Aluno sobredotado na
Escola – Escrita criativa e Desenvolvimento cognitivo…

Como aprender e ensinar melhor? Que estratégias podemos nós,
enquanto profissionais utilizar para que as crianças possam aprender
melhor? Estas tem sido duas questões que ao longo dos tempos tem

vindo a ser debatida pelos diferentes técnicos e especialistas da área da
Educação e das Neurociências.Um Manual Prático que visa estimular em

sessões sequenciais e lógicas, o desenvolvimento de competências e
processos específicos no cérebro das crianças do 1.º Ciclo do Ensino

Básico.

Programa de Estimulação em

Neuroeducação
Nível I E II

Programa de Escrita Criativa

para Sobredotados

14,90€

14,90€

https://psicosoma.pt/produto/programa-de-escrita-criativa-para-
sobredotados/

https://psicosoma.pt/produto/programa-de-estimulacao-em-
neuroeducacao/
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O livro apresenta como uma ferramenta pedagógica susceptível
de gerar assinaláveis benefícios no desenvolvimento da literacia
junto das novas gerações, um conjunto encadeado de sugestões

de natureza prática e lúdica, dirigido à estimulação cerebral e
visando a optimização das capacidades especificamente

vocacionada para a apropriação das competências, intervenção
educativa, tendo como propósito, a promoção da consciência

fonológica mediante a exploração da motricidade fina da criança
aliada à estimulação plurissectorial.

O livro apresenta um Programa de Promoção do Desenvolvimento da
Consciência Fonológica, com vista ao desenvolvimento de competências

fonológicas em crianças de idade pré-escolar e 1ºCEB, contempla um
conjunto diversificado de exercícios dos diferentes níveis de consciência
fonológica, organizados por ordem crescente de dificuldades, com vista

à estimulação de competências metafonológicas.

Programa de Produção do

Desenvolvimento da Consciência

Fonológica

Programa de Neurociência
Intervenção em Leitura e Escrita

19,90€ 19,90€
https://psicosoma.pt/produto/programa-de-neurociencia/

https://psicosoma.pt/produto/programa-de-promocao-do-
desenvolvimento-da-consciencia-fonologica/
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Este manual tem como principal objetivo o de proporcionar aos
alunos com necessidades educativas especiais um conjunto de

atividades promotoras da aprendizagem e treino funcional, uma
vez que apresenta um excelente conjunto de atividades

diversificadas e úteis para a preparação e inclusão na vida ativa
dos jovens com necessidades educativas especiais.

Como é que nos desenvolvemos? Como é que aprendemos? Porque é
que o corpo assume tão grande importância nas aprendizagens? Porque

é que as crianças têm necessidade de movimento? Porque é que as
crianças pequenas brincam com brinquedos maiores e as mais velhas

conseguem traçar letras pequenas? Como podem surgir as dificuldades
na aprendizagem da leitura e da escrita?

Programa de Treino de

Competências Funcionais
Para Alunos com Necessidades Educativas

Especiais

Psicomotricidade
Jogos Facilitadores de Aprendizagem

https://psicosoma.pt/produto/programa-de-treino-de-
competencias-funcionais/

https://psicosoma.pt/produto/psicomotricidade/

14,90€

19,90€
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O livro procura apoiar e esclarecer todos aqueles que encontram
dificuldades nesta tão complexa fase da vida. Este livro é um

excerto de uma Dissertação de Mestrado apresentada no âmbito
do Mestrado em Psicologia, especialização em Psicologia

Pedagógica, ministrada pela Faculdade de Psicologia e Ciências
da Educação da Universidade de Coimbra. A temática do livro

incide sobre os processos de Transição para a Vida pós-Escolar de
alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) e a

investigação foi desenvolvida num Concelho específico que é o
de Tondela.

Transcrição para a Vida Pós-

Escolar de Alunos com NEE

17,40€

https://psicosoma.pt/produto/transicao-para-a-vida-pos-escolar-
para-alunos-com-nee/
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Pack - Educação de Infância

https://psicosoma.pt/produto/pack-educacao-infancia/

54,70€

Pack - Intervenção na Leitura

https://psicosoma.pt/produto/pack-intervencao-na-leitura/

59,70€
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O livro apresenta como uma ferramenta pedagógica susceptível
de gerar assinaláveis benefícios no desenvolvimento da literacia
junto das novas gerações, um conjunto encadeado de sugestões

de natureza prática e lúdica, dirigido à estimulação cerebral e
visando a optimização das capacidades especificamente

vocacionada para a apropriação das competências, intervenção
educativa, tendo como propósito, a promoção da consciência

fonológica mediante a exploração da motricidade fina da criança
aliada à estimulação plurissectorial.

Programa de Neurociência
Intervenção em Leitura e Escrita

19,90€

https://psicosoma.pt/produto/programa-de-neurociencia/

Pack - Terapia da Fala e Leitura

https://psicosoma.pt/produto/pack-terapia-fala-leitura/

34,80€
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A cafeína é uma xantina muito utilizada no mundo Ocidental. Os
efeitos Neuroprotectores da cafeína em pequenas doses,
administradas cronicamente, têm sido demonstrados em

diferentes modelos experimentais.

A bem de uma visão mais positiva da Saúde, do Bem-Estar e da
Qualidade de Vida.

Aconselhamento na Saúde
Perspetivas Integradoras

Benefícios Da Cafeína Na
Demência De Alzheimer

Os efeitos de neuroprotecção

14,58€

https://psicosoma.pt/produto/beneficios-da-cafeina-na-demencia-
de-alzheimer/

https://psicosoma.pt/produto/aconselhamento-na-saude/

19,90€
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O envelhecimento da população é uma realidade crescente,
essencialmente, devido à melhoria das condições de saúde e de

vida. O envelhecimento humano constitui uma enorme conquista,
mas também um enorme desafio. Este cenário exige, assim,

inúmeros ajustes sociais e económicos. A mudança demográfica e
social decorrente deste fenómeno altera radicalmente a estrutura

familiar, económica e comunitária. 

https://psicosoma.pt/produto/educacao-emocional-para-seniores/

19,90€

Educação Emocional para
Séniores

Num momento em que a Europa e Portugal atravessam uma
crise financeira e económica, e para alguns também uma crise

de valores, a Economia Social é uma esperança e uma alternativa
aos modelos económicos tradicionais, nomeadamente aos mais
liberais. A economia social é a economia da colaboração em vez

da competição, é a economia de muitos em vez de um e é a
economia onde a ciência dominante é a social e não a

matemática.

https://psicosoma.pt/produto/envelhecimento-e-economia-social/

12,00€

Envelhecimento e Economia
Social
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A Autora começa por analisar a evolução demográfica quer a
nível europeu quer em Portugal e respectivas perspectivas até

2060 tecendo algumas considerações socio-sanitárias, tendo em
vista estratégias de intervenção. Numa segunda parte analisa as

alterações normais que um idoso pode sofrer durante um
processo de envelhecimento não patológico com implicações na

sua alimentação, bem – estar e qualidade de vida, bem como
numa intervenção terapêutica. Segue-se uma parte elaborada

por colaboradores em que se tecem considerações sobre o
cérebro e seu envelhecimento e se descrevem alguns aspectos

psico-sociais do envelhecimento. 

A obra que agora se apresenta à leitura e discussão pública é
antes de mais um exercício de interdisciplinaridade e

diversidade. Do ponto de vista epistémico, pretendeu-se a rutura
das ortodoxias típicas das ciências humanas e sociais. Do ponto
de vista da sua missão, esta obra é portadora em primeira mão

de um destino para além das “feiras de vaidades” com que,
impunemente, “especialistas” inundam diariamente de eventos e

publicações, parasitando, um dos temas mais nobres do
desenvolvimento humano e social: o envelhecimento.

https://psicosoma.pt/produto/o-idoso-como-um-todo/

17,50€

O Idoso como um Todo
Metodologias de Investigação

Estudos sobre o envelhecimento

https://psicosoma.pt/produto/metodologias-de-investigacao/

12,00€
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PACK – SENIORPACK – GERONTOLOGIA

https://psicosoma.pt/produto/pack-senior/

49,40€

https://psicosoma.pt/produto/pack-gerontologia/

49,40€
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PACK ALZHEIMER PACK APOIO DA FAMÍLIA

https://psicosoma.pt/produto/pack-apoio-da-familia/https://psicosoma.pt/produto/pack-alzheimer/

59,70€30,73€
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Este protocolo tem o objectivo primordial de trabalhar várias
áreas do cérebro no sentido de promover na pessoa uma
melhoria da qualidade de vida e na sua autonomia. Em

simultâneo pretende-se trabalhar a inteligência emocional, auto-
estima, a auto-eficácia e promover um sentimento de realização
pessoal e bem-estar emocional. Destina-se a adultos com idades
a partir dos 30 anos, que devido a alguma problemática ficaram

com a função cognitiva afetada, independentemente do grau de
escolaridade. Foi desenvolvido para ser aplicado sobretudo em

Unidades de Cuidados Continuados integrados (Convalescença,
Média e Longa duração) e Residências Sénior.

PACK Sénior Ativo

https://psicosoma.pt/produto/piec-protocolo-individual-de-estimulacao-
cognitiva/

https://psicosoma.pt/produto/pack-senior-ativo/

17,50€

32,80€

PIEC
Protocolo Individual de Estimulação Cognitiva
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Só um pouco mais de quase nada… é o retrato da história sobre
um bravo, um lutador que enfrenta uma grande batalha. É
também a história de muitos que realmente vivem fora das

páginas de um livro. Neste conto procura-se retratar as emoções,
angústias e forças daqueles que combatem a demência e de

quem os acompanha nesta cruzada.

O PAPI – Programa de Apoio Psicológico no Idoso® foi
cuidadosamente concebido, pensado e delineado. Trata-se de

um programa especialmente construído de raiz para uma
população idosa que assim o exigiu e o exige. Surge num

momento de profundas transformações que influenciam e
norteiam a qualidade de vida na terceira idade. Procurou

promover alterações, fundamentais para a revisão dos
estereótipos relativos ao papel da intervenção psicológica na

pessoa idosa, mas também, na reivindicação da importância da
avaliação neuropsicológica e da estimulação cognitiva.

Programa De Apoio Psicológico
No Idoso

PAPI

Só Um Pouco Mais De Quase
Nada

Intervenção na Doença de Alzheimer

https://psicosoma.pt/produto/programa-de-apoio-psicologico-no-idoso-
papi/

https://psicosoma.pt/produto/so-um-pouco-mais-de-quase-nada/

16,15€

14,90€ 39
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A Teoria e Prática da Gerontologia: Um Guia para Cuidadores de
Idosos é uma obra que pretende ocupar um lugar vago na

literatura científica e técnica das questões do envelhecimento e
dos cuidados ao idoso. Destina-se a académicos e técnicos que
envolvidos nessa nobre e exigente tarefa de cuidar de pessoas
idosos. Como está escrita numa linguagem acessível pode, e

deve também, ser lida ou consultada por cuidadores informais
de idosos e outros interessados neste tema tão atual das

sociedades contemporâneas.

Teoria E Prática Da Gerontologia
– 2ª Edição

Um Guia para Cuidadores de Idosos

https://psicosoma.pt/produto/teoria-e-pratica-da-gerontologia/

19,90€

O envelhecimento populacional é um fenómeno que me
preocupa enquanto cidadã e técnica, não porque o queira evitar,

mas sim porque me preocupo com o facto dos mais velhos
vivenciarem, alguns deles, de forma desigual e sem condições,

um final de vida digno.

Teorias Leigas Em Pessoas
Idosas – Conhecer Para Intervir

Um Guia para Educadores Sociais e Cuidadores

17,50€

https://psicosoma.pt/produto/teorias-leigas-em-pessoas-idosas-conhecer-
para-intervir/
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A Transição para a Reforma/ Aposentação: Contributos para a
Adaptação apresenta o fenómeno nas relações de trabalho e a
progressiva passagem à situação da reforma/aposentação de

milhares de homens e mulheres que se encontram na plenitude
das suas capacidades físicas e mentais.

Transição Para A
Reforma/Aposentação

Contributos para a Adaptação

https://psicosoma.pt/produto/transicao-para-a-reformaaposentacao/

19,90€
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Afinal como decidimos? O que nos faz comprar algo ou não?
Quais as bases que condicionam o nosso comportamento de

consumo? Como funcionam as nossas decisões?

Neuromarketing… afinal quais são as raízes deste termo e que
sentido faz utilizá-lo? Em que consiste esta disciplina que afinal
tanta confusão faz? Seremos nós meros “fantoches” nas mãos
dos neuromarkeeter’s? É no sentido de responder a algumas

destas questões, que surge este livro

Comportamento do
Consumidor

Quando a Neurociência, a Psicologia, a
Economia e o Marketing se encontram!

https://psicosoma.pt/produto/comportamento-do-consumidor/

19,90€

Influência do Neuromarketing
Nos processos de tomada de decisão

24,90€

https://psicosoma.pt/produto/influencia-do-neuromarketing/
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Este livro sobre Marketing Digital & E-Commerce pretende ser de
alguma abrangência na área e atual. Por isso, foi preocupação
central escrever sobre:• As variáveis estratégicas do marketing
digital;• O comportamento do consumidor on-line e a inovação
em produtos e serviços;• Como podem os gestores de marcas

investir em estratégias de conteúdos que contribuam para
permitir às marcas indissociarem-se dos consumidores;• As

ferramentas de comunicação digital;• Social Media Intelligence e
Monitorização do Marketing-Mix;• Como desenvolver projetos de

e-commerce com sucesso.

Este novo volume da obra Marketing Digital & E-Commerce
pretende abordar algumas áreas mais específicas. Neste

contexto, foram selecionados dois temas que em 2018 são motivo
de reflexão para os profissionais de marketing e comunicação: •

O content marketing;• A publicidade online.

Marketing Digital & E-

Commerce

https://psicosoma.pt/produto/marketing-digital-e-commerce/

19,90€

Marketing Digital & E-

Commerce #2
Gestão de Conteúdos e Publicidade ONLINE

19,90€

https://psicosoma.pt/produto/marketing-digital-e-commerce-2/
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Marketing Digital & E-Commerce #3 – Web Analytics e Métricas
para Redes Sociais destina-se essencialmente a marketers,

gestores de comunicação, quadros de direção, empresários,
estudantes e interessados que desejam aprender mais sobre

marketing digital e eCommerce.Este livro pode ajudar os
profissionais ativos e futuros profissionais de micro, pequenas,

médias e grandes empresas.

A obra centra-se no estudo de uma área do marketing
empresarial pouco explorada em Portugal em termos editoriais,

o marketing interno e a comunicação na empresa, sobretudo
quando o desenvolvimento do tema envolve uma abordagem à

utilização das novas tecnologias.

Marketing Digital & E-

Commerce #3
Web Analytics e Métricas para Redes Sociais

https://psicosoma.pt/produto/marketing-digital-e-commerce-3/

19,90€

Marketing Interno E
Comunicação

O impacto da utilização das novas tecnologias
nas PME’s

19,90€

https://psicosoma.pt/produto/marketing-interno-e-comunicacao/
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O livro pretende fazer um elo de ligação entre o teatro moderno
e o Marketing de Vendas Directas, fazendo um paralelismo entre

as duas comunicações interpessoais, referenciando os factores
que caracterizam o teatro vivencial, agora aplicado à força de

vendas.

PACK – MARKETINGO Teatro De Vendas
Uma nova política para a comunicação em

Marketing

https://psicosoma.pt/produto/o-teatro-de-vendas/

17,50€

59,70€

https://psicosoma.pt/produto/pack-marketing/
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Pack Comportamento &

Neuromarketing
PACK – MARKETING PLUS

https://psicosoma.pt/produto/pack-marketing-plus/

https://psicosoma.pt/produto/pack-comportamento-neuromarketing/69,70€

89,80€
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PACK Mkt & DigitalPACK – Comportamento do
Consumidor e Digital

https://psicosoma.pt/produto/pack-comportamento-do-consumidor-e-
digital/

https://psicosoma.pt/produto/pack-mkt-digital-2/

39,80€

79,60€
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PACK Mkt Digital E EcommercePack Mkt Digital #2 E #3

https://psicosoma.pt/produto/pack-mkt-digital-1-e-2/ https://psicosoma.pt/produto/pack-mkt-digital/

39,80€ 39,80€
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A palavra Marketing em si própria desperta os cantos mais
remotos da libido, conjugando com a palavra Sexy, facilmente

julgamos estar a falar de Publicidade… E eventualmente
mulheres bonitas e ousadas na sua inteligência tangível, com
sentido de provocação, os Marketeers não desgostam deste

conceito, mas é absolutamente redutor e pagão… na verdade não
é isso, o Marketing Sexy eles vai para além de publicidade e de

mulheres bonitas, é fundamento em si próprio e a sua razão não
pode ficar efemeramente esquecida.

A neurociência é hoje um campo indispensável no
desenvolvimento das sociedades, em diversas latitudes, muito

em prol da obra “O Erro de Descartes, Emoção, Razão e Cérebro
humano”, um livro de 1994, do neurologista António Damásio,
através do qual é apresentada a importância das emoções nas

decisões humanas e que impulsiona a discussão atual.

Porque É Que O Marketing É
Sexy & Inteligente?!

https://psicosoma.pt/produto/porque-e-que-o-marketing-e-sexy-
inteligente/

https://psicosoma.pt/produto/principios-de-neuromarketing/

19,90€

24,90€

Princípios De Neuromarketing
Neurociência cognitiva aplicada ao consumo,

espaços e design
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Princípios De Neuromarketing
Neurociência cognitiva aplicada ao consumo,

espaços e design

 Com o crescimento das áreas do Neuromarketing e da
Neurociência Cognitiva, tornou-se INDISPENSÁVEL um manual
de apoio que faça uma revisão dos conteúdos teóricos e a sua

aplicação na prática.

Nesta senda de entender o comportamento do consumidor, e tendo em
conta a evolução da ciência, é preciso fornecer uma atualização às

"arcaicas" teorias do comportamento de consumo, onde, por
desconhecimento, existem lacunas e algumas falsas deduções nos

manuais tradicionais de comportamento de consumo.

24,90€

Comportamento Do Consumidor
Quando a Neurociência, a Psicologia, a Economia

e o Marketing se encontram!

19,90€

www.psicosoma.pt/produto/principios-de-neuromarketing/ www.psicosoma.pt/produto/comportamento-do-consumidor/
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 Com o crescimento das áreas do Neuromarketing e da
Neurociência Cognitiva, tornou-se INDISPENSÁVEL um manual
de apoio que faça uma revisão dos conteúdos teóricos e a sua

aplicação na prática.

Influência Do Neuromarketing
Nos processos de tomada de decisão

24,90€

PACK – EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA

54,70€
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49,40€

PACK – EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA

54,70€

PACK – SENIOR
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34,80€

PACK NEUROEDUCAÇÃO
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19,90€
19,90€

www.psicosoma.pt/produto/a-emocao-nas-organizacoes/

Aprendizagem Da Leitura
Processos Cognitivos, Avaliação e

Intervenção

A leitura é uma das competências fundamentais na vida de
todos os seres humanos, condicionando, muitas vezes
irremediavelmente, um conjunto alargado de outras

aprendizagens.

www.psicosoma.pt/produto/aprendizagem-da-leitura-processos-
cognitivos-avaliacao-e-intervencao/

A Emoção Nas Organizações

As emoções e a sua regulação têm recebido crescente atenção, científica
e divulgativa, pois existe evidência crescente de que influenciam o

sucesso pessoal, grupal e organizacional.
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14,90€ 14,90€

www.psicosoma.pt/produto/programa-de-escrita-criativa-para-
sobredotados/

www.psicosoma.pt/produto/programa-de-estimulacao-em-
neuroeducacao/

Programa De Estimulação Em
Neuroeducação

Nível I E II

Um Manual Prático que visa estimular em sessões sequenciais e
lógicas, o desenvolvimento de competências e processos

específicos no cérebro das crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Programa De Escrita Criativa Para
Sobredotados

A Autora propõe uma série de cadernos com exercícios práticos que:
"[...] procuram ser uma ferramenta de trabalho útil para o professor
do aluno sobredotado ou para o educador, [...] em contexto de sala

de aula ou em ambiente familiar. 
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19,90€
19,90€

www.psicosoma.pt/produto/promocao-da-saude-psicossocial-na-
doenca/www.psicosoma.pt/produto/programa-de-neurociencia/

Programa De Neurociência 
Intervenção em Leitura e Escrita

O livro apresenta como uma ferramenta pedagógica susceptível
de gerar assinaláveis benefícios no desenvolvimento da literacia
junto das novas gerações, um conjunto encadeado de sugestões

de natureza prática e lúdica...

Promoção Da Saúde Psicossocial
Na Doença

Aspectos Teóricos e intervenção

Este livro insere-se numa perspectiva pluridisciplinar do cuidar
holístico tendo como objectivo fornecer aos psicólogos da saúde,

ferramentas para trabalhar com doentes e companheiros (as), numa
perspectiva de promoção da saúde, contribuindo para o bem estar,

qualidade de vida e satisfação com a vida de ambos.
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17,50€
19,90€

www.psicosoma.pt/produto/lacos-familiares-e-sociais/

www.psicosoma.pt/produto/o-idoso-como-um-todo/

O Idoso Como Um Todo

Foi, assim, objectivo deste trabalho compreender não só o
envelhecimento da população e suas consequências, mas
também perceber que alterações fisiológicas se dão num

indivíduo que envelhece.

Laços Familiares E Sociais

No contexto social actual, caracterizado pelo aumento das
controvérsias acerca da pobreza, da exclusão social e da

solidariedade, simultaneamente as questões da fragilidade
crescente dos laços familiares e sociais estão, mais do que nunca,

na ordem do dia.
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19,90€ 12,00€

www.psicosoma.pt/produto/os-desafios-do-pinguim-pelaio/
www.psicosoma.pt/produto/transicao-para-a-reformaaposentacao/

Transição Para A
Reforma/Aposentação

Contributos para a Adaptação

A Transição para a Reforma/ Aposentação: Contributos para a
Adaptação apresenta o fenómeno nas relações de trabalho e a
progressiva passagem à situação da reforma/aposentação de

milhares...

Os Desafios Do Pinguim Pelaio
Uma História infantil sobre a Asma

Os Desafios do Pinguim Pelaio constitui uma história destinada a
crianças em idade escolar com o objectivo de fornecer

informação, duma forma lúdica, sobre a asma e em particular
sobre a importância da adesão terapêutica e da adaptação à

doença.
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15,92€

www.psicosoma.pt/produto/mudancas-e-transicoes/

Mudanças E Transições
Pessoas em contextos

A mudança é eterna, perpétua, imortal… como escrevia
Schopenhauer! Mas em tempos de transições tão dramáticas como

os que vivemos, ela torna-se ainda mais necessária.

14,90€

www.psicosoma.pt/produto/programa-de-treino-de-competencias-
funcionais/

Este manual tem como principal objetivo o de proporcionar aos
alunos com necessidades educativas especiais um conjunto de

atividades promotoras da aprendizagem e treino funcional...

Programa De Treino De
Competências Funcionais

para Alunos com Necessidades Educativas
Especiais
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16,15€ 12,00€

www.psicosoma.pt/produto/envelhecimento-e-economia-social/www.psicosoma.pt/produto/so-um-pouco-mais-de-quase-nada/

Só um pouco mais de quase nada… é o retrato da história sobre um
bravo, um lutador que enfrenta uma grande batalha. É também a
história de muitos que realmente vivem fora das páginas de um

livro.

Num momento em que a Europa e Portugal atravessam uma
crise financeira e económica, e para alguns também uma crise de

valores, a Economia Social é uma esperança e uma alternativa
aos modelos económicos tradicionais, nomeadamente aos mais

liberais.

Só Um Pouco Mais De Quase
Nada

Intervenção na Doença de Alzheimer
Envelhecimento E Economia Social
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A bem de uma visão mais positiva da Saúde, do Bem-Estar e da
Qualidade de Vida.

O livro procura apoiar e esclarecer todos aqueles que encontram
dificuldades nesta tão complexa fase da vida.

Aconselhamento Na Saúde
Perspectivas Integradoras

19,90€
17,40€

www.psicosoma.pt/produto/transicao-para-a-vida-pos-escolar-para-
alunos-com-nee/

www.psicosoma.pt/produto/aconselhamento-na-saude/

Transição Para A Vida Pós-

Escolar De Alunos Com NEE
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Publicado em Maio de 2010, este é um livro que não se limita apenas
a divulgar informação teórica para a prevenção de comportamentos

de risco em relação ao vírus VIH/SIDA, mas pretende sim, ser um
instrumento prático...

O livro visa dar visibilidade ao problema da saúde mental das
populações migrantes, particularmente em grupos étnicos

minoritários ou em contingentes migratórios mais recentes...

19,90€
19,90€

www.psicosoma.pt/produto/migracao-e-saude-mental/
www.psicosoma.pt/produto/desenvolvimento-de-competencias-para-

a-prevencao-do-vihsida-e-ist/

Desenvolvimento De

Competências Para A Prevenção

Do VIH/SIDA E IST

Migração E Saúde Mental
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Este livro escrito por um grupo de investigadores, apresenta várias
perspectivas teóricas e estudos empíricos prosseguidos em Portugal

e em países estrangeiros que pretendem dar a conhecer os
meandros...

ste livro foi escrito com a intenção de dar resposta a médicos que
têm a seu cargo o primeiro contacto com os utentes, profissionais

interessados em utilizar bem o seu tempo e em ocupar-se das
tarefas que ninguém pode fazer tão bem como eles/elas.

19,90€
18,17€

www.psicosoma.pt/produto/o-retrato-decifrado-do-doente/www.psicosoma.pt/produto/saude-e-sociedade/

Saúde E Sociedade
Os contributos invisíveis da família

O Retrato Decifrado Do Doente
A personalização do registo médico
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A cafeína é uma xantina muito utilizada no mundo Ocidental. Os
efeitos Neuroprotectores da cafeína em pequenas doses,
administradas cronicamente, têm sido demonstrados em

diferentes modelos experimentais.

14,58€

https://psicosoma.pt/produto/beneficios-da-cafeina-na-demencia-de-
alzheimer/

Benefícios Da Cafeína Na Demência

De Alzheimer 
Os efeitos de neuroprotecção

Estamos perante um livro de uma total e até, poderíamos dizer,
dramática actualidade que liga a terrível e progressiva realidade da

pandemia da SIDA

19,90€

www.psicosoma.pt/produto/sida-os-media-sao-deuses-de-duas-
cabecas/

SIDA – Os Media São Deuses
De Duas Cabeças

Como estruturar campanhas de saúde
pública
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A obra surge com a necessidade de disponibilizar mais material
escrito de apoio, e em parceria com o Instituto de Psicologia

Cognitiva, Desenvolvimento Vocacional e Social da Universidade de
Coimbra...

Como é que nos desenvolvemos? Como é que aprendemos?
Porque é que o corpo assume tão grande importância nas

aprendizagens? Porque é que as crianças têm necessidade de
movimento?

19,90€
19,90€

www.psicosoma.pt/produto/psicomotricidade/
www.psicosoma.pt/produto/hipnose-clinica/

Hipnose Clínica
Fundamentos e aplicações em Psicologia e

Saúde

Psicomotricidade
Jogos Facilitadores de Aprendizagem
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Quando falamos sobre o tema da sexualidade verificamos que
este é ainda um tabu e está impregnado de mitos e crenças.

17,50€

www.psicosoma.pt/produto/vivencia-da-sexualidade/

Vivência Da Sexualidade
no Deficiente Mental Profundo

A escola assume-se como uma espécie de segunda casa da
criança, pois é aí que ela passa a maior parte do seu dia, as

pessoas com quem aí interage assumem extrema importância

17,50€

www.psicosoma.pt/produto/nao-quero-ir-a-escola-tenho-medo/

Não Quero Ir À Escola…

Tenho Medo!
Guia de Intervenção para: Pais,

Terapeutas, Educadores, Professores e
Psicólogos
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A Teoria e Prática da Gerontologia: Um Guia para Cuidadores de
Idosos é uma obra que pretende ocupar um lugar vago na

literatura científica e técnica das questões do envelhecimento e
dos cuidados ao idoso.

19,90€

www.psicosoma.pt/produto/teoria-e-pratica-da-gerontologia/

Se a preocupação com a doença e a saúde vem de tempos de
antanho, nunca como nos tempos modernos essa inquietação foi

tão acentuada, diversificada e universalizada.

19,90€

www.psicosoma.pt/produto/saude-no-prisma-da-sociologia/

Teoria E Prática Da
Gerontologia – 2ª Edição
Um Guia para Cuidadores de Idosos

Saúde No Prisma Da
Sociologia
Olhares Plurais
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Só a palavra, assusta. Mesmo que o cancro esteja no vizinho do
lado. Mas esse vizinho é sempre um amigo ou um familiar, pois
não deve haver no mundo quem não tenha alguém afetado por

esta doença.

19,90€

www.psicosoma.pt/produto/cancro-da-mama/ 59,70€

Cancro Da Mama
Dores do sofrimento feminino na

experiência com a doença

PACK – INTERVENÇÃO NA LEITURA

https://psicosoma.pt/produto/pack-intervencao-na-leitura/
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59,70€

www.psicosoma.pt/produto/pack-marketing/
69,70€

PACK – MARKETING PLUS

www.psicosoma.pt/produto/pack-marketing-plus/

PACK – MARKETING

69

P
si
c
o
lo
g
ia



54,70€

www.psicosoma.pt/produto/pack-educacao-infancia/ 49,40€

PACK – MARKETING PLUS

www.psicosoma.pt/produto/pack-senior/

PACK – EDUCAÇÃO DE
INFÂNCIA
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49,40€

PACK – GERONTOLOGIA

www.psicosoma.pt/produto/pack-gerontologia/

A obra que agora se publica constitui parte dos fundamentos
concetuais e contextuais, bem como uma parte da análise de
dados da tese de doutoramento “Teorias leigas sobre saúde e

doença e conceitos relacionados em pessoas idosas”,...

17,50€

www.psicosoma.pt/produto/teorias-leigas-em-pessoas-idosas-
conhecer-para-intervir/

Teorias Leigas Em Pessoas
Idosas – Conhecer Para Intervir

Um Guia para Educadores Sociais e Cuidadores
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14,90€

www.psicosoma.pt/produto/programa-de-apoio-psicologico-no-
idoso-papi/ 17,50€

www.psicosoma.pt/produto/piec-protocolo-individual-de-
estimulacao-cognitiva/

Programa De Apoio
Psicológico No Idoso (PAPI)

O PAPI – Programa de Apoio Psicológico no Idoso® foi
cuidadosamente concebido, pensado e delineado. Trata-se de um
programa especialmente construído de raiz para uma população

idosa que assim o exigiu e o exige.

PIEC
Protocolo Individual de Estimulação

Cognitiva

Este protocolo tem o objectivo primordial de trabalhar várias
áreas do cérebro no sentido de promover na pessoa uma
melhoria da qualidade de vida e na sua autonomia. Em

simultâneo pretende-se trabalhar a inteligência emocional...
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32,80€

www.psicosoma.pt/produto/pack-senior-ativo/

49,70€

PACK CRIANÇAS EM CASA!

www.psicosoma.pt/produto/pack-criancas-em-casa/

PACK SÉNIOR ATIVO
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30,73€

www.psicosoma.pt/produto/pack-alzheimer/

PACK ALZHEIMER
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49,70€

PACK CRIANÇAS EM CASA!

www.psicosoma.pt/produto/pack-criancas-em-casa/

54,70€

www.psicosoma.pt/produto/pack-educacao-infancia/

PACK – EDUCAÇÃO DE
INFÂNCIA
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19,90€

www.psicosoma.pt/produto/promocao-da-saude-psicossocial-na-
doenca/

Promoção Da Saúde Psicossocial

Na Doença
Aspectos Teóricos e intervenção

Este livro insere-se numa perspectiva pluridisciplinar do cuidar
holístico tendo como objectivo fornecer aos psicólogos da saúde,

ferramentas para trabalhar com doentes e companheiros (as), numa
perspectiva de promoção da saúde, contribuindo para o bem estar,

qualidade de vida e satisfação com a vida de ambos.

12,00€

www.psicosoma.pt/produto/os-desafios-do-pinguim-pelaio/

Os Desafios Do Pinguim Pelaio
Uma História infantil sobre a Asma

Os Desafios do Pinguim Pelaio constitui uma história destinada a
crianças em idade escolar com o objectivo de fornecer

informação, duma forma lúdica, sobre a asma e em particular
sobre a importância da adesão terapêutica e da adaptação à

doença.
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19,90€

www.psicosoma.pt/produto/diabetes-em-criancas-e-jovens/

Diabetes Em Crianças E Jovens
Qualidade de vida, atividade física e

conhecimentos sobre a diabetes tipo 1

A melhoria das condições de vida em geral e, em particular, o
desenvolvimento da medicina levou ao aumento da esperança de

vida, o que deu origem a uma maior prevalência das doenças
crónicas que, na sua grande maioria

16,15€

www.psicosoma.pt/produto/so-um-pouco-mais-de-quase-nada/

Só um pouco mais de quase nada… é o retrato da história sobre um
bravo, um lutador que enfrenta uma grande batalha. É também a
história de muitos que realmente vivem fora das páginas de um

livro.

Só Um Pouco Mais De Quase

Nada
Intervenção na Doença de Alzheimer
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A bem de uma visão mais positiva da Saúde, do Bem-Estar e da
Qualidade de Vida.

Aconselhamento Na Saúde
Perspectivas Integradoras

19,90€

www.psicosoma.pt/produto/aconselhamento-na-saude/

Publicado em Maio de 2010, este é um livro que não se limita apenas
a divulgar informação teórica para a prevenção de comportamentos

de risco em relação ao vírus VIH/SIDA, mas pretende sim, ser um
instrumento prático...

19,90€

www.psicosoma.pt/produto/desenvolvimento-de-competencias-para-
a-prevencao-do-vihsida-e-ist/

Desenvolvimento De

Competências Para A Prevenção

Do VIH/SIDA E IST
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O livro visa dar visibilidade ao problema da saúde mental das
populações migrantes, particularmente em grupos étnicos

minoritários ou em contingentes migratórios mais recentes...

19,90€

www.psicosoma.pt/produto/migracao-e-saude-mental/

Migração E Saúde Mental

Este livro escrito por um grupo de investigadores, apresenta várias
perspectivas teóricas e estudos empíricos prosseguidos em Portugal

e em países estrangeiros que pretendem dar a conhecer os
meandros...

19,90€

www.psicosoma.pt/produto/saude-e-sociedade/

Saúde E Sociedade
Os contributos invisíveis da família
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Este livro foi escrito com a intenção de dar resposta a médicos
que têm a seu cargo o primeiro contacto com os utentes,

profissionais interessados em utilizar bem o seu tempo e em
ocupar-se das tarefas que ninguém pode fazer tão bem como

eles/elas.

18,17€

www.psicosoma.pt/produto/o-retrato-decifrado-do-doente/

O Retrato Decifrado Do Doente
A personalização do registo médico

Estamos perante um livro de uma total e até, poderíamos dizer,
dramática actualidade que liga a terrível e progressiva realidade da

pandemia da SIDA

19,90€

www.psicosoma.pt/produto/sida-os-media-sao-deuses-de-duas-
cabecas/

SIDA – Os Media São Deuses
De Duas Cabeças

Como estruturar campanhas de saúde
pública
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A cafeína é uma xantina muito utilizada no mundo Ocidental. Os
efeitos Neuroprotectores da cafeína em pequenas doses,
administradas cronicamente, têm sido demonstrados em

diferentes modelos experimentais.

14,58€

https://psicosoma.pt/produto/beneficios-da-cafeina-na-demencia-de-
alzheimer/

Benefícios Da Cafeína Na
Demência De Alzheimer 

Os efeitos de neuroprotecção

A esclerose múltipla é a doença neurológica crónica mais
frequente entre os jovens na Europa e a América do Norte, sendo

o seu quadro clínico consequência das lesões patológicas
observadas no sistema nervoso central...

19,90€

https://psicosoma.pt/produto/esclerose-multipla/

Esclerose Múltipla
Avaliação cognitiva
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A obra surge com a necessidade de disponibilizar mais material
escrito de apoio, e em parceria com o Instituto de Psicologia

Cognitiva, Desenvolvimento Vocacional e Social da Universidade de
Coimbra...

19,90€

www.psicosoma.pt/produto/hipnose-clinica/

Hipnose Clínica
Fundamentos e aplicações em Psicologia e

Saúde

Quando falamos sobre o tema da sexualidade verificamos que
este é ainda um tabu e está impregnado de mitos e crenças.

17,50€

www.psicosoma.pt/produto/vivencia-da-sexualidade/

Vivência Da Sexualidade
no Deficiente Mental Profundo
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Se a preocupação com a doença e a saúde vem de tempos de
antanho, nunca como nos tempos modernos essa inquietação foi

tão acentuada, diversificada e universalizada.

19,90€

www.psicosoma.pt/produto/saude-no-prisma-da-sociologia/

Saúde No Prisma Da
Sociologia
Olhares Plurais

Só a palavra, assusta. Mesmo que o cancro esteja no vizinho do
lado. Mas esse vizinho é sempre um amigo ou um familiar, pois
não deve haver no mundo quem não tenha alguém afetado por

esta doença.

19,90€

www.psicosoma.pt/produto/cancro-da-mama/

Cancro Da Mama
Dores do sofrimento feminino na

experiência com a doença
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32,80€

www.psicosoma.pt/produto/pack-senior-ativo/

PACK SÉNIOR ATIVO PACK APOIO DA FAMÍLIA

59,70€

www.psicosoma.pt/produto/pack-apoio-da-familia/
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30,73€

www.psicosoma.pt/produto/pack-alzheimer/

PACK ALZHEIMER
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14,90€

www.psicosoma.pt/categoria-produto/terapia-da-fala/

Intervenção Colaborativa Da
Terapia Da Fala Na Ortodontia
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Onde estamos
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