
Livros

Rev Bras Psiquiatr. 2006;28(3):257-8

257

A segunda edição do livro “Prática psiquiátrica no hospital

geral: interconsulta e emergência” reafirma a obra do profes-

sor Neury Botega et al. como a principal referência em

interconsulta psiquiátrica no Brasil. Escrito por profissionais

de reconhecida competência no campo da interconsulta psi-

quiátrica, o livro apresenta, além da atualização da edição

anterior de 2002, três novos capítulos: Dependência do ál-

cool: conceitos básicos; Transtornos alimentares; e Pesquisa

no hospital geral: primeiros passos.

Os primeiros dois capítulos – Psiquiatria no hospital ge-

ral: histórico e tendências e Morbidade psiquiátrica no hos-

pital geral – contextualizam a interconsulta no país, relatan-

do o surgimento e evolução das unidades psiquiátricas em

hospitais gerais e uma avaliação detalhada do papel atual

destas no Brasil e América do Sul. Mostram o desenvolvi-

mento do conceito e a importância da interconsulta, além

de analisar de forma clara tanto os benefícios quanto os ris-

cos relacionados à integração do psiquiatra ao hospital ge-

ral. Consideram também as diferentes relações entre enfer-

midades físicas e transtornos mentais, revisando estudos de

prevalência de co-morbidade psiquiátrica em diferentes ní-

veis de assistência à saúde.

Os capítulos seguintes baseiam-se nos conceitos da psico-

logia médica e buscam relacioná-los aos diferentes aspectos

da interconsulta psiquiátrica. Os autores enfatizam o papel

do psiquiatra no hospital geral não somente como mais um

especialista dentre os vários disponíveis, mas como um me-

diador das diferentes necessidades que surgem nas relações

entre os pacientes, familiares e os demais profissionais de

saúde. Ainda nesta parte introdutória, encontram-se diver-

sos capí tu los re lac ionados aos aspectos técnicos da

interconsul ta,  bem como da formação de serv iços e

capacitação dos profissionais.

A seguir, são apresentados diversos capítulos relacionados

à prática clínica do psiquiatra no hospital geral. Iniciando

com a avaliação do paciente, os capítulos seguintes abordam

de maneira ampla e, ao mesmo tempo, pragmática, as princi-

pais síndromes psiquiátricas, além de tópicos específicos da

interconsul ta psiquiátr ica, ta is como manifestações

neuropsiquiátricas da infecção pelo HIV, falência e transplan-

te de órgãos, gravidez e puerpério, entre outros. Encontram-

se, ainda, capítulos de interesse para outros profissionais não-

especialistas, particularmente: Somatização; O paciente com

dor; A morte e o morrer; e Comportamento suicida.

Os últimos capítulos são dedicados a tópicos especiais, com

dois capítulos voltados às interações medicamentosas e aos

efeitos adversos dos psicofármacos, além das diversas formas

de psicoterapias aplicáveis no contexto do hospital geral, in-

cluindo as psicoterapias de apoio, técnicas cognitivo-

comportamentais e o trabalho com grupos e com crianças e

adolescentes. Um dos pontos altos do livro é o capítulo sobre

aspectos éticos, que aborda de maneira clara e prática aspec-

tos polêmicos do dia-a-dia da interconsulta psiquiátrica, tais

como consentimento esclarecido, capacidade de recusa a tra-

tamentos, alta a pedido, sigilo médico, suicídio e eutanásia,

entre outros. Por último, o novo capítulo Pesquisa no hospital

geral: primeiros passos é, ao mesmo tempo, uma introdução

e uma revisão às diferentes possibilidades de pesquisa no

âmbito do hospital geral.
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