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Apresentamos a folha informativa onde são descritos os títulos recebidos na biblioteca 
durante o mês de junho. 

 

Aranguren G. L., (ed. lit.).(2012). Guía de voluntariado en cuidados paliativos: programa 
para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas. Barcelona: Obra 
Social "La Caixa. 

  

 

 

Coe, N., Harrison, M., & Paterson, K. (2016). Oxford practice grammar: basic: with 
answers. Oxford: Oxford University Press. 

 

Connolly, A. J, Finkbeiner, W. E., Ursell, F. C., & Davis, R. L. (2016). Autopsy 
pathology: a manual and atlas. (3rd ed.). Philadelphia: Elsevier. 

 

  

 

 

 
 
 
FICHA TÉCNICA: Título: INFOBIB: folha informativa. Propriedade: IPCB.ESALD. ISSN: 2182-5939. Periodicidade: mensal 

NOVOS TÍTULOS:  

Resumo: “…. Los cuidados paliativos intentam aliviar el sufrimiento 
y mejorar en lo possible la calidad de vida de los enfermos y 
familiars, respondiendo a sus múltiples necesidades físicas, 
emocionales, sociales e espirituales… El voluntariado ofrece la 
posibilidad de un crescimento personal enriquecedor aunque la 
motivación fundamental debe ser la ayuda al principal protagonista, 
el paciente.” 

Resumo: Gramática da língua inglesa, com exercícios práticos.  

Resumo: The book “Provides expanded coverage of microscopic 
anatomy; includes a chapter on special dissection procedures that 
may not be covered during a typical residency; examines 
important techniques such as autopsy photography and 
radiology, microscopy examination, supplemental laboratory 
studies, and other investigative approaches; address thelatest 
legal, social, and ethical issus relating to autopsies, as well as 
quality improvement and quality assurance; correlates pathologic 
findings with their clinical causes to enhance diagnostic 
accuracy.” 
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Eastwood, J. (2006). Oxford pratice grammar intermediate: with answers. Oxford:  

Oxford university press. 

 

 

Friães, R. (2016). Ambiente e engenharia do ambiente. Lisboa: A3ES - Agência de 
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

 

 

 Friães, R. (2016). Biblioteconomia, arquivo e documentação. Lisboa: A3ES - Agência 
de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior  

 

 

Friães, R. (2016). Ciências Informáticas. Lisboa: A3ES - Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior  

 

 

 

Resumo: Gramática da língua inglesa, com exercícios e 
questionários.  

Resumo: A publicação, dedicada ao ensino do Ambiente e 
engenharia do ambiente, analisa a oferta formativa existente em 
Portugal, a evolução global do ensino desta área científica e os seus 
ciclos de estudo. Por fim, são apresentados dados sobre a oferta 
formativa e empregabilidade. 

Resumo: A publicação, dedicada ao ensino da Biblioteconomia, 
arquivo e documentação, analisa a oferta formativa existente em 
Portugal, a evolução global do ensino desta área científica e os seus 
ciclos de estudo. Por fim, são apresentados dados sobre a oferta 
formativa e empregabilidade. 

Resumo: A publicação, dedicada ao ensino das Ciências 
Informáticas, analisa a oferta formativa existente em Portugal, a 
evolução global do ensino desta área científica e os seus ciclos de 
estudo. Por fim, são apresentados dados sobre a oferta formativa e 
empregabilidade. 
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Friães, R. (2016). Ciência política e cidadania. Lisboa: A3ES - Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior 

  

 

Friães, R. (2016). Contabilidade e fiscalidade. Lisboa: A3ES - Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior  

 

 

Friães, R. (2016). Desporto. Lisboa: A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do 
Ensino Superior 

 

 

 

Friães, R. (2016). Direito. Lisboa: A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do 
Ensino Superior  

 

 

Resumo: A publicação, dedicada ao ensino da Ciência Política 
e Cidadania, analisa a oferta formativa existente em Portugal, 
a evolução global do ensino desta área científica e os seus 
ciclos de estudo. Por fim, são apresentados dados sobre a 
oferta formativa e empregabilidade. 

Resumo: A publicação, dedicada ao ensino da Contabilidade 
e Fiscalidade, analisa a oferta formativa existente em 
Portugal, a evolução global do ensino desta área científica e 
os seus ciclos de estudo. Por fim, são apresentados dados 
sobre a oferta formativa e empregabilidade. 

Resumo: A publicação, dedicada ao ensino do Desporto, 
analisa a oferta formativa existente em Portugal, a evolução 
global do ensino desta área científica e os seus ciclos de 
estudo. Por fim, são apresentados dados sobre a oferta 
formativa e empregabilidade. 

Resumo: A publicação, dedicada ao ensino do Direito, analisa a 
oferta formativa existente em Portugal, a evolução global do 
ensino desta área científica e os seus ciclos de estudo. Por fim, 
são apresentados dados sobre a oferta formativa e 
empregabilidade. 
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Friães, R. (2016). Economia. Lisboa: A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do 
Ensino Superior  

 

 

Friães, R. (2016). Eletrónica e automação. Lisboa: A3ES - Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior 

 

 

Friães, R. (2016). Finanças, banca e seguros. Lisboa: A3ES - Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior  

 

 

Friães, R. (2016). História e arqueologia. Lisboa: A3ES - Agência de avaliação e 
acreditação do ensino superior 

 

 

 

Resumo: A publicação, dedicada ao ensino da Economia, analisa 
a oferta formativa existente em Portugal, a evolução global do 
ensino desta área científica e os seus ciclos de estudo. Por fim, 
são apresentados dados sobre a oferta formativa e 
empregabilidade. 

Resumo: A publicação, dedicada ao ensino da Eletrónica e 
automação, analisa a oferta formativa existente em Portugal, a 
evolução global do ensino desta área científica e os seus ciclos 
de estudo. Por fim, são apresentados dados sobre a oferta 
formativa e empregabilidade. 

Resumo: A publicação, dedicada ao ensino das Finanças, banca 
e seguros, analisa a oferta formativa existente em Portugal, a 
evolução global do ensino desta área científica e os seus ciclos 
de estudo. Por fim, são apresentados dados sobre a oferta 
formativa e empregabilidade. 

Resumo: A publicação, dedicada ao ensino da História e 
arqueologia, analisa a oferta formativa existente em Portugal, a 
evolução global do ensino desta área científica e os seus ciclos 
de estudo. Por fim, são apresentados dados sobre a oferta 
formativa e empregabilidade. 
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Friães, R. (2016). Hotelaria, turismo e lazer. Lisboa: A3ES - Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior. 

  

 Friães, R. (2016). Jornalismo e reportagem. Lisboa: Agência de avaliação e 
acreditação do ensino superior  

 

Friães, R. (2016). Marketing e publicidade. Lisboa: A3ES - Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior  

 

 

Friães, R. (2016). Química. Lisboa: A 3ES - Agência de avaliação e acreditação do 
Ensino Superior  

 
 
 
Fonseca, P. A., & Serra, M. F. S. (2015). Jurisprudência do conselho de revisão da 
A3ES. Lisboa: A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

  

 

Resumo: A publicação, dedicada ao ensino da Hotelaria, turismo 
e lazer, analisa a oferta formativa existente em Portugal, a 
evolução global do ensino desta área científica e os seus ciclos de 
estudo. Por fim, são apresentados dados sobre a oferta formativa 
e empregabilidade. 

Resumo: A publicação, dedicada ao ensino do Jornalismo e 
reportagem, analisa a oferta formativa existente em Portugal, a 
evolução global do ensino desta área científica e os seus ciclos de 
estudo. Por fim, são apresentados dados sobre a oferta formativa 
e empregabilidade. 

Resumo: A publicação, dedicada ao ensino do Marketing e 
publicidade, analisa a oferta formativa existente em Portugal, a 
evolução global do ensino desta área científica e os seus ciclos de 
estudo. Por fim, são apresentados dados sobre a oferta formativa 
e empregabilidade. 

Resumo: A publicação, dedicada ao ensino da Química, analisa 
a oferta formativa existente em Portugal, a evolução global do 
ensino desta área científica e os seus ciclos de estudo. Por fim, 
são apresentados dados sobre a oferta formativa e 
empregabilidade. 

Resumo: A publicação, dedicada ao ensino da Jurisprudência do 
conselho de revisão da A3ES, analisa a oferta formativa existente em 
Portugal, a evolução global do ensino desta área científica e os seus 
ciclos de estudo. Por fim, são apresentados dados sobre a oferta 
formativa e empregabilidade. 
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Grice, T., & Greenan, J. (2012). Nursing 2: Oxford english for careers: student's book. 
Oxford: Oxford University Press 

 

Khong, T. Y., & Malconson, R. D. G. (ed. lit.). (2015). Keeling´s fetal and neonatal 
pathology. (5th ed.). Cham: Springer International Publishing 

 

 

 

Longman dictionary of contemporary english: for advanced learners. (2014). (6th ed.) 
Harlow: Pearson education 

 

 

Martins, M. C. A. (2016). Alimentação e identidade em contexto migratório: práticas e 
representações: um estudo de caso no distrito de Castelo Branco. Lisboa: Chiado. 

 

Resumo: Inglês para profissionais de saúde 

Resumo: “The book provides an overview of fetal and perinatal 
pathology, concentrating on common problems, especially 
where the anatomical pathology findings guide the direction of 
further investigations. ….the first half covering general areas in 
perinatal pathology. The second half is based on organ systems 
and covers specific pathological entities, now including 
discussion of the relevant molecular pathology.” 

Resumo: Dicionário da língua inglesa 

Resumo:” Esta obra procura compreender até que ponto 
as práticas alimentares dos imigrantes do distrito de 
Castelo Branco estão ancoradas nos seus elementos 
identitários e de pertença ou, pelo contrário se descolam 
desses elementos, para se encaixarem e interpenetrarem 
na cultura alimentar do país de acolhimento.” 
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Mcintosh, C., (ed. lit.). (2017). Oxford collocations dictionary: for students of english. 
(2nd ed.). Oxford: Oxford University Press. 

  

Redman, S. (2015). English vocabulary in use pre-intermediate and intermediate: 
vocabulary reference and practice: with answers... (3 rd ed). Cambridge: Cambridge 
University Press. 

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CUIDADOS PALIATIVOS (2015). Directorio de recursos 
de cuidados paliativos en España : Directorio SECPAL. Madrid: Sociedad Española de 
Cuidados Paliativos. 

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CUIDADOS PALIATIVOS (2016). Análisis y evaluación de 
los recursos de cuidados paliativos de España. Madrid: Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos. 

 

 

 

Resumo: Dicionário da língua inglesa 

Resumo: Vocabulário da língua inglesa com questionários. 

Resumo: “Este documento contiene toda la información sobre el 
Diretorio de recursos de CP en España atendiendo a la 
clasificación de recursos según los critérios definidos por la 
SECPAL.” 

Resumo:” El análisis y las conclusiones recogidas en esta 
Monografía van a ayudar a conocer cómo estamos y dónde. 
Necesitamos saber cuál es el nivel de desarrollo de los Cuidados 
Paliativos en cada región, si la atención al final de la vida es de 
calidad y qué oportunidades y retos tenemos para poder 
desarrollar definitivamente los Cuidados Paliativos en España, para 
poder así reclamar a los gestores y responsables sanitarios las 
necesidades de cada región o autonomía. “ 
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Wrigt, R., & Symonds, M. S. (2011). English for nursing. Harlow: Pearson education.  

 

 

 

 Martins, D. I. (2016). Qualidade de vida e função respiratória na tetraplegia. Castelo 
Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Saúde Dr. Lopes 
Dias. 

 

 

 
Pilha, L. S. G. (2016). Singularidades da intervenção psicológica nos cuidados paliativos 
relatório de prática clínica. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco. 
Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias. (Dissertação de Mestrado em Cuidados 
Paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Saúde Dr. Lopes 
Dias).  

 
 
 

 

Resumo: Inglês para profissionais de saúde 

TRABALHOS PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA : 

Resumo: “ A elaboração deste trabalho científico surgiu 
da necessidade de caracterizar a realidade nacional das 
LVM, no que diz respeito à qualidade de vida e à função 
respiratória dos indivíduos portadores deste tipo de 
limitação física.” 

Dissertações de Mestrado 

Resumo: “ A psicologia tem um papel imprescindível nos 
cuidados paliativos mas não existem ainda, em Portugal, 
critérios definidos para esta intervenção, o que sustenta a 
necessidade do desenvolvimento deste tema.“ 
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Publicações Periódicas: números novos 

     CAPA 
 

ÍNDICE TÍTULO PERIODICIDADE        
NUMERAÇÃO 

  

 

 

 

Aceda aqui 
ao índice 

Patient Care Mensal 

 
 
Vol. 21, nº 225  
(maio 2016) 

 

 
 

Aceda aqui 
ao índice 

Patient Care Mensal 

 
Vol. 21, nº 226 
(jun. 2016) 
 

 

 
 

Aceda aqui 
ao índice 

Referência Trimestral 

 
 
Série 4, nº 9  
(abr. /Jun. 2016 

 

 
Aceda aqui 
ao índice 

Revista 
Investigação em 

Enfermagem 

Trimestral 
 

Nº 15, 2ª Série  
(abr. 2016) 

 

 
 

 
Índice 

indisponível 

Revista de 
Enfermería Rol Mensal 

 
 
Vol. 39, nº 5  
(maio 2016) 
 
 

 

 

Aceda aqui 
ao índice Revista de 

Enfermería Rol Mensal 
Vol. 39, nº 6  
(jun. 2016) 
 

http://www.admedic.pt/uploads/05_maio-225_capa-indice.pdf
http://www.admedic.pt/uploads/05_maio-225_capa-indice.pdf
http://www.admedic.pt/uploads/06_junho-226_capa-indice.pdf
http://www.admedic.pt/uploads/06_junho-226_capa-indice.pdf
http://www.index-f.com/referencia/2016/sumario49.php
http://www.index-f.com/referencia/2016/sumario49.php
http://www.sinaisvitais.pt/images/stories/Rie/RIE15_s2.pdf
http://www.sinaisvitais.pt/images/stories/Rie/RIE15_s2.pdf
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/430332
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/430332

