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

OVOS TÍTULOS:  
NOVOS TÍTULOS:  

 

Álvarez Hernández, J., García Luna, P. P. (2009). Gestión en nutrición clínica. 
Barcelona: Glosa 

 

 

Amaral, A. C. (2010). Prescrições de enfermagem em saúde mental mediante a CIPE. 
Loures: Lusociência 

 

 

 

Borges, E. L. (2012). Feridas: úlceras dos membros inferiores. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan 

 

 

 

 

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

 “…Todos los capítulos compartem una visión 
extraordinariamente práctica, por lo que no cabe dúvida que este 
texto se convertirá en manual de consulta y referencia obligada, 
no sólo para aquellos que trabajam en la nutrición clínica, sino 
también en otras áreas de conocimiento.”  

 “Este manual, pretende ser apenas um primeiro ensaio baseado 
numa mistura dos já conhecidos teóricos de enfermagem, 
pretende actualizar, não só a forma de documentação dos 
Enfermeiros, mas também o modo de ver o indivíduo, não como 
utente, mas como uma pessoa em desequilíbrio. Pretende servir 
de guia de orientação, tanto para a prática como para a 
indagação introspectiva do Enfermeiro.”  

O livro contém informação sobre: úlceras venosas, úlceras 
arteriais, úlceras de pé em diabéticos e relatos de casos clínicos. 
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Crisp, L. N., ed. lit. (2014). Um futuro para a saúde: todos temos um papel a 
desempenhar. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian 

 

 

 

Espanha, R., Ávila, P., Mendes, R. V. (2016). Literacia em saúde em Portugal. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figueira, M. L., Sampaio, D., Afonso, P., (ed. lit.). (2016). Manual de psiquiatria clínica. 
Lisboa: Lidel 

 

 

 

Resumo: Catálogo de exposição 

Resumo: “ O inquérito sobre literacia em saúde realizado em 
Portugal (ILS-PT) foi desenvolvido e aplicado por uma equipa do 
CIES-IUL com o apoio do Programa Gulbenkian Inovar em Saúde da 
Fundação Calouste Gulbenkian, e assumiu como objetivo central 
contribuir para o aumento do conhecimento sobre o nível de 
literacia em saúde em Portugal e identificar as principais limitações, 
problemas e entraves no âmbito da literacia em saúde na sociedade 
portuguesa, bem como orientar o potencial de ação no sentido da 
sua melhoria. De forma a permitir comparações com outros países 
europeus, este estudo seguiu a metodologia proposta pelo HLS-
EUConsortium (2012): Comparative Report of Health Literacy in 
Eight EU Member States. The European Health Literacy Survey HLS-
EU.  

Resumo: “ O manual de psiquiatria clínica tem como objetivo 
fornecer, aos estudantes e profissionais de saúde mental, um texto 
didático que percorra, de uma forma sistemática, a variedade das 
patologias psiquiátricas que se apresentam na clínica.”  
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Firmino, H., Simões, M. R., Cerejeira, Joaquim (ed. lit.). (2016). Saúde mental das pessoas 
mais velhas. Lisboa: Lidel 

 

 

 

Graça, L. M. (2012). Medicina materno-fetal. (4ª ed.). Lisboa: Lidel 

 

 

 

 

 

Hanson, S. M. H. (2004). Enfermagem de cuidados de saúde à família: teoria, prática e 
investigação. (2ª ed.). Loures: Lusociência 

 

 

 

 

 

 

 “ Este livro está organizado em seis secções, que procuram 
traçar um “roteiro” de questões que atravessam a 
aprendizagem e a intervenção nas problemáticas clínicas do 
envelhecimento: psicologia do envelhecimento; bases 
neuropsicológicas; avaliação; psicopatologia; intervenções; 
sociedade, direito e saúde.” 

 “ A evolução da medicina materno-fetal, a que assistimos nas 
últimas décadas, delineou a exploração de um caminho que vem 
marcando, irreversivelmente, a humanidade. Em cada ano que 
passa, a investigação básica e o rigor científico em que assenta a 
prática clínica introduzem novos elementos para o desvelar dos 
mistérios do início da vida, para alargar a nossa capacidade de 
observação e de compreensão da intimidade evolutiva do novo 
ser, e para nos permitir a intervenção directa sobre o feto.” 

Esta obra ”debate a prática de enfermagem de família em 
cada área especializada: famílias em idade fértil, 
família/filhos, gerontologia, médico-cirúrgica, saúde 
psiquiátrica/mental e enfermagem de saúde pública na 
comunidade.  
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Howard, P. K., Steinmann, R. A. (2011). Sheehy enfermagem de urgência: da teoria à 
prática. Loures: Lusodidacta 

 

 

 

 

Correia, D. T. (ed. lit.). Manual de psicopatologia. (2014). (2ª ed.) Lisboa: Lidel 

 

 

 

 

Medronho, R. A., (ed. lit.). (2011). Epidemiologia. (2ª ed.) São Paulo: Atheneu 

 

 

 

 

 

 

O livro “continua na senda da definição de enfermagem de urgência. 
Os autores da presente edição sintetizaram a evidência e as directivas 
clínicas, de modo a proporcionar-lhe um instrumento que refletisse as 
boas prácticas da prestação de cuidados de urgência. Esta partilha de 
conhecimentos visa optimizar os resultados clínicos nos doentes a 
quem presta cuidados.”  

” Este livro faz uma revisão da semiologia psiquiátrica e dos vários 
termos utilizados na descrição psicopatológica, ensina a 
metodologia médica para a construção de uma história clínica 
psiquiátrica, descreve a história e o estado atual dos sistemas 
classificativos oficiais em psiquiatria, aborda as principais 
síndromes psico-orgânicas e os sintomas psiquiátricos na doença 
médica a ter em conta para um diagnóstico diferencial com 
qualidade.” <<<<<< 

 “Este livro afirma a epidemiologia enquanto disciplina ao abordar 
de forma competente as interfaces com outras disciplinas, como a 
estatística, demografia, geografia, ecologia e ética. … O livro 
também reafirma o papel da epidemiologia na saúde pública e 
políticas públicas ao dedicar capítulos aos indicadores de saúde, 
vigilância epidemiológica, epidemiologia e serviços de saúde, 
informação em saúde, saúde do trabalhador e meio ambiente.” 
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Menoita, E. C. (2015). Gestão de feridas complexas. Loures: Lusodidacta 

 

 

 

Moll, K. J., Moll, M. (2006). Atlas de anatomia. (4ª ed.). Loures: Lusociência 

 

 

Perrecone, M. R., Shannon, C. E., (ed. lit.). (2015). Brunner e Suddarth manual de 
enfermagem médico-cirúrgica. (13ª ed.). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 

 

 

Pina, J. A. E. (2007). Anatomia humana do coração e vasos. (2ª ed.). Lisboa: Lidel 

  

 

 

Neste manual “… são versados os conceitos e definições que 
revestem a tipologia da lesão, sua etiologia, o diagnóstico e 
resposta ao tratamento…. São abordados todos os tipos de 
feridas, das simples às mais complexas, da prevenção ao 
tratamento, através de textos compreensivos, esquemas 
orientadores e recomendações práticas.” 

Atlas de Anatomia Humana 

 “Este manual destaca especialmente a prática de enfermagem em 
ambientes domiciliar e comunitário, a orientação dos clientes e os 
resultados previstos em relação aos cuidados adotados.” 

“A anatomia humana do coração e vasos é descrita na anatomia 
geral do coração e vasos, no coração e pericárdio, no sistema 
arterial, no sistema venoso, no sistema linfático, na vascularização 
e intervenção de órgãos, na microvascularização de órgãos, no 
coração e vasos em angiografia, no coração e vasos em TC e RM, 
no coração e vasos em ecografia, no coração em cintigrafia.” 
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Pina, J. A. E. (2009). Anatomia humana da relação. (4ª ed.). Lisboa: Lidel 

 

 

 

 

Pina, J. A. E. (2015). Anatomia humana da locomoção. (5ª ed.) Lisboa: Lidel, 2015 

 

 

 

Soares, J., Gulbenkian, S. (2015). Saúde e arquitetura em diálogo. [Lisboa]: Fundação 
Calouste Gulbenkian 

 

 

Seeley, R. R., Stephens, T. D., Tate, P. (2011). Anatomia e fisiologia. (8ª ed.). Loures: 
Lusociência 

  

O volume contém: “Generalidades sobre a anatomia neurológica e 
estesiológica, medula espinhal, nervos cranianos, cerebelo, 
prosencéfalo, diencéfalo, telencéfalo, cavidades encéfalo-
medulares e formações coroideias, meninges, sistema nervoso 
autónomo, órgãos dos sentidos, grandes vias de condução e 
aplicações clínicas, vascularização do sistema nervoso central, 
anatomia radiológica na tomografia computarizada.” 

O volume contém: “Anatomia humana geral da locomoção, 
anatomia humana da locomoção passiva (osteologia e artrologia), 
anatomia da locomoção activa (miologia), anatomia funcional, 
anatomia de superfície e artística, anatomia craniométrica, 
anatomia da locomoção em radiologia, em TC e RM, em ecografia 
e em artroscopia.” 

Catálogo de exposição. 

 “O tratado de anatomia e fisiologia (…) visa ajudar os 
estudantes a desenvolver uma sólida compreensão dos 
conceitos de anatomia e fisiologia e usar esse conhecimento 
na resolução de problemas, através de um sistema de 
aprendizagem rigorosamente planeado.” 
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Tate, P., Kennedy, J., Seeley, R. R. (2011). Guia de estudo para utilização com anatomia 
e fisiologia. (8ª ed.). Loures: Lusociência 

 

 

Sequeira, C. (2010).Cuidar de idosos: com dependência física e mental. Lisboa: Lidel  

 

 

Simões, M. S. (2015). Cancro ponto e vírgula. Porto: Universidade do Porto; [Lisboa]: 
Fundação Calouste Gulbenkian 

 

 
Paulsen,F. Waschke, J. (2012). Sobotta: atlas de anatomia humana. (23ª ed.). Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan. 4 vols. Vol. 1: Anatomia geral e sistema muscular. Vol. 2: 
Orgãos internos. Vol. 3: Cabeça, pescoço e neuroanatomia. Suplemento: Quadros de 
músculos, articulações e nervos. 

 

 

“Este guia destina-se a acompanhar a Anatomia e Fisiologia de 
Seeley, Stephens e Tate. Cada capítulo, assim como a ordem 
dos temas ao longo dele, corresponde a um capítulo do livro, 
o que favorece o estudo sistemático e torna mais fácil a tarefa 
de encontrar ou rever informação.” Contém exercícios de 
aprendizagem.  

“Trata-se de um manual de leitura, de consulta, para profissionais 
e cuidadores, ajudando-os não só a adequar os cuidados às 
necessidades da pessoa dependente, como também a não colocar 
em risco a sua própria saúde. Descreve as principais intervenções 
a adoptar pelos profissionais de saúde, de modo a que quem cuida 
não fique por cuidar.” 

Guia informativo sobre diversos tipos de cancro. Aborda 
temas como a genética, prevenção, fatores de risco e rastreio 
da doença. 

A obra contém: Anatomia geral e sistema muscular, 
órgãos internos, cabeça pescoço e neuroanatomia, 
e também quadros de músculos, articulações e 
nervos. 
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Townsend, M. C. (2011). Enfermagem em saúde mental e psiquiátrica: conceitos de 
cuidado na prática baseada na evidência. Loures: Lusociência 

 

 

 

O livro apresenta “ uma abordagem holística baseada 
nas evidências, que se foca nas componentes biológica 
e comportamental da doença mental.”  

Publicações Periódicas: números novos 

     CAPA 
 

ÍNDICE TÍTULO PERIODICIDADE        NUMERAÇÃO 

 

 
 

Aceda 
aqui ao 
índice 

Patient Care Mensal 

 
 
Vol. 21, nº 228 (set. 2016) 
 

 

 
Aceda 
aqui ao 
índice 

Revista da 
Associação 

Portuguesa dos 
Enfermeiros 
Obstetras 

Iregular 
 
Nº 16 (dez. 2015) 

 

 
Aceda 
aqui ao 
índice 

 
 

Revista de 
Enfermería Rol 

Mensal Vol. 39, nº 9 (set.2016) 
 

 

 

 

Aceda 
aqui ao 
índice 

Revista de 
Enfermería Rol Mensal Vol. 39, nº 10 (oct. 2016) 

 

 

 

Aceda 
aqui ao 
índice 

Saúde Infantil Trimestral Vol. 38, nº Especial (2016) 

http://www.admedic.pt/uploads/09_setembro-229_capa-indice.pdf
http://www.admedic.pt/uploads/09_setembro-229_capa-indice.pdf
http://www.admedic.pt/uploads/09_setembro-229_capa-indice.pdf
http://apeobstetras.com/docs/revista.pdf
http://apeobstetras.com/docs/revista.pdf
http://apeobstetras.com/docs/revista.pdf
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/440807
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/440807
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/440807
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/440807
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/442659
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/442659
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/442659
http://saudeinfantil.asic.pt/
http://saudeinfantil.asic.pt/
http://saudeinfantil.asic.pt/

