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Apresentamos os títulos recebidos na biblioteca durante o mês de Junho. 

NOVOS TÍTULOS:  
 
NOVO NORDISK (2011). Novo nordisk history : changing diabetes.(3rd rev.). Bagsvaerd : Novo Nordisk 

 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO: 
NOVOS TÍTULOS:  
RAMOS, V.A.R. (2017). Equipa de emergência médica intra-hospitalar : processo de decisão de não reanimar. 
(Dissertação de mestrado não publicada). Instituto Politécnico de Castelo Branco, Castelo Branco 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

O livro apresenta a história da empresa Novordisk que atua 
na área dos cuidados de saúde, destacando-se na área da 
diabetes.   

…”O presente relatório é concebido no âmbito do 3º Mestrado em Cuidados Paliativos 
da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias (ESALD), do Instituto Politécnico de Castelo 
Branco, como parte integrante dos requisitos necessários à obtenção do grau de 
Mestre. Este pretende refletir o universo de conhecimentos adquiridos ao longo da 
aprendizagem teórica, integrados e mobilizados na prática clínica e assistencial junto 
de uma equipa diferenciada em CP, com o intuito de edificar e consolidar 
competências instrumentais, interpessoais e sistémicas aplicando os valores e 
princípios dos Cuidados Paliativos. Pretende-se ainda com este documento refletir 
criticamente sobre a tipologia e o modelo de organização do serviço de CP onde 
decorreu a prática clínica (UCCP), bem como descrever o processo de implementação 
e desenvolvimento do projeto de intervenção. Este último foi desenvolvido com base 
na necessidade premente de definir normas de orientação sobre a decisão de não 
reanimar (DNR), no hospital onde exerço funções, para que os profissionais de saúde 
tenham clara noção do referencial de atuação ética e legal em doentes com doença 
crónica, avançada e progressiva, implementando boas práticas no que se refere à 
suspensão ou abstenção de tratamentos desproporcionados. A metodologia 
estabelecida foi descritiva, reflexiva e crítica, suportada por evidência científica. 
Estruturalmente encontra-se organizado em três momentos: Contextualização do 
serviço onde foi realizado a prática clínica; Explanação e reflexão crítica das atividades 
desenvolvidas para a consecução dos objetivos estabelecidos, estando estas 
organizadas segundo o perfil de competências comuns e clínicas especializadas do 
enfermeiro que presta cuidados à pessoa em situação crónica e paliativa e por último 
o Projeto de intervenção.” 
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