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Apresentamos os títulos recebidos na biblioteca durante os meses de julho, agosto e 
setembro. 

OVOS TÍTULOS:  
NOVOS TÍTULOS:  

 

A. M. Marques, D. Vilar, & F. Forreta. (Eds). (2010).Educação sexual no 1º ciclo: Guia 
para professores e formadores. Alfragide: Texto. 

  

 

Beck, M. (2013). Shock wave therapy in practice: Sonography and ESWT. Heilbroon: 
Level10. 
 

 
 
Conde, J. M. S. (2017). Qualidade e perturbações do sono em jovens nadadores. 
Coimbra: Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra. 

  

 

 

 

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

Resumo: esta obra aborda o tema da educação sexual em 
contexto escolar, contém metodologias, recursos e conteúdos 
pedagógicos. Disponibiliza também informação sobre legislação 
e bibliografia acerca desta temática.  

Resumo: “This manual enables users to inform themselves, rapidly 
and effectively, about the diagnostic options offered by 
ultrasound examination of the musculoskeletal system.” 

Resumo:” Neste trabalho de investigação, pretendemos avaliar as 
alterações do padrão do sono em nadadores jovens, envolvidos 
num processo de treino e de competição regulares, bem como as 
implicações na capacidade de rendimento que lhe poderão estar 
diretamente associadas. O estudo está organizados em 2 partes 
principais: a primeira onde fazemos uma revisão bibliográfica. A 
segunda organiza-se em cinco capítulos que correspondem aos 
momentos da avaliação que desenvolvemos ao longo de uma 
época desportiva.” 
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Ferreira, A. M. C. (2016). Qualidade do ar interior em escolas e saúde das crianças. 
Coimbra: Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra. 

  

 

Frade, A., Marques, A. M., Alverca, C., & Vilar, D. (2010). Educação sexual na escola: 
Guia para professores, formadores e educadores. (8ª ed.). Alfragide: Texto. 

 

 

 

H. Lohrer, & L. Gerdesmeyer. (Eds.). (2014). Shock wave therapy in practice: 
Multidisciplinary medical applications. Heilbroon: Level10. 
 

 

 

 

 

 

 

Resumo: “Este trabalho pretende ser um contributo para a 
compreensão da qualidade do ar interior em escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico do Concelho de Coimbra e saúde das crianças.” 

Resumo: o livro a borda a temática da educação sexual dirigida 
para o 2º e 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário. Contém 
informação sobre materiais educativos, legislação e bibliografia. 

Resumo: This book, “offers an overview of indications and 
applications areas of extracorporeal shock wave therapy from 
angina pectoris to wound healing. It is suited for both beginners as 
well as experienced users of shock wave therapy.” 
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Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2014). Wong: Enfermagem da criança e do 
adolescente. (9ª ed.). Loures: Lusociência. 

 

 

 
 
Hockenberry, M. J., Wilson, D. (2014). Guia de estudos para Wong, enfermagem da 
criança e do adolescente. (9ª ed.). Loures: Lusociência. 

 

 
 

 

Osório A. R. (2005). Educação permanente e educação de adultos. Lisboa: Instituto 
Piaget. 

  

 

 

 

Resumo: Esta obra ”apresenta uma abordagem única de 
“idade e estágio” que cobre o desenvolvimento da criança e 
a promoção da saúde, assim como os problemas de saúde 
específicos desta população, organizada por grupos etários e 
sistemas orgânicos.” 

Resumo: “Este guia de estudo ajuda a rever os materiais 
e reforça a compreensão da enfermagem pediátrica com 
perguntas de escolha múltipla, de associação e de 
verdadeiro/falso, em conjugação com estudos de caso e 
questões de pensamento crítico:” 

Resumo: “Este texto pretende oferecer um estudo do sentido 
da educação permanente e das intervenções educativas nos 
diversos momentos da vida humana. A sua intenção é 
contextualizar hoje o significado da educação permanente na 
chamada «sociedade do conhecimento» através do estudo da 
teoria e da prática dos processos educativos na vida adulta.” 
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Silvestre, C. A. S. (2013). Educação e formação de adultos e idosos: Uma nova 
oportunidade. (3ª ed.). Lisboa: Instituto Piaget. 

 

 

 

 

 
T. Suzuki (Ed.). (2017). Clinical physical therapy. Zagreb: Intech. 

  

  

 

 
Vieira, R. M., & Vieira, C. (2005). Estratégias de ensino/ aprendizagem: O questionário 
promotor do pensamento crítico. Lisboa: Instituto Piaget. 

 

 

 

Resumo: “Assente em ideais educadores/formadores o autor 
defende a criação de Núcleos de Educação/Formação Global (NEFG) 
ou Núcleos de Educação/Formação Integrada (NEFI), como 
verdadeiros postos de troca, partilha, (des)envolvimento e de 
(des)construção de todos os tipos de saber e por todo o tipo de 
pessoas (quer ao nível etário, quer ao nível profissional, escolar, 
lazer[…] num mesmo espaço físico e ilimitado e num tempo 
intemporal e que implica aprender a aprender e aprender a 
desaprender.” 

Resumo: “This book consists of 11 chapters written by several 
professionals from different parts of the world. It includes 
different kinds of chapters for clinical physical therapy with 
precious points for physical therapy, physical therapy for 
cancer, chronic venous disease, mental health, and other 
topics. “ 

Resumo: “Este livro, destinado a todos os professores, de 
qualquer área disciplinar, nível de ensino e a desempenhar 
qualquer função educativa, centra-se na descrição de várias 
estratégias de ensino/aprendizagem, a partir de uma proposta 
de classificação de estratégias de ensino/aprendizagem.” 
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Crisóstomo, R. S. S. (2014). Manual lymphatic drainage in chronic venous disease. 
Lisboa: Universidade de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana. Tese de 
Doutoramento em Motricidade Humana especialidade em Reabilitação, Universidade 
de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana. Dissertação de Doutoramento. 
Acessível em: http://hdl.handle.net/10400.11/5681 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese de Doutoramento: 

Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da 
drenagem linfática manual (DLM) no tratamento de utentes com 
doença venosa crónica (DVC). 

http://hdl.handle.net/10400.11/5681
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Publicações  Periódicas: números novos 

     CAPA 
 
ÍNDICE TÍTULO PERIODICIDADE        NUMERAÇÃO 

 

 

 

 

 

Aceda aqui 
ao índice 

Dor Trimestral 

 
Vol. 22, nº 2 (2014)  
Vol. 22, nº 3 (2014)  
Vol. 22, nº 4 (2014) 
Vol. 23, nº 1 (2015) 
Vol. 23, nº 2 (2015) 
Vol. 23, nº 3 (2015) 
Vol. 23, nº 4 (2015) 
Vol. 24, nº 2 (2016) 
 

 
 

 
 
 

Aceda aqui 
ao índice   Nefrâmea     Trimestral A. 36, nº 181 (abr./jun. 

2017) 

 
  

 
 

Aceda aqui 
ao índice Patient Care Mensal 

 
 
 
Vol. 22, nº 238 (jul. 2017) 

 
 

 
    Índice 
indisponível Psiquiatria 

clínica Trimestral Vol. 36, nº 2 (jul./dez. 2017) 

 

 
 

Aceda aqui 
ao índice Referência Trimestral Série 4, nº 13 (abr./jun. 2017) 

http://www.aped-dor.org/index.php/publicacoes/revistas-dor/arquivo-2014
http://www.aped-dor.org/index.php/publicacoes/revistas-dor/arquivo-2014
http://www.apir.org.pt/wp-content/uploads/2017/07/Revista-Neframea-181_online.pdf
http://www.apir.org.pt/wp-content/uploads/2017/07/Revista-Neframea-181_online.pdf
http://www.admedic.pt/uploads/07-julho-238_capa-indice.pdf
http://www.admedic.pt/uploads/07-julho-238_capa-indice.pdf
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0874-028320170002&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0874-028320170002&lng=es&nrm=iso
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     CAPA ÍNDICE TÍTULO PERIODICIDADE        NUMERAÇÃO 

 
 

 
 
 

Aceda aqui 
ao índice 

Revista de 
Enfermería Rol 

Mensal 
 
Vol. 40, nº 7-8 (jul./ago. 2017) 
 

 

 
 
 

Índice 
indisponível 

Servir Bimensal 

Vol.59, nº 1 (jan./fev. 2016) 
Vol. 59, nº 2 (mar./abr.2016) 
Vol. 59, nº 3 (maio/jun. 2016) 
Vol. 59, nº 4 (jul. /ago. 2016) 
 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/464913
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/464913

