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Em destaque damos a informação de que a BEm destaque damos a informação de que a BEm destaque damos a informação de que a BEm destaque damos a informação de que a B----on disponibilizaon disponibilizaon disponibilizaon disponibiliza,,,,    em regime de experiênciaem regime de experiênciaem regime de experiênciaem regime de experiência, dois , dois , dois , dois 
recurrecurrecurrecurssssos:os:os:os:    
    
----    American Society for Microbiology JournalsAmerican Society for Microbiology JournalsAmerican Society for Microbiology JournalsAmerican Society for Microbiology Journals,,,,    com acesso gratuito a todas as com acesso gratuito a todas as com acesso gratuito a todas as com acesso gratuito a todas as 
revistas até ao dia 16 de junho e acessível em:  revistas até ao dia 16 de junho e acessível em:  revistas até ao dia 16 de junho e acessível em:  revistas até ao dia 16 de junho e acessível em:  http://journals.asm.org/http://journals.asm.org/http://journals.asm.org/http://journals.asm.org/ 
    
    
----    BioMed CentralBioMed CentralBioMed CentralBioMed Central, com acesso gratuito a todos os conteúdos da editora até ao dia 18 de , com acesso gratuito a todos os conteúdos da editora até ao dia 18 de , com acesso gratuito a todos os conteúdos da editora até ao dia 18 de , com acesso gratuito a todos os conteúdos da editora até ao dia 18 de 
JunhoJunhoJunhoJunho    e acessível em: e acessível em: e acessível em: e acessível em: http://www.biomedcentral.com/http://www.biomedcentral.com/http://www.biomedcentral.com/http://www.biomedcentral.com/    
    
                                    Lurdes GriloLurdes GriloLurdes GriloLurdes Grilo    
NOVOS TÍTULOSNOVOS TÍTULOSNOVOS TÍTULOSNOVOS TÍTULOS: : : :     

NOVOS NOVOS NOVOS NOVOS TÍTULOSTÍTULOSTÍTULOSTÍTULOS: : : :     
 
 
CONFERÊNCIA DO IPCB SOBRE O LIVRE ACESSO AO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, 3,CONFERÊNCIA DO IPCB SOBRE O LIVRE ACESSO AO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, 3,CONFERÊNCIA DO IPCB SOBRE O LIVRE ACESSO AO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, 3,CONFERÊNCIA DO IPCB SOBRE O LIVRE ACESSO AO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, 3,    Castelo Castelo Castelo Castelo 
Branco, 2013Branco, 2013Branco, 2013Branco, 2013 - III Conferência do IPCB sobre o Livre Acesso ao Conhecimento Científico: "O 
desafio da publicação em meio científico: como, onde, porquê?": livro de resumos. Castelo 
Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, 2013. 76 p. . ISBN 978-989-8196-28-6 
 
        

               
 
 
 
 
    
FERREIRA, Manuel BrancoFERREIRA, Manuel BrancoFERREIRA, Manuel BrancoFERREIRA, Manuel Branco - Aspectos básicos clínicos das alergias. 1ª ed. Lisboa : Publicações ciência & 
vida, 2011. 232 p. ISBN 978-972-590-090-1 
 
 

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

    
    

Resumo: a publicação aborda a questão do livre 
acesso ao conhecimento, a importância da 
publicação em meio científico, bem como, a 
problemática da contagem de citações e indicadores 
bibliométricos.  
Refere ainda o papel das instituições de ensino 
superior como produtoras e difusoras do 
conhecimento científico e técnico. 
 

Resumo: Abordagem de Aspectos Básicos Clínicos 
das principais doenças alérgicas. A organização do 
texto está concebida de forma prática e didáctica e 
centra-se no diagnóstico e terapêutica das doenças 
alérgicas. O Livro foca ainda aspectos relacionados 
com a qualidade de vida dos doentes alérgicos. 
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FFFFREITAS, Sandro Remo Martins Neves RamosREITAS, Sandro Remo Martins Neves RamosREITAS, Sandro Remo Martins Neves RamosREITAS, Sandro Remo Martins Neves Ramos - Flexibilidade e alongamento: um modelo 
taxonómico. 1ª ed. Santo António dos Cavaleiros : Gnosies, 2010. 239 p.  ISBN 978-989-96381-
0-5 
 
 

 
 
 
 
ORDEM DOS ENFERMEIROSORDEM DOS ENFERMEIROSORDEM DOS ENFERMEIROSORDEM DOS ENFERMEIROS - Guia orientador de boas práticas para a prevenção de 
sintomatologia depressiva e comportamentos da esfera suicidária. [Lisboa]: Ordem dos 
Enfermeiros, 2012. 106 p. ISBN 978-989-8444-18-9 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PELÁEZ HERNÁNDEZ, PELÁEZ HERNÁNDEZ, PELÁEZ HERNÁNDEZ, PELÁEZ HERNÁNDEZ, AntonioAntonioAntonioAntonio; ; ; ; DÁVILA GONZÁLEZ, IGNACIODÁVILA GONZÁLEZ, IGNACIODÁVILA GONZÁLEZ, IGNACIODÁVILA GONZÁLEZ, IGNACIO    JJJJ., ed. lit. - Tratado de 
alergología. Madrid: Ergon, 2007. 2 vol.  ISBN 978-84-8473-575-5 
 
 

 
 

    

    

Resumo: “Dada a importância que o alongamento e a 
flexibilidade têm em diversas áreas, este trabalho 
permite, ajudar a sua promoção de uma forma eficaz, 
segura e propositada. “ 

Resumo: “Como todas as causas de morte evitáveis, a 
problemática suicidária é uma preocupação da DGS que, 
através do Programa Nacional para a Saúde Mental, tem 
em início de estruturação um plano de prevenção, 
direccionado cumulativamente para a entidade 
patológica que, de acordo com a evidência científica 
internacional, está na origem de 90% dos suicídios - a 
depressão major, nosologia que quando adequadamente 
diagnosticada e tratada, se perspectiva que contribua 
para reduzir significativamente as evoluções dramáticas”. 

Resumo: Esta obra procura refletir sobre a situação da 
alergologia, bem como os recentes avanços nesta área da 
Medicina, abordando de forma desenvolvida o diagnóstico 
e a terapêutica das alergias. 
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GRILO, Eugénia Nunes, MENDES, FelisminaGRILO, Eugénia Nunes, MENDES, FelisminaGRILO, Eugénia Nunes, MENDES, FelisminaGRILO, Eugénia Nunes, MENDES, Felismina (2012) - O estudo de caso como estratégia de investigação 
em enfermagem. In Congresso de Investigação Ibero-Americano de Países de Língua Oficial Portuguesa, 
3, Coimbra, 12-15 de junho. Poster. http://hdl.handle.net/10400.11/1744http://hdl.handle.net/10400.11/1744http://hdl.handle.net/10400.11/1744http://hdl.handle.net/10400.11/1744                                                                                                                                                                                                                                                
                                                            

    Data de entrada do documento: 07-03-2013 
 Período de referência de dados: 04-04-2013                            
 

MARTINS, Maria do Céu AntunesMARTINS, Maria do Céu AntunesMARTINS, Maria do Céu AntunesMARTINS, Maria do Céu Antunes (2012) - Alimentação e identidade em contexto migratório: práticas e 
representações. Évora: Universidade de Évora. Instituto de Investigação e Formação Avançada. XXI, 
355 [17] p. Tese de Doutoramento. http://hdl.handle.net/10400.11/1743 

 

Data de entrada do documento: 05-03-2013 
 
Período de referência de dados: 04-04-2013                     

 

 
GOMES Filipe José PauloGOMES Filipe José PauloGOMES Filipe José PauloGOMES Filipe José Paulo – O luto nos cuidados paliativos: relatório de prática clínica. Castelo Branco: 
Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 2012. VII, 90 p. 
Dissertação de Mestrado em Cuidados Paliativos    
    
    

    
    
    
    
    

SANTOS,SANTOS,SANTOS,SANTOS,    MagMagMagMagda Teresa Martins dos Santosda Teresa Martins dos Santosda Teresa Martins dos Santosda Teresa Martins dos Santos - A importância da avaliação da dor: relatório da prática 
clínica de enfermagem em cuidados paliativos. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco. 
Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 2012. XI, 209 p. Tese de Mestrado em Cuidados Paliativos 

 

REPOSITÓRIO CIENTÍFICO do IPCB: últimos artigREPOSITÓRIO CIENTÍFICO do IPCB: últimos artigREPOSITÓRIO CIENTÍFICO do IPCB: últimos artigREPOSITÓRIO CIENTÍFICO do IPCB: últimos artigos depositados na comunidade ESALDos depositados na comunidade ESALDos depositados na comunidade ESALDos depositados na comunidade ESALD    

Ano Downloads Consultas 

2013 21.0 51 

Ano Downloads Consultas 

2013 131.0 69 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADODISSERTAÇÕES DE MESTRADODISSERTAÇÕES DE MESTRADODISSERTAÇÕES DE MESTRADO    

Resumo: “ Este relatório, traduz a reflexão acerca da forma como 
foram aplicados os valores e princípios da CP; as competências 
desenvolvidas na implementação de um plano assistencial de 
qualidade à pessoa com doença crónica, avançada e progressiva; ; ; ; a 
capacidade de reflexão sobre dilemas éticos: o desenvolvimento de 
experiências de prática assistencial em diferentes equipas de CP, em 
regime de internamento e apoio domiciliário e, por fim, a 
compreensão do modelo de funcionamento e organização dos 
serviços onde decorreu a prática clínica.”    

Resumo: “A avaliação da dor deverá ser considerada uma 
prioridade vital para quem presta cuidados, ainda mais em 
Cuidados Paliativos, sendo de extrema importância a sua 
avaliação, pois só o seu correto registo permitirá espelhar essa 
mesma avaliação.” 
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            CAPACAPACAPACAPA    TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO    PERIODICIDADEPERIODICIDADEPERIODICIDADEPERIODICIDADE    NUMERAÇÃONUMERAÇÃONUMERAÇÃONUMERAÇÃO    

 

Análise psicológica Trimestral 

 
 
 
Nº 4 (dez. 2012) 

 

Enfermagem em foco Trimestral 
N.90 (nov./ jan. 

2013) 

 

Notícias Trimestral 

 
 

 
Nº 87 (dez.2012) 

 

Nursing Mensal 
A. 24, nº 286 

(dez. 2012) 

 

Patient Care Mensal Vol 18, nº 189 
(Fev. 2013) 

 

Revista de enfermeira 
ROL 

Mensal 
Vol. 36, nº2 
(Fev.2013) 

Publicações PeriódicasPublicações PeriódicasPublicações PeriódicasPublicações Periódicas: números novos: números novos: números novos: números novos    
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Como saber quais os títulos de revistas existentes na biblioteca? 
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Tentamos facilitar o acesso à informação para que toda a comunidade ESALD possa Tentamos facilitar o acesso à informação para que toda a comunidade ESALD possa Tentamos facilitar o acesso à informação para que toda a comunidade ESALD possa Tentamos facilitar o acesso à informação para que toda a comunidade ESALD possa contribuir paracontribuir paracontribuir paracontribuir para    
    evolução do evolução do evolução do evolução do conhecimento!conhecimento!conhecimento!conhecimento!    

Dicas de PesquisaDicas de PesquisaDicas de PesquisaDicas de Pesquisa    

1 – Aceder à página 
da ESALD 

2- Escolher o 
separador Alunos 

3 –Seleccione a 
área da Biblioteca 

4 – Escolha a 
opção Recursos 

5 – Selecione Títulos de 
publicações periódicas, que dá 
acesso à lista organizada de A a z 

A lista de publicações periódicas 
contém informação sobre o intervalo 
cronológico das existências de cada 
título existente na biblioteca e na 
WEB, sempre que possível. 
Assim os títulos que têm link 
incorporado, ficam disponíveis 
quando a biblioteca se encontra 
encerrada.  


