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Neste número, pode encontrar títulos que fazem parte de uma doação anónima da qual demos notíciaNeste número, pode encontrar títulos que fazem parte de uma doação anónima da qual demos notíciaNeste número, pode encontrar títulos que fazem parte de uma doação anónima da qual demos notíciaNeste número, pode encontrar títulos que fazem parte de uma doação anónima da qual demos notícia    
Dando continuidade à folha informativa da biblioteca, apresentamos o primeiro número de 2016. Neste número, 
pode encontrar os últimos títulos que fazem parte de uma doação anónima  que temos vindo a divulgar e 
documentos que recebemos durante o presente mês.de divulgar.de divulgar.de divulgar.de divulgar.    
VOS TÍTULOSVOS TÍTULOSVOS TÍTULOSVOS TÍTULOS: : : :     

NOVOS TÍTULOSNOVOS TÍTULOSNOVOS TÍTULOSNOVOS TÍTULOS: : : :     
    
BERTHIER, C. H.BERTHIER, C. H.BERTHIER, C. H.BERTHIER, C. H. - Les confusions mentales: etiologie et traitement. Paris: Société Parisienne 
d'Expansion Chimique, 1963. 67 p. 
 

 
 
 
 
    BERTRAND, Jean Poirier de ClissonBERTRAND, Jean Poirier de ClissonBERTRAND, Jean Poirier de ClissonBERTRAND, Jean Poirier de Clisson - Des renseignements fournis par le prevelement de pus 
d'oreillie dans 27 cas d'otite du jeune enfant [Texto datilografado]: recherche des germes en 
cause,et étude de la sensibilité aux antibiotiques. Paris: Universite de Paris. Faculte de 
medecine, 1951. 76 p . Tese de doutoramento, Faculdade de Medicina, Universidade de Paris, 
1951 
 

 
 
 
 
 
 
GANDRILLEGANDRILLEGANDRILLEGANDRILLE----OURSEL, Marie Claire JeanneOURSEL, Marie Claire JeanneOURSEL, Marie Claire JeanneOURSEL, Marie Claire Jeanne - La medecine populaire en Bourgogne [Texto 
datilografado]. Paris: Université de Paris, Faculte de Medecine de Paris, 1957. 83 p. Tese de 
Doutoramento apresentada à Faculdade de Medicina, Universidade de Paris,1957 
 

 

 

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

O texto aborda os estados de confusão mental tendo em conta a sua 
origem: infecções, problemas metabólicos de origem cardio-vasculares, 
por problemas do sistema nervoso, de origem endócrina, problemas de 
pós-operatório e por último aborda a área da geriatria. 

 “Depuis un an, en effect, nous avons systématiquement étudié, en 
presence d’otites présentant des élements de gravités, quells étaient 
les germes en cause et la sensibilité de ces germes aux divers 
antibiotiques actuellment utilisés.  
Notre experience porte sur les adultes, les grands enfants et les jeunes 
enfants. Nos constatations sont formelles. La pénicilline est, dans la 
trés grand majorité des cas, inactive. 
Par contre, la chloromycetine  et l’auréomicine nous ont paru, du 
moins actuellement, être les plus actives. Quant à la streptomycine, 
elle sést révélée avoir un pouvoird’action certain dans plusieurs cas.” 
 

O estudo apresenta uma resenha histórica da medicina popular e 
descreve os remédios utilizados bem como a religiosidade e crenças 
associadas ao seu uso. 
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Pratical earPratical earPratical earPratical ear----needling therapyneedling therapyneedling therapyneedling therapy. Hong Kong: Medicine & Heath, cop. 1977. 162 p. 
 

 

 

    
VALENTEVALENTEVALENTEVALENTE, Domingos Antunes – Interpersonalogia: introdução ao estudo da comunicação e 
relações interpessoais. Setúbal: D.A. Valente, 2014. 444 p.  
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WONG, Susan, ed. lit.WONG, Susan, ed. lit.WONG, Susan, ed. lit.WONG, Susan, ed. lit. - Merveilles et secrets de l´esprit humain: psychologie de la vie 
quotidienne. Montréal: Selection du Reader's Digest, cop. 1992. 336 p. ISBN 0-88850-180-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ In recent yares, the method of stimulating auricular points develops 
from simple insertion to the intradermal imbedding of needle, 
electrical needle, drug-injection, ear-point massage, kneading the ear 
with fingers, etc. the range of treatment has been continuously 
extended, the therapeutic effect has been increased, even the ear 
acunpuncture anesthesia has been created. All of these have 
promoted the Chinese traditional medicine to enter a new phrase.” 

O livro foca os seguintes aspetos: comunicação, 
relacionamento, assertividade, perceção, relação consigo, 
relações interpessoais, chefia e interações individuais e 
modelos de liderança. 

O livro aborda diferentes aspetos da psicologia, tendo em conta os 
diferentes estágios do desenvolvimento humano.  
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Nº 15 (jun. 2015) 

 

Revista de Enfermería 
Rol 

Mensal 
V. 38, nº11 (nov. 2015) 
V. 38, nº12 (dez. 2015) 
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Nº 50 (nov. 2015) 
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