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A primeira novidade deste número diz respeito ao Repositório Científico do IPCB que migrou 
para uma nova plataforma mais agradável e amigável.  

Convidamo-lo a ir até lá http://repositorio.ipcb.pt/                                                Lurdes Grilo 
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      FICHA TÉCNICA: Título: INFOBIB: folha informativa. Propriedade: IPCB.ESALD.ISSN: 2182-5939. Periodicidade: mensal 

NOVOS TÍTULOSNOVOS TÍTULOSNOVOS TÍTULOSNOVOS TÍTULOS: : : :     

O livro aborda estudo do consumidor, estratégias de 
relacionamento com os clientes, comunicação, 
construção de bases de dados, análise financeira e 
apresenta estudo de casos de empresas. 

 O livro fala-nos do início da construção europeia, das suas 
origens e fundadores; sobre a construção do Parlamento, 
poderes do Parlamento e o seu funcionamento. Apresenta ainda 
balanço de legislatura e a cronologia da União Europeia. 

PPPPROVAS PROVAS PROVAS PROVAS PÚÚÚÚBLICASBLICASBLICASBLICAS::::TTTTTTTT    

Resumo: Trabalho elaborado para obtenção do título de especialista em 
Fisioterapia.  
Síntese das publicações:  
Resultados da adesão a um programa de exercícios para pessoas idosas; 
Efeito de uma classe de movimento com exercícios ritmados na 
coordenação de pessoas idosas;  
A influência de um protocolo de coordenação motora no estado 
depressivo e estado cognitivo.” 
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Dissertações de Mestrado:Dissertações de Mestrado:Dissertações de Mestrado:Dissertações de Mestrado:    

Os cuidados paliativos são uma área do bem cuidar por excelência ou seja cuidar 
o ser humano com a dignidade e respeito que merece. A sociedade tem vindo a 
desumanizar os cuidados em fim de vida, pois devido à evolução da tecnologia, 
os cuidados prestados a um doente estão quase sempre virados somente para a 
cura, o que por vezes acarreta uma esperança irrealista perante de uma luta 
quase sempre inglória. O presente relatório de Mestrado é o culminar de um 
ciclo de estudos de formação avançada em que é consolidada e fundamentada 
a Aprendizagem e o Saber. Ao longo dos capítulos são descritas as vivências da 
prática clinica realizada em duas equipas de Cuidados Paliativos, a Equipo de 
Soporte de Cuidados Paliativos del Área de Salud de Coria e a Equipa 
Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos de Beja+. É também 
apresentado um Projecto de Intervenção que pretendo efectuar no meu serviço 
para o Cuidador Informal que tem por nome “Cuidar do Cuidador.” 

“Durante o período de Ensino Clínico realizado na Unidade de Cuidados Paliativos do 
Hospital de Coria foi desenvolvido um Projeto de Intervenção subordinado ao tema 
“Processo de Luto” através da realização de um conjunto de atividades nas quais se 
incluem o desenvolvimento de uma Revisão Sistemática da Literatura denominada 
“Luto na Infância e Juventude: Riscos do Falecimento Parental”, a realização de sessões 
de educação acerca desta temática a jovens estudantes e profissionais de saúde da 
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (ULSCB) – Hospital Amato Lusitano (HAL) e 
Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB) – Hospital Pêro da Covilhã (HC), bem como a 
realização de um estudo científico acerca do Processo de Luto na Juventude realizado 
nas escolas da vila da Sertã a jovens com idades compreendidas entre os 15 e 19 anos. 
Apreendi com o mesmo que apesar dos jovens manifestarem conhecimentos gerais 
básicos acerca do Processo de Luto, das suas caraterísticas e implicações para o bem-
estar, muitos consideram-no como um tema temido.” 
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SES DE PÓS SES DE PÓS SES DE PÓS SES DE PÓS  
 
 
 
 
 

“O presente relatório representa uma reflexão crítica sobre a concretização dos 
diferentes objetivos delineados e aquisição de competências ao longo da prática 
clínica, analisando pormenorizadamente o modo como cada um deles foi atingido. 
Os Cuidados Paliativos são cuidados totais e ativos, prestados por equipas 
multidisciplinares com formação específica e treino adequado a doentes com 
doença crónica, avançada e progressiva e suas famílias. A formação diferenciada 
na área é essencial e imprescindível para garantir a organização, excelência e 
qualidade dos cuidados prestados, sendo exigido aos profissionais preparação 
técnica, formação teórica e experiência prática efetiva. O objetivo da prática 
clínica adquirir competência nas quatro áreas chave dos Cuidados Paliativos, 
dando maior ênfase à comunicação adequada de más notícias. Foi através do 
treino, análise e reflexão que alcancei resultados positivos ao nível da assistência 
ao doente e sua família, realizando uma avaliação contínua, global e holística 
baseando-me sempre na evidência científica. Além de descrever as atividades 
para a concretização dos objetivos propostos, explanei toda a panóplia de 
conhecimentos adquiridos, de forma a tornar este relatório mais rico.” 

O trabalho “ Encontra-se estruturado em dois momentos: a prática clínica 
desenvolvida segundo os pilares dos cuidados paliativos - trabalho em equipa, 
controlo de sintomas, comunicação e apoio à família, junto de uma equipa 
diferenciada em cuidados paliativos e a implementação do projeto de 
intervenção que privilegia a temática de últimos dias ou horas de vida, no que 
concerne à sua identificação, avaliação e planeamento dos cuidados. Dado que 
os últimos dias ou horas de vida correspondem a uma fase especialmente 
intensiva e delicada pelo impacto que causam no doente, família e profissionais 
de saúde, é premente que os profissionais adquiram competências pessoais e 
profissionais que lhes permitam estar preparados para identificar o doente 
nesta etapa da vida, sentindo-se simultaneamente seguros, perante o processo 
de gestão dos cuidados em fim de vida. Apenas com um diagnóstico definido 
é possível reajustar o plano de cuidados e definir como objetivos principais o 
controlo de sintomas, as medidas de conforto, a suspensão de intervenções 
inadequadas e o apoio à família...“ 
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