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Apresentamos a folha informativa onde são descritos os títulos recebidos na biblioteca    
durante o mês de maio. 
VOS TÍTULOS:  

NOVOS TÍTULOS:  
 

Allum, V. , & McGarr, P. (2015). Cambridge english for nursing: Pre-intermediate. (9th 
ed.). Cambridge: Cambridge University Press 

 

 
Allum, V. , & McGarr, P.(2015). Cambridge english for nursing: Intermediate +. (10th 
ed.). Cambridge: Cambridge University Press 

 
 

 

 

Barroso, H. , Meliço-Silvestre, A., & Taveira, N. (ed. lit.) (2014). Microbiologia Médica. 
Lisboa: Lidel 

  

 

 

 

 

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

Resumo:: “Cambridge English for Nursing Pre-intermediate (CEF level A2) 
is designed to improve the communication skills and specialist English 
language knowledge of healthcare professionals, enabling them to work 
more confidently and effectively.” 

Resumo: “Cambridge English for Nursing Intermediate Plus is designed to 
improve the communication skills and specialist English language 
knowledge of healthcare professionals, enabling them to work more 
confidently and effectively.” 

Resumo: o livro “aborda os principais microorganismos com 
importância médica ao nível da sua forma, estrutura, 
classificação, ciclo replicativo, patogénese e imunidade, bem 
como as manifestações clínicas, o diagnóstico laboratorial, a 
epidemiologia, o tratamento, a prevenção e o controlo das 
infeções por eles provocadas.”  
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Cardoso, I. L., & Leal, F. (2013). Manual de exercícios de bioquímica. Porto: 
Universidade Fernando Pessoa 

 

 

Cardoso, I. L., (coord.) (2014). Trabalhos laboratoriais de bioquímica. (3ª ed.). Porto: 
Universidade Fernando Pessoa 

 
 
 
 
 
 
 
Gomes, L. R. (2012). Biofísica para ciências da saúde. (2ª ed.). Porto: Universidade 
Fernando Pessoa 

 

 
 
 

 

Resumo: O livro contém exercícios nas seguintes áreas: 
Hidratos de carbono, lípidos, aminoácidos e proteínas, 
enzimas, nucleótidos, inter-relações metabólicas, digestão e 
absorção gastro-intestinal e sistema endócrino. 

Resumo: “Tendo por base o estudo dos principais processos 
metabólicos e da comunicação celular, o relacionamento dos vários 
órgãos envolvidos na manutenção do equilíbrio metabólico do 
organismo, a fisiologia do sistema endócrino e situações clínicas 
relacionadas com as vias metabólicas estudadas, pretende-se que o 
aluno consiga relacionar os princípios teóricos subjacentes a estes 
temas com a atividade laboratorial desenvolvida. Simultaneamente, no 
final de cada trabalho foram introduzidas algumas questões, de forma 
a procurar desenvolver nos alunos espírito crítico na análise de 
problemas.” 

Resumo: “Pretende-se com as exposições feitas ao longo do texto, ajudar 
o aluno das áreas das ciências da saúde, na compreensão da importância 
que a física tem no estudo das restantes disciplinas integrantes dos seus 
planos curriculares. Pretende-se neles despertar o interesse e o sentido 
crítico, necessários para os conduzir à consulta e leitura de obras de 
carácter mais fundamental nas áreas da biofísica, física, fisiologia, 
fisiopatologia, bioquímica, etc.” 
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Leal, F., & Cardoso, I. L. (2013) - Casos clínicos em bioquímica. Porto: Universidade 
Fernando Pessoa 

 

 

 

Pinto, A. M. (ed. lit.) (2013).Fisiopatologia: Fundamentos e aplicações. (2ª ed. 
actualiz.).Lisboa: Lidel 

 

 

Semelca, R. C., (ed. lit.). (2016). Abdominal-Pelvic MRI. (4nd ed.). Oxford: Wiley 
Blackwell 

 

 

 

 

 

Resumo: ”Tendo por base o estudo dos principais processos 
metabólicos e da comunicação celular, o relacionamento dos 
vários órgãos envolvidos na manutenção do equilíbrio 
metabólico do organismo, a fisiologia do sistema endócrino e 
situações clínicas relacionadas com as vias metabólicas 
estudadas, pretende-se que o aluno consiga relacionar os 
princípios teóricos subjacentes a estes temas com a 
interpretação de casos clínicos.” 

Resumo: “Na prática clínica e durante o estudo médico, a 
Fisiopatologia, é um tronco comum às diferentes especialidades 
médicas. Constitui um bloco de conhecimento científico, ideias e 
métodos de investigação essenciais para a compreensão e prática 
de uma medicina baseada na evidência, sujeita a modificações 
contínuas e a uma expansão de conceitos, feitas à luz dos novos 
métodos laboratoriais e de conhecimento da doença”. 

Resumo: ”This fourth edition of Abdominal-Pelvic MRI provides 
the reader with a significant update on earlier works. Modern 
diagnostic MRI relies on the practitioner's ability to distinguish 
between diseases through pattern recognition and experience, 
and this landmark reference provides the most complete 
coverage of magnetic resonance imaging of the abdomen and 
pelvis, with particular emphasis on illustrating benign, malignant 
and inflammatory lesions. “ 
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Stergiou, N., (ed. lit.) (2016). Nonlinear analysis for human movement variability. Boca 
Raton: Taylor & Francis 

 

 

Vince, M. (2010). Intermediate language practice: English grammar and vocabulary. (3 
rd ed.). Oxford: Macmillan 

 

 

 Bargão, R. Q. F. (2015). O cuidador informal do doente em diálise peritoneal: Nível de 
sobrecarga, fatores condicionantes e estratégias de capacitação. (Dissertação de 
Mestrado). Acessível em: http://hdl.handle.net/10400.11/4917 

 

 

 

 

 

Resumo: This book “examines the characteristics of human 
movement within this framework, explores human movement in 
repetition, and explains how and why we analyze human 
movement data. It takes an in-depth look into the nonlinear 
dynamics of systems within and around us, investigates the 
temporal structure of variability, and discusses the properties of 
chaos and fractals as they relate to human movement.” 

Resumo: Gramática da língua inglesa com exercícios práticos. 

TESES DE MESTRADO:TT 

Resumo: ”E porque quem cuida, também merece ser cuidado, este 
relatório sublinha ainda o desenvolvimento e avaliação de um 
projeto de intervenção intitulado: “O Cuidador Informal do Doente 
em Diálise Peritoneal: Nível de Sobrecarga, Fatores Condicionantes 
e Estratégias de Capacitação”. Um trabalho desenvolvido na 
Unidade de Nefrologia/Diálise da ULS onde desempenho funções 
e que teve por base os seguintes objetivos: 1 – Avaliação da 
sobrecarga dos cuidadores informais dos doentes seguidos na 
Unidade de Diálise Peritoneal do serviço; 2 – Implementação de 
planos de capacitação com vista à redução da sobrecarga dos 
cuidadores mais afetados por este evento e prevenção da sua 
reincidência.” 

http://hdl.handle.net/10400.11/4917
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Pereira, A. P. V. (2010). Identificação molecular de candidoses invasivas no Centro 
Hospitalar Cova da Beira, E.P.E: Métodos convencionais vs. métodos moleculares. 
Lisboa: Universidade Nova de Lisboa. Instituto de Higiene e Medicina Tropical. 
(Dissertação de Mestrado). 

 

 

Ribeiro, J. F. G. (2015). Identificação e gestão dos últimos dias e horas de vida. Castelo 
Branco: Instituto Superior Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Saúde 
Dr. Lopes Dias. (Dissertação de Mestrado). Acessível em: 
http://hdl.handle.net/10400.11/4898 

 

 

 

 

Serra, R. D. (2015). Necessidades em cuidados paliativos do doente pós-avc: Relatório 
de prática clínica. Castelo Branco: Instituto Superior Politécnico de Castelo Branco. 
Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias. (Dissertação de Mestrado). Acessível em: 
http://hdl.handle.net/10400.11/2793 

 

 

 

Resumo: “ O principal objetivo deste trabalho foi a identificação 
rápida e eficaz de candidoses invasivas através de uma metodologia 
molecular de diagnóstico que fosse simples e fácil de implementar em 
laboratórios de diagnóstico microbiológico. Para tal, foram 
selecionados 100 isolados clínicos de leveduras obtidas a partir de 
amostras clínicas enviadas para o Laboratório de patologia Clínica do 
Centro hospitalar Cova da Beira E.P.E.para o diagnóstico laboratorial 
de infeção fúngica durante um período de 8 meses, desde Novembro 
até Junho de 2009.” 

Resumo: “ A forte possibilidade de melhorar a assistência aos 
doentes em Últimos Dias e Horas de Vida, e o elevado número de 
admissões de doentes terminais na Unidade de Cuidados 
Continuados Integrados, motivou a escolha do tema. Através da 
ação de formação dirigida à equipa multidisciplinar e da elaboração 
de um plano de cuidados em Últimos Dias e Horas de Vida foi 
possível melhorar a qualidade dos cuidados aos doentes assistidos e 
respetivas famílias, respondendo-se às principais necessidades 
identificadas no doente em fim de vida pela LACDP (2014): 
reconhecimento, comunicação, envolvimento, apoio, planeamento 
e atuação” 

Resumo: “Uma forma de identificar doentes pós-AVC com 
necessidades em cuidados paliativos pode passar, talvez, por aferir 
impacto do AVC na vida do doente e posteriormente avaliar as 
necessidades em cuidados paliativos com um instrumento próprio 
para o efeito. As necessidades identificadas não são exclusivas de 
cuidados paliativos, mas quando presentes os doentes podem 
beneficiar da intervenção da equipa de cuidados paliativos.” 

http://hdl.handle.net/10400.11/4898
http://hdl.handle.net/10400.11/2793
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Publicações  Periódicas : números novos 

     CAPA 
 

ÍNDICE TÍTULO PERIODICIDADE        NUMERAÇÃO 

  

 
 
 

Índice 
indisponível 

Dor Trimestral 

 
 
 
Vol. 23, nº 4 (2015) 

 

 

 

 

Aceda aqui 
ao índice 

Nefrâmea Trimestral A. 34, nº 176 (jan. 
/mar.2016) 

 

 
Aceda aqui 
ao índice 

Referência Trimestral 

 
 
 
Série 4, nº 8 (jan. /mar. 
2016) 

 

 

 

 

Aceda aqui 
ao índice 

Revista de 
enfermería 

Rol 
Mensal Vol. 39, nº 4 (abr. 2016) 

 

 

 

Aceda aqui 
ao Índice 

 

Revista 
Portuguesa 
de Saúde 
Pública 

Quadrimestral Nº 1 (jan. /abr. 2016) 

 

 
 
 

Aceda aqui 
ao índice 

Sinais Vitais  Trimestral 

 
 
 
Nº 121 (2016) 
 
 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5-TzBAsdapoJ:www.apir.org.pt/up/ficheiros-bin2_ficheiro_pt_0241549001462364825-247.pdf+&cd=2&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5-TzBAsdapoJ:www.apir.org.pt/up/ficheiros-bin2_ficheiro_pt_0241549001462364825-247.pdf+&cd=2&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://www.index-f.com/referencia/2016/sumario48.php
http://www.index-f.com/referencia/2016/sumario48.php
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/423664
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/423664
http://www.elsevier.pt/pt/revistas/revista-portuguesa-saude-publica-323
http://www.elsevier.pt/pt/revistas/revista-portuguesa-saude-publica-323
http://www.sinaisvitais.pt/index.php/revista-sinais-vitais-publicacoes-78/revistas-2015/735-sinais-vitais-121
http://www.sinaisvitais.pt/index.php/revista-sinais-vitais-publicacoes-78/revistas-2015/735-sinais-vitais-121

