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Com o primeiro número da INFOBIB pretende-se dar início à edição mensal do presente 
título, com o objectivo de divulgar informação relativa a novos documentos integrados no 
fundo documental da biblioteca e outras informações consideradas úteis para o utilizador. 
Neste sentido, a publicação inclui uma rubrica sobre pesquisa bibliográfica cujo objectivo é 
apresentar diferentes formas de exploração do catálogo da Biblioteca, bem como de outros 
recursos disponíveis.  

          Lurdes Grilo 

A INFOBIB pode ser consultada através do seguinte endereço:  

http://www.ipcb.pt/index.php/publicacoes-bibliotecas 

NOVOS TÍTULOSNOVOS TÍTULOSNOVOS TÍTULOSNOVOS TÍTULOS: : : :     
    

    
BEERS, BEERS, BEERS, BEERS, Mark H., ed. lit.... - Manual Merck de informação médica. Barcelona: Oceano, 
2008. XXXVI, 2171 p. ISBN 978-972-8528-94-2 
 
 

RESUMORESUMORESUMORESUMO    ::::    livro aborda    a importância da intervenção dos enfermeiros 
na prestação de cuidados de saúde, através do desenvolvimento de 
acções que ajudem a população a ser proactiva no que concerne ao seu 
estado de saúde. Os diferentes sistemas orgânicos são descritos na 
perspectiva da doença e sua prevenção. 
 

 
 
BEERS, BEERS, BEERS, BEERS, Mark H., ed. lit.... - Manual Merck : geriatria. [Barcelona] : Oceano, cop. 2004. 
XXIX, 882 p. . ISBN 978-972-8528-90-4 
  
    

RESUMO:RESUMO:RESUMO:RESUMO: Este manual contém informação sobre a assistência a pessoas 
mais velhas que implica a experiência de diferentes profissionais de 
saúde. Realce para a perspectiva dos cuidados de enfermagem no 
processo do envelhecimento. 
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Periodicidade: mensal 
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ESQUINA RODRÍGUEZ, ESQUINA RODRÍGUEZ, ESQUINA RODRÍGUEZ, ESQUINA RODRÍGUEZ, Antonio M., ed. lit.... - Princípios da ventilação mecânica não 
invasiva : do hospital ao domícilio. [S.l.]: Antonio M. Esquinas Rodríguez, D. L. 2011. 
630 p. . ISBN 978-84-614-5831-1 
                                                                                            
 

RESUMO : “A estrutura deste livro analisa os aspectos referentes a 
bases fisiopatológicas, tecnologia (ventilador mecânico, interfaces) 
principais indicações clínicas, médicas (DPOC, edema pulmonar) e pós 
cirúrgicas (abdómen, cirurgia cardíaca).” Inclui ainda aspetos 
relacionados com o cuidado ao paciente em VMNI. Finalmente inclui 
recomendações sobre as bases da organização hospitalar (modelos de 
unidade em VMNI) e aplicação pré-hospitalar. 
 

 
 
 
FRAGATA, FRAGATA, FRAGATA, FRAGATA, José, , , , ed. lit. - Procedimentos em cirurgia cardiotorácica. Lisboa: Lidel, 
cop. 2009. 337 p. . ISBN 978-972-757-630-2 
 
 

RESUMO:RESUMO:RESUMO:RESUMO: Neste livro, abordam-se todos os temas da cirurgia 
cardiotorácica: cirurgia cardíaca no adulto e na criança, cirurgia do 
tórax, assistência mecânica pulmonar, transplantação cardíaca e 
pulmonar e pacing. Aborda também áreas afins relacionadas com a 
especialidade, tais como: gestão clínica, gestão de risco, performance, 
fisioterapia, cuidados intensivos, anestesiologia. 
    

    
    
    
HAGEN, HAGEN, HAGEN, HAGEN, Philip    T., ed. lit. - Mayo clinic: guia para autocuidados de saúde. Rio de 
Janeiro: Liarte, cop. 2004. X, 308 p. ISBN 972-8528-85-X 
 

 
RESUMORESUMORESUMORESUMO    ::::    Este guia para autocuidados de saúde oferece informação 
necessária para ajudar o leitor a gerir com maior segurança alguns 
problemas comuns de saúde em casa ou no trabalho.      
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MION JR.,    Décio; NOBRE, , , , Fernando; ; ; ; OIGMAN,    Wille - Monitoração Monitoração Monitoração Monitoração ambulatorial da ambulatorial da ambulatorial da ambulatorial da 
pressão arterialpressão arterialpressão arterialpressão arterial. 4ª ed. São Paulo [etc.] : Atheneu, 2007. [11], 434 p.  ISBN 978-85-
7379-937-8 

 
  
RESUMO:RESUMO:RESUMO:RESUMO:    Esta obra aborda de forma detalhada, aspectos científicos 
e práticos relativos ao uso da monotorização ambulatória da pressão 
arterial.       
 

 

ORDEM DOS ENFERMEIROS - Guias orientadores de boa prática em enfermagem de Guias orientadores de boa prática em enfermagem de Guias orientadores de boa prática em enfermagem de Guias orientadores de boa prática em enfermagem de 
saúde infantil e pediátrica.saúde infantil e pediátrica.saúde infantil e pediátrica.saúde infantil e pediátrica. [Coimbra] : Ordem dos Enfermeiros, 2010-2011. 3 Vol. 
ISBN 978-989-8444-00-4 

 

RESUMORESUMORESUMORESUMO: O propósito desta obra é o de disponibilizar informação 
sobre os cuidados de enfermagem prestados às crianças, jovens e 
suas famílias. 

 

    

SOUSA, Joana - Obesidade infantoObesidade infantoObesidade infantoObesidade infanto----juvenil em Portugaljuvenil em Portugaljuvenil em Portugaljuvenil em Portugal: associação com os hábitos 
alimentares, atividade física e comportamentos sedentários dos adolescentes 
escolarizados de Portugal Continental. Lisboa: Colibri: Instituto Politécnico de Lisboa, 
2011. 111 p. ISBN 978-989-689-117-6 

 

 

RESUMO:RESUMO:RESUMO:RESUMO: “A obesidade é apontada como o distúrbio nutricional 
mais frequente em crianças e adolescentes nos países 
desenvolvidos. Com este estudo pretendeu-se identificar a 
prevalência de excesso de peso nos adolescentes em Portugal e 
relacionar com os hábitos alimentares, actividade física e 
comportamentos sedentários.” 
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O catálogo da Biblioteca está disponível em http://biblio.ipcb.pt/bibliopac.htmhttp://biblio.ipcb.pt/bibliopac.htmhttp://biblio.ipcb.pt/bibliopac.htmhttp://biblio.ipcb.pt/bibliopac.htm    

1 – Como pesquisar um assunto ou um autor numa determinada revista: 

a) Colocar o nome do autor que pretende pesquisar na caixa AutorAutorAutorAutor; 
b) Colocar o título da revista na caixa TítuloTítuloTítuloTítulo; 
c) Mudar o operador para e e e e ; 
d) Acionar o botão pesquisar. 

 

 

O sistema vai pesquisar o conjunto dos artigos publicados nesta revista EEEE o conjunto 
de todos os documentos com o nome do autor existentes na base de dados. O 
resultado da pesquisa vai ser o conjunto de documentos que apresentem as duas 
opções de pesquisa, como é visível na seguinte ilustração: 

 

  

 

DICAS DE PESQUISADICAS DE PESQUISADICAS DE PESQUISADICAS DE PESQUISA::::    

AU 

Telmo                                                  

Pereira 

 

 

TI 

Cardiopul- 

monar 

 

 

Ti 

 cardiopulmonar 

E 

Au Telmo 

Pereira 

 

RESULTADO DA PESQUISA 
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Verifique que todos os registos apresentados estão publicados na revista 
Cardiopulmonar e todos têm o autor pesquisado. 

Foram 

encontrados 18 

títulos do autor 

Clicar no número da página para ver mais resultados 

Se algum destes assuntos interessa, pode acionar a 

palavra e ver todos os registos da base sobre esse 

assunto, sem ter que realizar nova pesquisa. 

Da mesma forma pode clicar no 

nome de um outro autor. 

A equação de pesquisa 

Título da revista 

Nome do autor 

Nº de registos que constituem a base 

bibliográfica da ESALD 
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Da mesma forma é possível pesquisar um assunto numa revista: 

 

 

O sinal $$$$ é uma truncatura atribuído automaticamente pelo sistema e que facilita a 
pesquisa, porque inclui nos resultados a forma da palavra no plural, por exemplo. 

 

Ainda tem dúvidas? 

 

Venha até cá…ou contacte a biblioteca através do e-mail biblioteca.esald@ipcb.pt 

Título da revista 
Assunto a pesquisar 

Operador  

a 

     utilizar 


