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Apresentamos a folha informativa onde são descritos os títulos recebidos na biblioteca 

durante o mês de março. 
OVOS TÍTULOS:  

NOVOS TÍTULOS:  
 

Figueiredo, M. H. (2013). Modelo dinâmico de avaliação e intervenção familiar: uma 
abordagem colaborativa em enfermagem de família. Loures: Lusociência. 

 

 

Goios, A., Oliveira, A. C., Afonso, C., Amaral, T. F., & Martins, M. L. (2014). Pesos e 
porções de alimentos. [Porto]: Universidade do Porto. Faculdade de Ciências da 
Nutrição e Alimentação. 

  
 

Gomes, J., Fortunato, J. (2016). O enfermeiro na sala de gessos: manual de normas 
sobre imobilizações em ortopedia e traumatologia. (1ª ed.). Setúbal: Hospital 
Ortopédico Sant'lago do Outão. 

 

 

 

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

Periodicidade: mensal 

Resumo: Esta obra” pretende contribuir para a definição 
do corpo de conhecimentos de enfermagem na área de 
enfermagem de família e aumentar o potencial do 
exercício profissional para responder às necessidades das 
famílias em cuidados de enfermagem.” 

Resumo: “Este manual, desenvolvido com o 
objetivo de facilitar a quantificação de alimentos, 
fornece uma alternativa atualizada, rápida e viável 
à pesagem de uma grande variedade de porções de 
alimentos.”  

Resumo: A imobilização gessada convencional/clássica 
em ortotraumatologia. 
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Marques, G. (2017). O impacto da doença oncológica da criança na família. Porto: 
Afrontamento. 

 

Mateus, D. & Serra, S. (2017). Gestão em saúde: Liderança e comportamento 
organizacional para enfermeiros gestores. Loures: Lusodidata. 

  

 

N. Y. Lee, R. Nadeem, & J. J. Lu (Eds). (2015).Target volume delineation for conformal 
and intensity-modulated radiation therapy. Heidelberg: Springer. 

 

 

 

 

Nunes, A. L. P. (2016). O livro do V centenário da Santa Casa da Misericórdia de 
Castelo Branco: 500 anos ao serviço de quem precisa: 1514-2014. [Castelo Branco]: 
Santa Casa da Misericórdia. 

 

Resumo: ”Este é um livro onde se fala abertamente de como a 
brutalidade de uma notícia de uma doença oncológica numa 
criança, implica uma reestruturação e adaptação total dos hábitos 
e rotina familiar. “ 

Resumo: O livro aborda a temática da administração e liderança 
em contexto hospitalar, a gestão de recursos humanos, 
nomeadamente a gestão de equipas e grupos e ainda a cultura 
organizacional. 

Resumo: “This textbook is designed to help the busy radiation 
oncologist to accurately and confidently delineate tumor volumes 
for conformal radiation therapy (including IMRT). The book 
provides an atlas of clinical target volumes (CTVs) for commonly 
encountered cancers, with each chapter illustrating CTV 
delineation on a slice-by-slice basis, on planning CT images.” 

Resumo: História da Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco. 
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Nunes, L. (2016). E quando eu não puder decidir? Lisboa: Fundação Francisco Manuel 
dos Santos. 

  
 

 
 

 
 

 

Saha, Gopal B. (2010). Fundamentals of nuclear pharmacy. (6th ed.). New York: 
Springer. 

  

 

 

S. Mattsson, C. Hoeschen (Eds). (2013). Radiation protection in nuclear medicine. New 
York: Springer. 

 

 

 

 

Resumo: ” Este ensaio aborda questões éticas no final de vida, 
seguindo uma trajetória reflexiva que parte das escolhas que 
fazemos no dia a dia, das nossas capacidades, incapacidades e 
limites, para os processos de doença, passando necessariamente 
pela informação e pelo consentimento; desembocamos nas diretivas 
antecipadas de vontade não sem antes nos debruçarmos sobre os 
conceitos mais habitualmente associados ao final de vida, no eixo de 
apressar a morte, como seja a eutanásia e o suicídio assistido, ou 
retardá-la, nas faces diversas da distanásia e futilidade, ou procurar 
que seja natural e digna, nos cuidados paliativos. “ 

Resumo: “ Established as a classic text on nuclear chemistry and 
pharmacy, fundamentals of Nuclear Pharmacy has been 
thoroughly revised with new information added covering 
innovations in imaging technology and clinical applications in the 
field.” 

Resumo:  “This book explains clearly and in detail all aspects of 
radiation protection in nuclear medicine, including 
measurement quantities and units, detectors and dosimeters, 
and radiation biology. Discussion of radiation doses to patients 
and to embryos, fetuses, and children forms a central part of the 
book. Phantom models, biokinetic models, calculations, and 
software solutions are all considered, and a further chapter is 
devoted to quality assurance and reference levels.” 
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Soares, T. L. L. (2016). Avaliação e controlo da dor no doente que não comunica: 
relatório de prática clínica. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco. 
Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias. Dissertação de Mestrado em Cuidados 
Paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior Dr. Lopes Dias 

  
 

CAPA ÍNDICE TÍTULO PERIODICIDADE NUMERAÇÃO 

  

 

 

Indíce 

indisponível 

 

Enfermagem em 
Foco 

Trimestral 

 
Nº 106 (nov. 
2016/jan.2017) 

 

 
Aceda 
aqui ao 
índice 

Patient Care Mensal 

 
 
Vol. 22 nº 233 
(fev. 2017) 

 

 
Aceda 
aqui ao 
índice 

Revista Sinais 
Vitais 

Iregular Nº 123 (2016) 

 

 
Aceda 
aqui ao 
índice 

Revista Sinais 
Vitais 

Iregular Nº 124 (2016) 

 

 

Aceda 
aqui ao 
índice 

Revista Sinais 
Vitais Iregular 

Nº 125 (2017) 
 

 

 
Aceda 
aqui ao 
índice 

 

Revista de 
Enfermería Rol 

Mensal Vol. 40, nº 2 
(feb. 2017) 

 

Dissertações de Mestrado :TT 

Resumo: O intuito deste relatório, “foi o de facilitar a avaliação 
da dor nos doentes que não têm a capacidade cognitiva para 
expressar a sua dor, uma vez que este é uma das lacunas dos 
serviços que deve ser melhorada” 

Publicações Periódicas: números novos 
 
 

http://www.admedic.pt/uploads/02-fevereiro-233_capa-indice.pdf
http://www.admedic.pt/uploads/02-fevereiro-233_capa-indice.pdf
http://www.admedic.pt/uploads/02-fevereiro-233_capa-indice.pdf
http://www.sinaisvitais.pt/index.php/revista-sinais-vitais-publicacoes-78/revistas-2015/744-sinais-vitais-123
http://www.sinaisvitais.pt/index.php/revista-sinais-vitais-publicacoes-78/revistas-2015/744-sinais-vitais-123
http://www.sinaisvitais.pt/index.php/revista-sinais-vitais-publicacoes-78/revistas-2015/744-sinais-vitais-123
http://www.sinaisvitais.pt/index.php/revista-sinais-vitais-publicacoes-78/revistas-2015/751-sinais-vitais-124
http://www.sinaisvitais.pt/index.php/revista-sinais-vitais-publicacoes-78/revistas-2015/751-sinais-vitais-124
http://www.sinaisvitais.pt/index.php/revista-sinais-vitais-publicacoes-78/revistas-2015/751-sinais-vitais-124
http://www.sinaisvitais.pt/index.php/revista-sinais-vitais-publicacoes-78/revistas-2015/751-sinais-vitais-124
http://www.sinaisvitais.pt/index.php/revista-sinais-vitais-publicacoes-78/revistas-2015/751-sinais-vitais-124
http://www.sinaisvitais.pt/index.php/revista-sinais-vitais-publicacoes-78/revistas-2015/751-sinais-vitais-124
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/451720
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/451720
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/451720

