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Na semana entre 21 e 26 de outubroNa semana entre 21 e 26 de outubroNa semana entre 21 e 26 de outubroNa semana entre 21 e 26 de outubro    de 2013de 2013de 2013de 2013, decorreu a Semana I, decorreu a Semana I, decorreu a Semana I, decorreu a Semana Internacional donternacional donternacional donternacional do    Open AOpen AOpen AOpen Acess, no cess, no cess, no cess, no 

âmbito da qual foi editado oâmbito da qual foi editado oâmbito da qual foi editado oâmbito da qual foi editado o    títulotítulotítulotítulo    “Magazine Open Acess Week” que contém informação “Magazine Open Acess Week” que contém informação “Magazine Open Acess Week” que contém informação “Magazine Open Acess Week” que contém informação relevante relevante relevante relevante 

sobre algumas questões relacsobre algumas questões relacsobre algumas questões relacsobre algumas questões relacionadas com o tema, tais como: rionadas com o tema, tais como: rionadas com o tema, tais como: rionadas com o tema, tais como: ranking wanking wanking wanking web de repositórios do mundo,eb de repositórios do mundo,eb de repositórios do mundo,eb de repositórios do mundo,    

ou, ou, ou, ou, o qo qo qo que mudou no depósito das teses ue mudou no depósito das teses ue mudou no depósito das teses ue mudou no depósito das teses e dissertaçõese dissertaçõese dissertaçõese dissertações    nosnosnosnos    repositórios institucionais com a alteração repositórios institucionais com a alteração repositórios institucionais com a alteração repositórios institucionais com a alteração 

da legislação de depósito legal para este tipo dda legislação de depósito legal para este tipo dda legislação de depósito legal para este tipo dda legislação de depósito legal para este tipo de documentos, entre outos temase documentos, entre outos temase documentos, entre outos temase documentos, entre outos temas,,,,    igualmente igualmente igualmente igualmente 

interessantes.interessantes.interessantes.interessantes.    A publicação A publicação A publicação A publicação pode ser consultada em: pode ser consultada em: pode ser consultada em: pode ser consultada em: http://issuu.com/openacessweek/docs/magazine.     
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LÓPES CORRAL, Juan Carlos, ed. lit.LÓPES CORRAL, Juan Carlos, ed. lit.LÓPES CORRAL, Juan Carlos, ed. lit.LÓPES CORRAL, Juan Carlos, ed. lit. - Actuación de enfermería ante las úlceras y heridas. 
Barcelona: Smith and  Nephew, D.L. 2005. 165 p. 
 
 

  
 
 
MCGILL, StuartMCGILL, StuartMCGILL, StuartMCGILL, Stuart - Low back disorders: evidence-based prevention and rehabilitation. 2ª ed. 
Champaign [Illinois]: Human Kinetics, cop. 2007. XVI, 312 p. ISBN 978-0-7360-6692-1 
 

 
 
 
 
POSTIGO MOTA, Salvador [et al.]POSTIGO MOTA, Salvador [et al.]POSTIGO MOTA, Salvador [et al.]POSTIGO MOTA, Salvador [et al.] - Cuidados de enfermería en pacientes sometidos a 
tratamientos con quimioterapia. 2ª ed. Badajoz : Diputación de Badajoz. Departamento de 
Publicaciones, 2002. 78 p. ISBN 84-7796-073-9    
 
 

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

Resumo: no livro são analisados diferentes tipos de úlceras, 
queimaduras e feridas cutâneas. São referidos protocolos e normas 
de tratamento e diagnóstico para cada uma destas lesões.        

The book “ presents enhance algorithms to guide progressive 
therapeutic exercise and specially designed patient assessment 
provocation tests to help you determine the cause of back troubles, 
guide your choices in the best ways to eliminate problems and 
improve the development of appropriate activities for functional 
gain.” 

Resumo: Esta obra oferece uma panorâmica acerca da utilização da 
quimioterapia dirigida essencialmente a enfermeiros que se iniciam 
nos cuidados aos doentes oncológicos. 
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POSTIGO MOTA, Salvador, ed. lit. ; MUÑOZPOSTIGO MOTA, Salvador, ed. lit. ; MUÑOZPOSTIGO MOTA, Salvador, ed. lit. ; MUÑOZPOSTIGO MOTA, Salvador, ed. lit. ; MUÑOZ        BERMEJO, Laura, ed. lit.BERMEJO, Laura, ed. lit.BERMEJO, Laura, ed. lit.BERMEJO, Laura, ed. lit. - Fomento de hábitos 
saludables en el anciano. Badajoz: Diputación de Badajoz. Departamiento de Publicaciones, 
D. L. 2010. 111 p. ISBN 978-84-693-7019-3 
 

 
 
 
 
POSTIGO MOTA, SalvadorPOSTIGO MOTA, SalvadorPOSTIGO MOTA, SalvadorPOSTIGO MOTA, Salvador    [et al.][et al.][et al.][et al.] - Manual de utilización de la vía subcutánea: perfusión 
subcutánea continua y control de síntomas en el enfermo en situación terminal. 2ª ed. 
Badajoz : Diputación Provincial de Badajoz, D. L. 2003. 47 p. ISBN 84-7796-037-2 

 

 
POSTIGO MOTA, SalvadorPOSTIGO MOTA, SalvadorPOSTIGO MOTA, SalvadorPOSTIGO MOTA, Salvador    [et al.][et al.][et al.][et al.] - Manual de técnicas, procedimientos y cuidados básicos 
de enfermería. Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz, D.L. 1999. 197 p . ISBN 84-7796-
049-6 
 
 

 
 
 
PORTUGAL. PORTUGAL. PORTUGAL. PORTUGAL. DirecçãoDirecçãoDirecçãoDirecção----Geral da Saúde.Geral da Saúde.Geral da Saúde.Geral da Saúde. - Programa nacional para a prevenção e controlo do 
tabagismo: caracterização da oferta curricular em prevenção e controlo do tabagismo no 
ensino pré-graduado dos profissionais de saúde: relatório. Lisboa: Ministério da Saúde, 2013. 
31 p 
 

 

Resumo: para garantir envelhecimento ativo é necessário conhecer 
as necessidades dos idosos para que se possa proceder à 
planificação correcta de serviços a prestar e actividades a 
desenvolver. São abordados os seguintes temas: autonomia do 
idoso, alimentação, exercício físico, higiene pessoal, prevenção de 
acidentes.    

Resumo: o livro aborda os diferentes protocolos e técnicas para a 
administração de substâncias por via subcutânea, os seus princípios 
básicos e bases farmacológicas. É ainda abordada a técnica de 
perfusão subcutânea continua aplicada ao doente terminal. 

Resumo: o objectivo do presente livro é a recolha e sistematização 
de técnicas, procedimentos e cuidados básicos na área da 
enfermagem. 

Resumo: a formação pré-graduada de profissionais de saúde no 
âmbito da prevenção e tratamento do tabagismo é considerada 
essencial para garantir uma adequada intervenção junto da 
população. 
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FIGUEIREDO,FIGUEIREDO,FIGUEIREDO,FIGUEIREDO, Ana [et al.] (2012) - URAP: panorama atual. In Jornadas Nacionais URAP, 2, 
Tomar, 7 de dezembro. (comunicação oral). Acessível em: http://hdl.handle.net/10400.11/2056 
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