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Apresentamos a folha informativa onde são descritos os títulos recebidos na biblioteca 
durante o mês de fevereiro. 

OVOS TÍTULOS:  
NOVOS TÍTULOS:  

 

A Abreu, C. Aguiar, M. Mendes & H. Santa-Clara (Eds.). (2013). Manual de reabilitação 
cardíaca. (1ª ed.). Lisboa: Sociedade Portuguesa de Cardiologia. 

 

 
 

Arsénio, A. (2001). Farmacoterapia na urgência médica. S. João do Estoril: Arsénio  
 

 

 

Brito, D., Lacerda, A. P. & Madeira, Hugo. (2006). Cuidados intensivos: Principais 
fármacos utilizados. (2ª ed.). Lisboa: Brito [etc.] 

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

Periodicidade: mensal 

Resumo: O livro traça a perspetiva histórica do desenvolvimento 
da reabilitação cardíaca e também a componente económica e a 
posição corrente na Europa e em Portugal, em particular os 
últimos capítulos, abordam a implementação da reabilitação 
cardíaca em diversas condições clínicas. 

Resumo: Guia para administração de fármacos com informação 
sobre posologia, efeitos secundários, contra-indicações, 
precauções de emprego e interações medicamentosas. 

Resumo: Guia para administração com informação sobre posologia, 
preparação, recomendações, efeitos adversos, sobredosagem, 
contra-indicações e interação com outros fármacos. 
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A. Colombo, & G.  Stankovic (Eds.). (2005). Colombo´s tips & tricks with drug-eluting 
stents. Abingdon: Taylor & Francis.  

 

 

Crawford, M. H., & Dimarco, J. P. (2001). Cardiology. London: Mosby. 

 

 

 

 

 

 

Fonseca, A. P. G. (2016). Poluição estrogénica no ambiente: Um problema de saúde 
pública. Coimbra: Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra. 

 

 

 

 

Resumo: “ Presenting the most comprehensive guide available for 
those involved in coronary artery stenting, internationally 
renowned interventional cardiologist Antonio Colombo – along 
with Goran Stankovic and ther distinguished experts – draws from 
is vast experience to deliver proven tips and tricks for dealing with 
diseased coronary arteries.” 

Resumo: O livro aborda as seguintes áreas: “ 1- Pathogenesis of 
atherosclerosis 2 – Epidemiology of atherosclerotic disease 3- 
Assessment of cardiac risk 4- Special problems in the prevention 
of cardiovascular disease in women 5- Therapeutic approaches 
to the diabetic patient 6- Physical activity and the cardiovascular 
system 7- Therapy of hyperlipidemia 8- Special problems in 
hyperlipidemia therapy 9- Diagnósis of vascular disease 10- 
Arterial disease of the limbs 11- Cerebral vascular diseases 12- 
Thoracic aorta disease 13- Abdominal aortic aneurysms 14- 
Venous disease – 15- Surgery for vascular disease 16- Special 
problems in vascular disease.” 

Resumo: “Os estrogénios naturais e sintéticos quando presentes 
nos efluentes das Estações de Tratamento de Águas Residuais, 
podem causar efeitos adversos na saúde humana e animal. Assim, 
a sua determinação é fundamental para a avaliação de riscos 
sobre os efeitos de disrupção endócrina no ambiente, 
constituindo uma preocupante questão de saúde pública.” 



 
                                                               ISSN: 2182-5939  Nº 2 FEVEREIRO 2017 
 
 

3 
 

Fuertes Garcia, A. (2009). Exames auxiliares de diagnóstico em cardiologia para 
médicos de cuidados primários. Algés: Revisfarma. 

 

 

 

 
Grauer, Ken. (1998). A practical guide: To ECG interpretation. (2nd ed.). St. Louis: Mosby 

 
 

 

 

 

Healy, T. E. J., Harrison, M.J. & Thornton, J. A. (1991). Aids to anaesthesia: Basic sciences. 
(3rd ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone. 

 

 

 

 

 

Resumo: Descrição e interação de diferentes técnicas de 
diagnóstico utilizadas em cardiologia. 

Resumo:” Comprehensive, but practical, this text provides a 
systematic approach for the interpretation of ECGs, followed by 
advanced information such as electrolyte disturbances, 
pericarditis, and considerations for pediatric patients. No other 
text gives you such comprehensive coverage combined with 
practical rhythm strip interpretation practice. “ 

Resumo: “The purpose of this small aide-mémoire is to help 
candidates in their final preparation for postgraduate 
examinations in the basic sciences for anaesthetists.” 
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A.T. Hirsch, Z. J. Hascal, N. R. Hertzer, C. W. Bakal, M. A. Creager, J. L. Halperin, L. F. 
Hiratzca & W. R.C. Murphy… (Eds.). (2006). Tratamento dos doentes com doença 
arterial periférica (dos membros inferiores, renal, mesentérica e da aorta abdominal: 
Manual de bolso baseado nas directrizes da ACC/AHA. [S.l.]: Wolters Klumer Heath 

 

 

 

 

LéporiI, L. R. (2005). Hipertensão arterial: Miniatlas. Porto Salvo: Magnum 33. 

 

 

 

 

R. A. O'rourke, V. Fuster, R.W. Alexander, R. Roberts, S. B. K. Lii & H. J. J. Wellens (Eds). 
(2002). Hurst's: O coração: Manual de cardiologia. (10ª ed.). Lisboa: McGraw-Hill. 
 

 

 

Resumo: ”Estas recomendações práticas pretendem ajudar os 
médicos na sua tomada de decisões clínicas, descrevendo uma 
série de métodos geralmente aceites para o diagnóstico e o 
tratamento dos doentes com DAP. O âmbito destas 
recomendações está limitado às patologias da aorta abdominal, das 
artérias renais e mesentéricas e das artérias dos membros 
inferiores.” 

Resumo: … “Uma maior e mais profunda compreensão da 
fisiopatologia da hipertensão arterial aliada à utilização mais 
racional e agressiva da terapêutica farmacológica disponível, com 
especial destaque para as novas classes de anti-hipertensores 
como os Antagonistas dos Receptores da Angiotensina II (ARA II) 
seja a melhor forma de aumentar o controlo da hipertensão 
arterial reduzindo a morbi-mortalidade cardiovascular.” 

Resumo: Livro de bolso que permite encontrar de uma forma 
rápida, informação sobre diagnóstico e tratamento da doença 
cardíaca. 
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J. M. M. Pinto (Ed.). (2016).Um olhar psicodinâmico da psicologia e outros olhares. 
Coimbra: Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. 

 

M. Néné, R. Marques & M. A. Batista (Eds.). (2016). Enfermagem de Saúde Materna e 
Obstétrica. Lisboa: Lidel. 

 

P. Ponce (Ed.) (2006). Manual de terapêutica médica: Cardiologia. Lisboa: Lidel. 

 

Prekeges, J. (2013). Nuclear medicine instrumentation (2nd ed.). Burlington: Jones & 
Bartlett Learning. 

 

                     

 

 
 

Resumo: O livro reúne textos sobre a intervenção psicanalítica 
em diversos contextos e aborda a psicologia da criança e do 
adolescente. 

Resumo: “ Esta obra apresenta orientações práticas para o 
exercício da enfermagem especializada em saúde materna, 
desde a preconceção ao puerpério.” 

Resumo: “ Esta obra, de carácter eminentemente prático, 
pretende ser um elemento útil para todos aqueles que lidam com 
a realidade da Cardiologia, sendo ao mesmo tempo um livro de 
estudo e um texto de consulta rápida, com a resposta certa no 
momento oportuno.” 

Resumo: This book: “- Provides a comprehensive overview of 
major nuclear medicine instruments.” 

 - “Explains how to use instruments to produce high-quality 
images - Emphasizes quality control and ways to improve 
images.” 

- “Features sample calculations and definitions of useful terms.” 

- “Contains tables on troubleshooting small instruments and 
improving planar and SPECT images.” 
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Robbins, S. J. (2007). Management of lipid disorders: A basis and guide for terapeutic 
intervention. Baltimore: Williams & Wilkins. 

 

 

 

Santos, J. M. R. (2016). An investigation into the optimisation of paediatric portuguese 
computed tomography practice. Coimbra: Escola Superior de Tecnologia da Saúde de 
Coimbra. 
 

 

Waterstram-Rich, K. M., & Gilmore, D. (2017). Nuclear medicine and PET/ CT: 
Technology and techniques. (8th ed.). St. Louis: Elsevier. 
 
 

 
 
 
 

 

 

Resumo:  This book “ provides a comprehensive, concise 
overview of the key features of lipid metabolism as it relates to 
patient management; reviews results of recent intervention 
studies; outlines strategies for assessing patient risk/priorities for 
therapy/implementation of therapy; highlights the properties and 
indications for currently used drugs; provides selected references 
in a variety of related areas of patient management; suggests, in 
an appendix, practical approaches for maintaining a lipid clinic.” 

Resumo: “This study aimed to optimise CT practice for paediatric 
examinations in Portugal once the existing frequency and practice 
had been established and evaluated.” 

Resumo: “Ideal for use in the clinic and for exam review, Nuclear 
Medicine and PET/CT provides Comprehensive, state-of-the-art 
information on all aspects of nuclear medicine. Coverage of body 
systems includes anatomy and physiology, along with details on 
how to perform and interpret related diagnostic procedures. The 
leading technologies – SPECT, PET, CT, MRI, and PET/CT – are 
presented, and radiation safety and patient care are emphasized.” 
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Lourenço, M. J. L. D. (2016). A importância da performance funcional na intervenção 
do Fisioterapeuta no doente paliativo: Relatório de prática. Instituto Superior 
Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias. Castelo 
Branco. 

 

 

 

 

 

 

Quintino, V.L. R. (2016). Suspensão da radioterapia paliativa em doentes em fim de 
vida: Relatório de prática clínica. Instituto Superior Politécnico de Castelo Branco. 
Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias. Castelo Branco. 

 

 

 

 

 

Dissertações de Mestrado: 

Resumo: ”Como mestranda em cuidados paliativos e 
fisioterapeuta, verifiquei que as duas disciplinasse complementam 
e regem, em grande parte, pelos mesmos princípios. Apesar disso, 
o que se observa frequentemente é que os cuidados paliativos e os 
cuidados de reabilitação são oferecidos a pessoas que se 
encontram em fases praticamente opostas ao seu processo de 
doença/vida. Sou da opinião que as duas disciplinas se podem 
complementar em benefício dos doentes paliativos. Ao refletir 
sobre esta temática, verifico que é essencial avaliar o grau de 
dependência destes doentes através de um instrumento adequado, 
a palliative performance scale, para perceber o declínio da sua 
performance funcional, adequando a nossa intervenção, e 
tentando perceber como é que esse declínio a influencia.” 

Resumo: “ O projeto de intervenção constou da apresentação de 
uma sessão de formação acerca do tema em análise – Suspensão 
da Radioterapia Paliativa em Doentes em Fim de Vida – e do 
preenchimento de um questionário antes e após a formação para 
avaliar a perceção que os profissionais de saúde do Serviço de 
Radioterapia tinham dos cuidados paliativos, assim com avaliar 
aprática do serviço no que respeita quatro pilares dos cuidados 
paliativos, com base em indicadores de estrutura e do processo de 
cuidar.” 
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Registo, F. D. S. (2016). Representações sociais do doente em fim de vida e a influência 
na comunicação de profissionais e familiares: Relatório de prática clínica. Instituto 
Superior Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias. 
Castelo Branco. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo: “ A comunicação, o trabalho em equipa, o controlo 
sintomático e o apoio à família são os pilares que norteiam o trabalho 
em Cuidados Paliativos e, como tal, a equipa a que pertenci durante 
este período, a equipa da Unidade de Cuidados Paliativos do HAJC. …  
Na investigação que aqui se apresenta participaram 26 profissionais 
que trabalham com doentes em fim de vida e 17 familiares de doentes 
em fim de vida. Procedeu-se à construção, validação e aplicação de um 
instrumento de recolha de dados, que permitiu a recolha de informação 
sobre o estilo comunicacional predominantemente utilizados pelos 
participantes, bem como o tipo de atitudes que utilizam para com 
doentes em fim de vida.” 



 
                                                               ISSN: 2182-5939  Nº 2 FEVEREIRO 2017 
 
 

9 
 

 

     CAPA 
 

ÍNDICE TÍTULO PERIODICIDA
DE        NUMERAÇÃO 

 
 

 
 

Dor Trimestral 

 
 
 
Vol. 24, nº 2 (abr./jun. 
2016) 

 
 

 

 

 

 Nefrâmea Trimestral 
A. 35, nº 179 
(out./dez.2016) 

 

 
 

Aceda 
aqui ao 
índice 

Patient Care Mensal Vol. 22, nº 232 (jan. 2017) 

 

 
 

Aceda 
aqui ao 
índice 

Revista de 
enfermeira 

rol 
Mensal 

Vol. 40, nº 1 (ene. 
2017) 

 

 
 

Aceda 
aqui ao 
índice 

Referência Trimestral Série 4, nº 11 (out./dez. 
2016) 

 

 
 
 

Revista 
investigação 

em 
enfermagem 

Trimestral 

 
 
 
Nº 16, 2ª Série (ago.2016) 

 

 
 
 

Revista 
investigação 

em 
enfermagem 

Trimestral Nº 17, 2ª Série (nov. 2016) 

Publicações Periódicas : números novos 

http://www.admedic.pt/uploads/01-Janeiro-232_capa-indice.pdf
http://www.admedic.pt/uploads/01-Janeiro-232_capa-indice.pdf
http://www.admedic.pt/uploads/01-Janeiro-232_capa-indice.pdf
https://dialnet.unirioja.es/revista/2408/V/40
https://dialnet.unirioja.es/revista/2408/V/40
https://dialnet.unirioja.es/revista/2408/V/40
http://www.index-f.com/referencia/2016/sumario411.php
http://www.index-f.com/referencia/2016/sumario411.php
http://www.index-f.com/referencia/2016/sumario411.php
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 Revista 

portuguesa 
de bioética 

Trimestral 
 
Nº 23 (ago. 2016) 
 

 

 
 
 

Aceda 
aqui ao 
ìndice 

Revista 
portuguesa 
de saúde 
pública 

Trimestral 
Vol. 34, nº 3 
(set./dez.2016) 
 

 

 

 
 

Aceda 
aqui ao 
índice 

Saúde 
Infantil Trimestral Vol. 38, nº 3 (dez. 2016) 

http://www.elsevier.pt/pt/revistas/revista-portuguesa-saude-publica-323
http://www.elsevier.pt/pt/revistas/revista-portuguesa-saude-publica-323
http://www.elsevier.pt/pt/revistas/revista-portuguesa-saude-publica-323
http://saudeinfantil.asic.pt/
http://saudeinfantil.asic.pt/
http://saudeinfantil.asic.pt/

