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Apresentamos os títulos recebidos pela biblioteca nos meses de Novembro e 
Dezembro. 

 

Araújo, C. S., & Amado, J. (2017). Exame do pé na diabetes: Teoria para a prática. 
Porto: Universidade Católica. 

  

 

 

 

Griffiths, A. J. F., Wessler, Susan R., Carroll, S. B.  & Doebley, J. (2016). Introdução à 
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NOVOS TÍTULOS:  

Resumo: “Esta obra centra-se na prevenção da ulceração e das 
complicações inerentes ao pé diabético, cujos aspetos 
relacionados com a fisiopatologia, classificação e epidemiologia, 
bem como as classificações do risco de lesão, são abordados 
inicialmente em jeito de contextualização. Ao longo dos vários 
capítulos são descritos de forma detalhada os parâmetros 
fundamentais do exame do pé: justificação da pertinência e 
procedimento de avaliação, não esquecendo a importância da 
educação e da implementação de outras medidas preventivas, 
tais como os cuidados com a onicotomia e, exaltando a sua 
relevância ímpar, o uso do calçado adequado.” 

Resumo: “…Introdução à Genética enfatiza a força e a eficácia da 
abordagem genética na pesquisa biológica e suas aplicações. 
Em suas muitas edições, ampliou-se continuamente a 
abrangência do texto, à medida que a força da análise genética 
tradicional se estendeu com a introdução da tecnologia do 
DNA recombinante e em seguida da genômica…” 

Resumo: “Os textos deste primeiro volume remetem precisamente 
para a questão dos fundamentos da ética e enquadram o seu estudo 
no mundo atual, traçando o percurso da história desta disciplina, 
analisando as teorias da ação, as questões de racionalidade prática, 
os ingredientes da vida moral ou os conceitos específicos desta área 
da Filosofia.” 
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M. C. P. Neves, & R. S. Silva (Eds.). (2017). Ética aplicada: Comunicação social. Lisboa: 
Edições 70. 

 

 

M. C. P. Neves, & J. C. Neves (Eds.). (2017). Ética aplicada: Economia. Lisboa: Edições 
70. 

  

 

 

 

P. P. Correia, & P. Mil-Homens (Eds.). (2004). A electromiografia no estudo do 
movimento humano. Cruz Quebrada: Universidade técnica de Lisboa. Faculdade de 
Motricidade 
Humana. 

 

 

 

 

Resumo:” … o volume Ética: Comunicação Social  desenvolve-se em 
três partes: a primeira privilegiando as condições de uma esfera 
pública inclusiva e as relações dos media com os poderes político e 
económico; uma segunda que incide sobre alguns dos principais 
problemas ético-deontológicos que mais frequentemente surgem na 
prática profissional do jornalismo; e uma última dedicada à questão 
específica da auto-regulação dos media.”  

Resumo: ”Nos cinco capítulos da primeira parte de temas 
fundamentais são discutidos o valor moral dos valores económicos e 
as questões éticas dos sistemas e ciência económica. A segunda parte, 
em dez capítulos, lida com problemas concretos, abordando temas 
como o consumo e o emprego, as empresas e os negócios, o 
marketing, a concorrência, as finanças e a responsabilidade social das 
empresas. Consideram-se igualmente alguns dilemas éticos das 
políticas económicas, de estabilização e desenvolvimento, de 
distribuição e regulação, bem como problemas gerados pela 
globalização. “ 

Resumo: A primeira parte do livro “consiste numa actualização de 
conhecimentos com base em revisão bibliográfica sobre os aspectos 
fundamentais que o investigador que utiliza EMG para fins 
cinesiológicos deve dominar: fundamentos fisiológicos, aspectos da 
recolha e processamento do EMG nos domínios temporal e da 
frequência, e relações entre o sinal EMG e a actividade muscular.” 
“ A 2ª parte, Manual de procedimentos, pode constituir um apoio 
operacional precioso aos investigadores dado que descreve passo a 
passo, com ilustrações reais e exemplos práticos, os procedimentos 
que medeiam desde a preparação do sujeito até ao final do 
processamento de sinais.” 
“A 3ª parte, …. incorpora uma colectânea de doze estudos realizados 
em diferentes âmbitos na Faculdade de Motricidade Humana, e que 
tiveram em comum a utilização de EMG de superfície.” 



 

                                                               ISSN: 2182-5939  Nº 9 NOVEMBRO / DEZEMBRO 2017 

3 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

      
CAPA 

 
ÍNDICE 

 
TÍTULO 

 
PERIODICIDADE 

        
     NUMERAÇÃO 

 

 
 

Aceda aqui 
ao índice 

Patient Care Mensal 

 
 

Vol. 22, nº 240 
(out. 2017) 

 

 
 

Aceda aqui 
ao índice 

Patient Care Mensal 

 
 

Vol. 22, nº 241 (nov. 2017) 

 

 
 

Aceda aqui 
ao índice 

Referência Trimestral 

 
 

Série 4, nº 14 
(jul./set. 2017) 

 

 
 

Índice 
indisponível 

Revista 
Investigação em 

Enfermagem 
Trimestral 

 
 
 

Nº 21, 2ª série 
(nov. 2017) 

 

 
 

Aceda aqui 
ao índice 

Revista de 
Enfermería Rol 

Mensal 

 
 
 

Vol.40, nº 10 
(oct. 2017) 

Publicações Periódicas: números novos 
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