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Para além das rúbricas já habituais: novos títulos, novos números de publicações periódicas e 
dicas de pesquisa, incluímos neste número 4 da INFOBIB, um destaque para os trabalhos de 
licenciatura da área de Cardiopneumologia que chegaram à biblioteca, sob o item: Trabalhos 
de Final de Licenciatura. 
          Lurdes Grilo 
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CONDE, Jorge, ed. lit.  - Investigação aplicada em Cardiopneumologia. Coimbra: Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, 2011. 104 p. ISBN 978-989-8252-17-3 

 

 

CONDE, Jorge, ed. lit.  - Gestão e administração das unidades de saúde. Coimbra: Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, 2011. 104 p.. ISBN 978-989-8252-19-7 

 

 

 

CRUZ, Rui Santos, ed. lit.  - Investigação aplicada em farmácia. Coimbra : Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde de Coimbra, 2011. 104 p.. ISBN 978-989-8252-13-5 

 

    

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

Resumo: ” A investigação aplicada em 
cardiopneumologia, tem o objectivo didáctico de 
ensinar e incentivar os estudantes a investigar, a 
inovar, e a desenvolverem a sua área de saber…” 

Resumo: “ Nesta edição mostra-se como é 
possível gerir recursos através de: sinais e 
sintomas do doente fazendo poupanças 
energéticas através de alterações de hábitos, da 
satisfação dos utentes, da redução de consumos 
na realização de exames e tratamentos, da 
utilização do voluntariado, da medição de custos.” 

Resumo: “ A investigação aplicada em farmácia 
definiu quatro grandes áreas de investigação, são 
elas: Medicamentos e Saúde Pública, 
Desenvolvimento de Fármacos e Controlo de 
Qualidade Laboratorial, Farmacovigilância e 
Toxicologia e Sociologia Profissional”. 



 

                                                               ISSN: 2182ISSN: 2182ISSN: 2182ISSN: 2182----5939   5939   5939   5939       Nº 4Nº 4Nº 4Nº 4    OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO de 2012de 2012de 2012de 2012    

2 

 

 

DANTAS, Maria da Conceição; RAMALHO, Maria Duarte  - Jogos de partículas: física e 
química A química 11º ano. Lisboa: Texto,2011. 3 vol. ISBN 978-972-47-3661-7-1 

 

 

FERREIRA, Ana, ed. lit.  - Investigação aplicada em saúde ambiental. Coimbra: Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, 2011. 103 p. ISBN 978-989-8252-14-2 

 

 

GABRIEL, António, ed. lit.  - Investigação aplicada em Análises Clínicas e Saúde Pública. 
Coimbra : Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, 2011. 104 p.. ISBN 978-989-
8252-15-9 

 

 
MAURÍCIO, J. Cruz  - Diagnóstico por imagem do SNC. Lisboa : Lidel, D.L. 2006. XIX, 367 p.. 
ISBN 978-972-757-327-1 
 

 
 
 
 

Este manual de Física e Química, tem como objectivo 
sistematizar conhecimentos adquiridos e promover a 
autonomia do aluno e consequente auto-avaliação. 

Resumo: “ O conhecimento das relações existentes entre a Saúde 
Humana e o Ambiente são um dos maiores desafios da 
actualidade. Para fazer face a este desafio, é de extrema 
relevância uma ampla investigação, bem como a partilha de 
experiências, abordagens e conhecimento nos domínios da Saúde 
Ambiental.” 

Resumo: “ Nesta edição recorre-se a uma amostra dos 
trabalhos realizados, procurando dar uma visão do que, no 
âmbito da licenciatura em Análises Clínicas e Saúde Pública, é 
produzido em Investigação Aplicada.” 

Resumo: Com destaque para a imagiologia crâneo-encefálica e 
vertebromodular, este livro, pretende ser uma ajuda na 
descodificação de sinais e interpretações iconográficas que 
permita a leitura do exame imagiológico. O livro, aborda ainda a 
patologia, o diagnóstico diferencial e epidemiologia. 
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ORDEM DOS ENFERMEIROS - Pelo direito ao parto normal : uma visão partilhada. [Lisboa] : 
Ordem dos Enfermeiros, 2012. 27, [8] p. 

 

PISCO, João Martins, ed. lit. ; SOUSA, Luís Aires d e, ed. lit.  - Noções fundamentais de 
imagiologia. Lisboa : Lidel, D.L. 2006. 812 p.. ISBN 978-972-757-093-5 

 

 
 

SARAIVA, António, ed. lit.  - Investigação aplicada em radiologia. Coimbra : Escola Superior 
de Tecnologia da Saúde de Coimbra, 2011. 96 p.. ISBN 978-989-8252-16-6 

 

SERRANO, Margarida, ed. lit.  - Investigação aplicada em audiologia. Coimbra : Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, 2011. 95 p.. ISBN 978-989-8252-13-5 

 

 
 
 
 
 

Resumo: trabalho de reflexão, baseado na evidência científica, 
este é um documento de consenso sobre conceitos, princípios e 
práticas promotoras do parto normal. 

Resumo: “A presente obra faz uma abordagem de toda a 
imagiologia, desde as técnicas clássicas até aos recentes 
progressos da Radiologia de Intervenção, contendo-se, não 
obstante, dentro de limites que a tornam útil quer para 
estudantes quer para médicos dos mais variados perfis 
profissionais.” 

Resumo: Esta obra procura mostrar um pouco do que se tem 
produzido na unidade de Investigação Aplicada em Radiologia. 

Resumo: “ Esta investigação aplicada em audiologia, realizou-se em 
várias vertententes, a de interesse clínico e a sua aplicabilidade no 
dia a dia em termos práticos e a mais fundamental, de modo a 
obter bases de aplicação e utilidade clínica.” 
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RUIVO, João  - O desencanto dos professores. Castelo Branco : RVJ , 2012. 103 p.. ISBN 978-
989-8289-18-6 
 

 
 
 

 
 
CERTAL, Liliana de Lima  - Prevalência de sinais e sintomas associados a distúrbios 
respiratórios do sono. Castelo Branco : IPCB.ESALD, 2012. X, 45 p.  

 

 

 

 

 

 

GOMES, Ana Teresa Fonseca  - Prevalência de hipertensão arterial na população adulta do 
concelho da Covilhã. Castelo Branco : IPCB.ESALD, 2012. 76 p. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Resumo: “Os artigos de opinião que constam deste livro foram 
escritos numa conjuntura hostil para os profissionais da educação em 
Portugal. A comunidade educativa assistiu, nos últimos anos, ao maior 
ataque aos professores, aos educadores e à escola pública, de que há 
memória, desde a revolução dos cravos de Abril de 1974”. 
 

TRABALHOS DE FINAL DE LICENCIATURATRABALHOS DE FINAL DE LICENCIATURATRABALHOS DE FINAL DE LICENCIATURATRABALHOS DE FINAL DE LICENCIATURA    

Resumo: o estudo tem como objectivo,” Determinar a 
prevalência dos sinais e sintomas associados aos distúrbios 
respiratórios do sono (DRS) e estimar, através da aproximação 
diagnóstica desta sintomatologia, a percentagem de indivíduos 
com forte probabilidade de serem portadores destes distúrbios. 
Este estudo abrange uma larga população de indivíduos 
portugueses de idade adulta, pertencente à região da beira 
interior.”  

Resumo: “A hipertensão arterial é um grave problema de 
saúde pública com elevada prevalência na população adulta, 
sendo uma das principais causas de morbilidade e de 
mortalidade nos países desenvolvidos. Portugal não é exceção 
uma vez que esta patologia representa um dos factores de 
risco mais relevantes estando na etiologia de inúmeras 
doenças cerebrovasculares e cardiovasculares, sendo por isso 
importante agir de forma a prevenir o seu crescimento.” 
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MARQUES, Angélica de Jesus Fernandes  - Prevalência de obesidade no concelho de 
Castelo Branco. Castelo Branco : IPCB.ESALD, 2012. 81 p.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
NUNES, Paulo Jorge Lopes  - Sonolência diurna excessiva em condutores de veículos 
pesados. Castelo Branco : IPCB.ESALD, 2012. 54 p. 
 

 
 
 

 

 

 

RODRIGUES, Ana Sofia Saraiva  - Prevalência da insuficiência venosa crónica na cidade de 
Castelo Branco. Castelo Branco : IPCB.ESALD, 2012. 58 p.  

 

 
 
RODRIGUES, António Filipe Pinto  - Diferenças electrocardiográficas e da pressão arterial 
entre individuos de raça africana e caucasiana. Castelo Branco : IPCB.ESALD, 2012. 68 p. 
 
 

 
 
 

Resumo: ”A prevalência da obesidade a nível mundial, 
incluindo Portugal, não pára de aumentar, sendo considerada 
pela OMS uma ameaça real à saúde pública, devido à sua 
morbilidade associada. Este trabalho apresenta dados 
relativos à prevalência de excesso de peso e obesidade no 
Concelho de Castelo Branco.” 

Resumo: O presente estudo tem como objectivo, “investigar 
a prevalência de sonolência diurna excessiva em motoristas 
de pesados de mercadorias e passageiros, comparando-a 
com os acidentes / quase acidentes e relacionar estas 
variáveis com o tipo de veículo”. 

Resumo: “ A Insuficiência Venosa Crónica (IVC) é um conjunto 
de alterações que ocorrem na pele e no tecido subcutâneo, 
decorrentes de uma hipertensão venosa de longa duração, 
causada por insuficiência valvular e/ou obstrução venosa, 
sendo a mais prevalente doença dos membros inferiores.”  
Este estudo pretende “dar a conhecer a prevalência da IVC na 
Cidade de Castelo Branco, assim como quais os factores de 
risco e sintomas mais prevalentes nesta população.” 

Resumo: “ Na segunda metade do século XX, a esperança 
média de vida dos indivíduos africanos era menor que a dos 
indivíduos caucasianos, despertando o interesse para estudar 
as diferenças étnicas e raciais de modo a serem tomadas 
medidas de saúde. O objetivo deste estudo é verificar a 
existência de diferenças electrocardiográficas e de pressão 
arterial entre os indivíduos de raça africana e os de raça 
caucasiana.” 
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Publicações  Periódicas : números novosPublicações  Periódicas : números novosPublicações  Periódicas : números novosPublicações  Periódicas : números novos    

    
CAPACAPACAPACAPA 

TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO PERIODICIDADEPERIODICIDADEPERIODICIDADEPERIODICIDADE NUMERAÇÃONUMERAÇÃONUMERAÇÃONUMERAÇÃO 

 

Análise Psicológica Trimestral 
Nº 3 , Série 30 
(Jul. Set. 2012) 

 

Dor Trimestral V. 20, nº 3 (2012) 

 

Ecos da 
Enfermagem 

Bimestral 
A. 37, nº 265 
(Jul./Ago. 2008) 

 

Enfermagem em 
Foco 

Trimestral Nº 88 (Abr./Jul. 2012) 
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CAPACAPACAPACAPA TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO PERIODICIDADEPERIODICIDADEPERIODICIDADEPERIODICIDADE NUMERAÇÃONUMERAÇÃONUMERAÇÃONUMERAÇÃO 

 

 

Nefrâmea Trimestral 
A.31, nº 162 
(Jul./Ago./Set. 2012) 
 

.

 

Nursing Mensal 
 
A. 24, nº 282 
(Jul./Ago. 2012) 

 

Patient Care Mensal 
 
V. 17, nº 183 (Jul. 
2012) 

.

 

Revista de Enfermería 
ROl 

Mensal 
 

V. 35, nº 9 (Set. 2012) 



 

                                                               ISSN: 2182ISSN: 2182ISSN: 2182ISSN: 2182----5939   5939   5939   5939       Nº 4Nº 4Nº 4Nº 4    OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO de 2012de 2012de 2012de 2012    

8 

 

  
 
 

DICAS DE PESQUISADICAS DE PESQUISADICAS DE PESQUISADICAS DE PESQUISA    
 
Utilizando a página da Biblioteca ESALD e através da Opção Pesquisar Catálogo, como posso 
pesquisar nos catálogos das outras bibliotecas do IPCB? 
 

 
 
No resultado da pesquisa estão incluídos registos bibliográficos pertencentes a todas as 
Escolas que apresentem resultados para a pesquisa efectuada: 
 

 
 
 

1 

2 

1 – O exemplo apresentado 
pretende obter resultados 
sobre todos os documentos 
que tenham como assunto a 
Bioquímica. 
 
2- Escolher a opção GERAL: a 
opção indicada para lançar a 
pesquisa em todos os 
catálogos das diferentes 
bibliotecas.  
 
3 – Acionar o botão pesquisar   

Sigla da Escola  

Sigla da Escola  

3 
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Se preferir ver os resultados separados por escola, pode usar apenas a opção Pesquisa 
MultibaseMultibaseMultibaseMultibase localizada no final do ecrã: 
 

 
 
 
 
 
O resultado é apresentado da forma seguinte: 
 

 

2- Selecione a opção Sim para a 
pesquisa. 

4 - Clique para 
ver os registos 

3 - acionar pesquisa 

1 - Colocar o termo 
para pesquisa no 
campo pretendido. 

Se chegou até aqui, valeu a pena o nosso trabalho. Voltamos em 
novembro… 


