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Novidades Bibliográficas do CDI

GERIATRIA FUNDAMENTAL
Geriatria fundamental : saber e praticar / coord. Manuel Teixeira Veríssimo. ‐ Lisboa :
Lidel, 2014. ‐ 438 p. ; 24 cm . ‐ Capa . ‐ Sumário
ISBN 978‐989‐752‐056‐3

ALFARO‐LEFEVRE, Rosalinda
Aplicação do processo de enfermagem : uma ferramenta para o pensamento crítico /
Rosalinda Alfaro‐LeFevre ; trad. Ana Torell ; consult., superv. e rev. técnica Maria
Augusta M. Soares, Valéria Giordani Araújo, Miriam de Abreu Almeida. ‐ 7ª ed.. ‐
Porto Alegre : Artmed, 2010. ‐ 303 p. : il. ; 25 cm . ‐ Capa . ‐ Sumário. ‐ Tít. original :
Applying nursing process : a tool for critical thinking
ISBN 978‐85‐363‐2332‐9

CIBANAL JUAN, Luis
Técnicas de comunicación y relación de ayuda en ciencias de la salud / Luis Cibanal
Juan, María del Carmen Arce Sánchez, María del Consuelo Carballal Balsa. ‐ 3ª ed.. ‐
Barcelona : Elsevier, 2014. ‐ 329 p. ; 24 cm . ‐ Capa . ‐ Sumário
ISBN 978‐84‐9022‐530‐1

MARÔCO, João
Análise de equações estruturais : fundamentos teóricos, software & aplicações / João
Marôco. ‐ 2ª ed. rev. e aumentada. ‐ Pêro Pinheiro : Report Number, 2014. ‐ 389 p. : il.
; 24 cm . ‐ Capa . ‐ Sumário
ISBN 978‐989‐96763‐3‐6

PESTANA, Maria Helena
Análise de dados para ciências sociais : a complementaridade do SPSS / Maria Helena
Pestana, João Nunes Gageiro. ‐ 6ª ed.. ‐ Lisboa : Edições Sílabo, 2014. ‐ 1237 p. : il. ; 25
cm . ‐ Capa . ‐ Sumário. ‐ A Biblioteca possui 2 exemplares
ISBN 978‐972‐618‐775‐2
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MARÔCO, João
Análise estatística com o SPSS statistics / João Marôco. ‐ 6ª ed.. ‐ Pêro Pinheiro :
Report Number, 2014. ‐ 990 p. : il. ; 24 cm . ‐ Capa . ‐ Sumário. ‐ A Biblioteca possui 2
exemplares
ISBN 978‐989‐96763‐4‐3

ENCONTRO LITERATURA PRESENTE, FUTURO A URGÊNCIA DA LITERATURA, 1, Lisboa,
2014
Presente e futuro : a urgência da literatura / 1º Encontro Literatura ; textos Vasco
Graça Moura... [et al.]. ‐ Lisboa : Centro Cultural de Belém, 2014. ‐ 150 p. : il. ; 22 cm .
‐ Capa . ‐ Sumário
ISBN 978‐972‐8944‐21‐6

RIBEIRO, Olivério de Paiva
Custos e benefícios do ensino clínico em enfermagem para as instituições hospitalares
/ Olivério de Paiva Ribeiro ; orient. Margarida Maria da Silva Vieira ; co‐orient. Maria
Madalena Jesus Cunha Nunes. ‐ Porto : Instituto Ciências da Saúde, 2013. ‐ 242 p. : il. ;
30 cm . ‐ Capa . ‐ Sumário. ‐ Tese de doutoramento apresentada à Universidade
Católica Portuguesa

Publicações online - os nossos destaques

Bastos, S., Graça, P., Santos, C. T., & Ferreira, J. C. (2015). Linhas de orientação para a
oferta alimentar em residências universitárias. Lisboa: DGS, Programa Nacional para a
Promoção da Alimentação Saudável. Acedido em
http://nutrimento.pt/activeapp/wp‐content/uploads/2015/05/Linhas‐de‐
orienta%C3%A7%C3%A3o‐para‐a‐oferta‐alimentar‐em‐residencias‐
universit%C3%A1rias.pdf

World Health Organization. (2015). World health statistics 2015. Geneva: WHO.
Acedido em
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/170250/1/9789240694439_eng.pdf?ua=1&
ua=1
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Tello, J., & Baez‐Camargo, C. (Eds.). (2015). Strengthening health system
accountability: A WHO European region multi‐country study. Copenhagen: WHO
Regional Office for Europe. Acedido em
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/277990/Strengthening‐
health‐system‐accountability‐multi‐country‐study.pdf

World Health Organization. (2015). Workbook: Mobilizing resources for immunization.
Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Acedido em
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/276660/Mobilizing‐resources‐
immunization‐workbook.pdf?ua=1

World Health Organization. (2015). Support tool to assess health information systems
and develop and strengthen health information strategies. Copenhagen: WHO
Regional Office for Europe. Acedido em
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/278741/Support_Tool_EN_W
EB_Ver05_12.pdf

World Health Organization. (2015). Indicator code book world health statistics: World
health statistics indicators. Geneva: WHO. Acedido em
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/WHS2015_IndicatorCo
mpendium.pdf

Portugal, Ministério da Saúde, Direção‐Geral da Saúde. (2015). Estudo de satisfação
dos utentes do sistema de saúde português. Lisboa: DGS, Departamento da Qualidade
na Saúde. Acedido em https://www.dgs.pt/em‐destaque/utentes‐portugueses‐
satisfeitos‐com‐o‐sistema‐de‐saude.aspx
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Miranda, N., & Portugal, C. (2015). Programa nacional para as doenças oncológicas:
Avaliação e monitorização dos rastreios oncológicos organizados de base populacional
de Portugal Continental. Lisboa: DGS. Acedido em https://www.dgs.pt/estatisticas‐de‐
saude/estatisticas‐de‐saude/publicacoes/avaliacao‐e‐monitorizacao‐dos‐rastreios‐
oncologicos‐organizados‐de‐base‐populacional‐de‐portugal‐continental.aspx

Portugal, Ministério da Saúde, Direção‐Geral da Saúde. (2015). Cartão da pessoa com
doença rara: Relatório de acompanhamento 2014. Lisboa: DGS. Acedido em
https://www.dgs.pt/documentos‐e‐publicacoes/cartao‐da‐pessoa‐com‐doenca‐rara‐
relatorio‐de‐acompanhamento‐2014.aspx

World Health Organization. (2015). Illegal trade of tobacco products: What you should
know to stop it. Geneva: WHO. Acedido em
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/170994/1/WHO_NMH_PND_15.3_eng.pdf?
ua=1

World Health Organization. (2015). WHO global report on trends in prevalence of
tobacco smoking. Geneva: WHO. Acedido em
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/156262/1/9789241564922_eng.pdf?ua=1

Resolução da Assembleia da República n.º 45/2015. D.R. I Série. 85 (2015‐05‐04) 2221‐
2222.
Assembleia da República
Recomenda o reforço das medidas de combate ao cancro da pele.
https://dre.pt/application/file/67123409
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Resolução da Assembleia da República n.º 46/2015. D.R. I Série. 86 (2015‐05‐05) 2247.
Assembleia da República
Pelo reforço da intervenção dos cuidados de saúde primários no combate ao cancro de
pele.
https://dre.pt/application/file/67142058

Informações das Instituições, Órgãos e Organismos da União Europeia Conselho
Conclusões do Conselho sobre o reforço da cooperação política intersectorial a fim de
responder com eficácia aos desafios socioeconómicos enfrentados pelos jovens.
(2015/C 172/02)
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG0527(01)&from=PT

Conclusões do Conselho sobre a maximização do papel do desporto de base no
desenvolvimento de competências transversais, especialmente entre os jovens.
(2015/C 172/03)
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG0527(02)&from=PT

Conclusões do Conselho sobre cruzamentos culturais e criativos para estimular a inovação,
a sustentabilidade económica e a inclusão social.
(2015/C 172/04)
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG0527(03)&from=PT

Conclusões do Conselho sobre o papel da educação pré‐escolar e do ensino básico no
fomento da criatividade, da inovação e da competência digital.
(2015/C 172/05)
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG0527(04)&from=PT
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As nossas sugestões WWW

EURASHE é a Associação Europeia de Instituições de Ensino Superior que oferecem programas de
orientação profissional e que estão envolvidos em pesquisa aplicada dentro dos ciclos de Bolonha. A
EURASHE foi fundada em 1990, em Patras (Grécia).
A EURASHE visa promover os interesses de ensino superior mais orientado para a prática profissional, nos
países membros da União Europeia e outros países europeus, em instituições de natureza pública ou
reconhecida e ou financiadas pelas autoridades públicas de um país membro da UE.
Destacamos, entre outros, os seguintes objectivos da EURASHE:





Contribuir para a criação de uma Área Europeia de Ensino Superior e de Pesquisa;
Promover a cooperação transnacional entre os seus membros;
Oferecer uma plataforma que permita obter e trocar informações sobre o futuro do
desenvolvimento do ensino superior;
Fomentar a cooperação no âmbito do ensino superior, estabelecendo fortes ligações com outras
organizações com objectivos semelhantes.

http://www.eurashe.eu/
http://www.eurashe.eu/portuguese/

Boas leituras… Bom trabalho… Boa saúde…

