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Consultas    115.162 
Documentos   597 
Média de consultas  192,9 











Consultas Título 
1.824  A obesidade infantil: um problema emergente 
1.633  Avaliação da aprendizagem 
1.326  Equilíbrio e funcionalidade após acidente vascular cerebral 
826  Influência do kinesio taping e stretching global activo na  
  flexibilidade, em jogadores de futebol 
790  Exercício físico e hipertensão 
732  Exercício físico na esclerose múltipla 
672  Fracturas da extremidade proximal do fémur no idoso:  
  recomendações para intervenção terapêutica 
672  Fisioterapia, exercício físico e acidente vascular cerebral (AVC) 
622  Distrofia muscular de Duchenne: a importância do exercício 
  físico 
555  Intervenção da fisioterapia nas alterações de controlo postural 
  em indivíduos  pós AVC 

Trabalho mais consultado no Repositório 

Científico do IPL 

Mas também o 2º, o 3º e o 8º trabalhos 

mais consultados 













Colecção    Docs Downloads Média 
Artigos    198 33.559  169,5 
Comunicações   107 28.944  270,5 
Posters    137 25.844  188,6 
Dissertações   101 24.417  241,8 
Livros    5 10.617  2123,4 
Capítulos    39 5.252  134,7 
Teses     5 1.231  246,2 
Monog. Licenciatura  1 587   587,0 
Materiais Pedagógicos 1 482   482,0 
Recensões    3 473   157,7 



Downloads Título 
10.116  Fracturas da extremidade proximal do fémur no idoso:  
  recomendações para intervenção terapêutica 
2.270  Avaliação da aprendizagem 
1.848  Checklist cirúrgica: contributo para uma intervenção na área da 
  segurança do doente 
1.587  Aspiração manual de trombos no enfarte agudo do miocárdio 
  com supradesnivelamento segmento ST: impacto da técnica de 
  aspiração manual de trombos na reperfusão do miocárdio  
  durante a intervenção coronária percutânea primária 
1.522  Sistema de avaliação do desempenho em enfermagem:  
  eficiência e eficácia 
1.436  Equilíbrio e funcionalidade após acidente vascular cerebral 
1.100  Lesões músculo-esqueléticas ligadas ao trabalho (LMELT) nos 
  cantoneiros de limpeza/recolha de resíduos urbanos 
1.080  A obesidade infantil: um problema emergente 
1.078  Exercício físico na esclerose múltipla 
1.071  Fisioterapia, exercício físico e acidente vascular cerebral (AVC) 

2º trabalho mais descarregado 

no Repositório Científico do IPL 





    10.09.2013   23.10.2013 

Doc. da ESTeSL  597   608 
Consultas   115.162  128.448 
Downloads  131.400  146.792 
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