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Serviços

Memórias do Cuidar: Setenta Anos de Escola Paulista de Enfermagem
Organizadores Márcia Barbieri e Jaime Rodrigues
Editora Unifesp – 2010

A história da Escola Paulista de Enfermagem, nos seus setenta anos de 
atividade, é traçada no livro a partir de sua função primeira, o Cuidar, que, 
das mãos das irmãs religiosas, passou para as de profissionais leigos. As-
sim, vocação e profissão complementam-se na memória preservada pelos 
arquivos  e resgatada em depoimentos orais e fotografias, que embasam a 
elaboração dos textos.

Os autores, em sua maioria, participaram ativamente desse processo 
histórico, o que faz do livro não apenas documento, mas testemunho de 
uma época.

Princípios da Farmacologia Básica em Ciências Biológicas e da Saúde
Itamar S. de Oliveira Junior
Editora Rideel – 2011

Princípios da Farmacologia Básica possibilita, ao aluno e ao profissional 
da área de Saúde, estudar os medicamentos e a interação de substâncias 
químicas com os sistemas biológicos.  De forma didática, o autor mostra 
que a análise da interação entre o fármaco e o indivíduo permite conhecer 
as reações causadas nos sistemas biológicos e a maneira como nosso siste-
ma responde aos medicamentos.

Esta obra abrangente apresenta a história dos fármacos, suas proprie-
dades físicas e químicas, bem como seus componentes, as reações adver-
sas medicamentosas fisiológicas e bioquímicas e os diversos mecanismos 
(ação, absorção, biotransformação, distribuição, excreção).

Na estante
Indicações de obras literárias, especialmente selecionadas para 

ajudá-lo a enriquecer seus conhecimentos técnicos e conceituais
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Caminhos da Enfermagem: de Florence à Globalização
William Malagutti e Sonia Maria Rezende Camargo de Miranda
Editora Phorte – 2010

Esta obra reflete a grande diversidade e a riqueza de experiências do enfer-
meiro, muitas vezes pouco conhecidas até por outros colegas, e tem por finali-
dade compartilhar informações importantes e inovadoras para o crescimento 
de todos os profissionais. 

O livro identifica caminhos que fazem da Enfermagem brasileira uma das 
melhores do mundo, não apenas na formação profissional, no saber/fazer e no 
saber/conhecer, mas no saber/ser enfermeiro, no qual a História da Enferma-
gem é fundamental, na medida em que legitima a profissão, conferindo-lhe o 
lastro de suas origens. A reunião de temas tão diversos revela a gama potencial 
da Enfermagem nacional. 

Os Caminhos da Enfermagem: de Florence à Globalização, ao desenhar a 
atual situação da profissão e ao destacar sua trajetória, contribui para a inserção 
da Enfermagem na história do cuidado em saúde e caracteriza seu atual papel 
diante da globalização, impondo-se no campo do cuidar da pessoa saudável ou 
que enfrenta desequilíbrio no processo saúde-doença.

Gerenciamento em Enfermagem
Paulina Kurcgant
Editora Guanabara Koogan – 2010

Os processos gerenciais permeiam hoje toda e qualquer atividade, em to-
dos os setores de trabalho. Gerenciamento envolve a ética e a cultura organiza-
cional, os conflitos e sua resolução, as relações de poder, o processo decisório, o 
sistema de informações e a avaliação de serviços.

Gerenciamento em Enfermagem aborda temas como a qualidade de vida, 
a equipe multiprofissional, o dimensionamento de pessoal e o recrutamento, 
seleção e educação continuada e a avaliação de desempenho, que compõem e 
enriquecem qualquer obra que versa sobre o trabalho gerencial. 

As autoras, docentes do Departamento de Orientação Profissional da Es-
cola de Enfermagem da USP na área de Administração em Saúde e em Enfer-
magem, trazem nesta obra diversas leituras da realidade e fazem o resgate dos 
conhecimentos sobre os temas que estudam, discutem, pesquisam e ensinam 
visando ao crescimento individual e coletivo dos profissionais de enfermagem.
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Anotações de Enfermagem – O que é, e o que não é
Florence Nightingale
Editora Rideel – 2010

Considerada precursora da Enfermagem moderna, Florence Nightingale foi 
uma mulher à frente de seu tempo, dotada de extrema inteligência e, sobretu-
do, de um extraordinário senso humanitário.

Este livro, desenvolvido em prol da arte de cuidar e tratar das pessoas, é 
uma comprovação de que seus principais conceitos e práticas exercidas conti-
nuam atuais.

Uma obra indispensável a todos os estudantes e profissionais da área de 
saúde que desejam, além de aprender com Florence, tê-la como referência pro-
fissional e humana.

Enfermagem em Terapia Intensiva – Práticas e Vivências
Renata Andréa Pietro Pereira Viana, Iveth Yamaguchi Whitaker e colabora-
dores

Resultado da reunião de destacados profissionais brasileiros da enferma-
gem e de outras áreas da saúde, Enfermagem em Terapia Intensiva – Práticas 
e Vivências descreve temas essenciais do cotidiano das unidades de terapia in-
tensiva (UTIs) e da prática clínica do enfermeiro em cuidados intensivos com 
base em evidências científicas.

Publicado sob a chancela da Associação de Medicina Intensiva Brasileira 
(AMIB) e da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), este livro está dividido 
em: 

- Evolução história da enfermagem brasileira no cuidado intensivo
- Fundamentação da prática em cuidados intensivos
- Estruturação dos recursos para garantir a prática
- Vigilância e controle para a manutenção do paciente grave
- Cuidados gerais em UTI
- Vias aéreas e ventilação mecânica
- Ressuscitação cardiorrespiratória
- Choque e disfunção de múltiplos órgãos
- Cuidados no pós-operatório
- Cuidados e abordagens específicas

Todas as obras aqui citadas encontram-se no acervo da biblioteca do COREN-SP e podem ser 
consultadas gratuitamente.
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