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Na Estante

Diagnósticos, intervenções e resulta-

dos de enfermagem: subsídios para a 

sistematização da prática profissional

Telma Ribeiro Garcia e Marcia Regi-

na Cubas (org.)

Elsevier Editora Ltda e Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEn)  – 2012

Lançado no 64º Congresso Brasileiro 

de Enfermagem, realizado em 2012 

em Porto Alegre (RS), o livro forne-

ce uma abordagem completa de todo 

processo envolvido no cotidiano da 

profissão. Nesta obra são apresentadas 

as nomenclaturas Nanda, NOC e NIC 

e as taxonomias CIPE®, CIPESC® e 

NANDA II, com a finalidade de cons-

truir os diagnósticos, resultados e as 

intervenções que melhor se aplicam à 

realidade brasileira.

Histórias da enfermagem no uni-
verso de cordel
Onã Silva
Thesaurus Editora – 2012
Mergulhando no universo encanta-
dor do cordel, a autora — que se de-
dicou quatro anos ao projeto — narra 
histórias da enfermagem, divulga a 
produção do conhecimento estético 
cordelizado e destaca nas histórias o 
patrimônio histórico, literário, cultu-
ral e político da enfermagem.

Informática em saúde: uma pers-
pectiva multiprofissional dos usos 
e possibilidades
Karen Cardoso Caetano e William 
Malagutti (org.)
Yendis Editora – 2013
A publicação reúne artigos que 
contribuem para o aprimoramento 
do processo ensino-aprendizagem 
vigente e concedem aos leitores a 
oportunidade de rever perspectivas, 
propondo a reflexão a respeito dos 
próximos passos na área da saúde. 
A obra esclarece como tecnologias 
de informação e comunicação se 
unem às práticas da saúde.

Saúde mental: cuidado e subjetivi-
dade: vol. 2
Ana Lúcia Machado, Luciana de Al-
meida Colvero e Juliana Reale Caça-
pava Rodolpho (org.)
Difusão Editora e Editora Senac Rio de 
Janeiro – 2013
Dividida em seis capítulos, a obra 
aborda conceitos inovadores com foco 
na subjetividade em ações na área de 
Enfermagem, tendo em vista as ca-
racterísticas que diferenciam essa pro-
fissão das demais — as trocas diárias 
entre o profissional e o paciente, as as-
pirações deste, suas tensões, bem como 
a complexidade dessa relação que se 
reconstrói a cada dia.


