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Expert enfermagem
Rosangela Aparecida Sala Jeronimo
Editora Rideel – 2010

A obra tem o propósito de promover conhecimentos e dar bases instrumentais a profissionais e a estudantes que desejam atuar na área da en-
fermagem. Produto de observações, investigações, estudos, pesquisas e vivência profissional voltados às áreas de Cardiologia, Centro Cirúrgico, 
Emergências e demais especialidades, o livro destina-se a elevar substancialmente os conhecimentos dos leitores e capacitá-los para solucionar 
questões pertinentes à enfermagem. Seu conteúdo é enriquecido pela temática da questão ética, imprescindível para nortear a conduta profis-
sional.

Gestão da Qualidade – ferramentas utilizadas no contexto contemporâneo da saúde
Vera Lucia de Souza Alves
Editora Martinari – 2012

A Gestão da Qualidade tem desencadeado uma busca incessante por modelos de gerenciamento que possibilitem aprimorar a eficiência e a 
eficácia das organizações. O importante é considerar os pontos primordiais e escolher o caminho que mais se adapte à  realidade da empresa. 
Este livro procura apresentar aos profissionais que atuam em instituições da saúde como enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, 
assistentes sociais, administradores, engenheiros, tecnólogos, dentre outros, os principais programas de qualidade e as ferramentas que estão 
sendo utilizadas nesta área.

Na estante
Indicações de livros disponibilizados na nossa biblioteca, especialmente selecionados para 
ajudá-lo a enriquecer seus conhecimentos técnicos e conceituais.

Feridas - Úlceras dos Membros Inferiores
Elina Lima Borges
Editora Guanabara Koogan – 2012

O livro contém as mais importantes e atualizadas informações sobre diagnóstico, manejo e tratamento de feridas. É uma ferramenta segura e 
efetiva, um suporte técnico para a assistência aos portadores de úlceras de perna, para as pessoas que apresentam risco de desenvolvê-las ou, 
ainda, para a gestão de serviços voltados a essa clientela. Outra característica deste livro é a apresentação de diversos casos clínicos que propor-
cionam o exercício prático dos conhecimentos que constam no texto.

Manual de exame físico para a prática de enfermagem para pediatria
Ana Lhonch Sabates, Circéa Amalia Ribeiro, Concecão Vieira da Silva Ohara, Eliana Campos Leite 
Saparolli, Fabiane de Amorim Almeida, José Roberto da Silva Brêtas (ORG.), Marinalva Dias Queri-
no, Regina Issuzo Hirooka de Borba
Editora Érica – 2012

O livro aborda o exame físico e seus aspectos legais. Trata das precauções necessárias à realização de um exame físico que respeite as peculiaridades 
da criança, tais como as técnicas básicas de abordagem e o preparo da criança e da família para sua realização. Apresenta a descrição das regiões do 
corpo, acompanhada de ilustrações, e os cuidados na realização do exame, tanto relativos à criança como ao examinador e ao ambiente.

Enfermagem - História de uma profissão
Itamar S. de Oliveira Junior
Editora Difusão – 2012

Nesta obra, as autoras pretendem realizar uma aproximação e discussão das práticas de saúde coletiva que se manifestam no cotidiano das 
unidades básicas, bem como situar a atuação da Enfermagem nesse espaço, construindo uma prática coerente com os princípios dos SUS, de 
acesso e universalidade, do direito à saúde, de equidade e integralidade. Este livro foi desenvolvido com o intuito de contribuir para o processo 
ensino-aprendizagem, seja na academia ou na prática, e objetiva também, o aperfeiçoamento profissional.
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