
Assistência segura para o paciente e para o profissional de 
saúde
Grupo de Controle de Infecção Hospitalar - GCIH Yendis Editora - 2013

Desde a sua criação, o manual serve de consulta para a maioria dos profissionais do complexo HC/
FMUSP[...] A escolha dos temas foi baseada nas dificuldades e controvérsias que encontramos no dia 
a dia, com a finalidade de facilitar o atendimento, sempre mantendo a atenção e a ética no cuidado.

Erro médico e suas consequências jurídicas
Décio Policastro
Del Rey – 2013

A ideia do livro foi abordar, de maneira prática e informativa, as consequências jurídicas decorrentes 
de certos acontecimentos prejudiciais ao doente que podem surgir no dia a dia dos profissionais da 
saúde.

Fundamentos de Enfermagem
Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry; May Hall, Patricia A. Stockert (edição das seções); 
Mayza Ritomy Ide et al… (tradução)
Elsevier – 2013 (8ª edição)

Esta edição do livro está adaptada à realidade brasileira, com a inclusão do Código de Ética de Enfer-
magem, de legislações brasileiras, medicamentos, informações da ANVISA e procedimentos. Possui 
conteúdo preciso e atualizado, apresentando as últimas pesquisas baseadas em evidências para favore-
cer os estudantes nas aulas e no campo da Enfermagem.

Técnica Terapêutica da Contenção Física
João Fernando Marcolan
Roca – 2013 (1ª edição)

A técnica descrita nesta obra foi realizada pelo autor ao longo dos anos de sua experiência profissional 
e, desde 1991, tem sido ensinada em treinamentos e cursos pelo país. Dentre os temas abordados, 
destacam-se: técnica de comunicação terapêutica e principais quadros psicopatológicos que configu-
ram emergências, entre outros.

Livros
Indicações para enriquecer seus conhecimentos técnicos e conceituais
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Manual de Enfermagem em Emergências
Norma Takei Mendes, Viviane Lima Oliveira, Valterli Conceição Sanches Gonçalves, Cás-
sia Regina Vancini Campanharo, Cibelli Rizzo Cohrs, Hélio Penna Guimarães
Atheneu Editora, 2014(1ª edição)

Manual de Enfermagem em Emergências é livro que associa com toda consistência didática os conhe-
cimentos teóricos e práticos, e cujos editores são Enfermeiros Assistenciais e Docentes, alem de pos-
suir uma elite de colaboradores, todos habilitados pela vivência no ambiente das urgências e emergên-
cias. E, por consequência, fazem da presente obra não só valiosa por seu conteúdo, como ao lançar-se 
na prática ensina as destrezas manuais e habilidades comportamentais tão necessárias ao Enfermeiro 
chamado a atuar nessa crítica área. 

Recusa de vacinas - Causas e consequências 
Guido Carlos Levi
Segmento Farma, 2013

“Por que certas pessoas recusam-se a ser vacinadas? Por que alguns profissionais da saúde não indicam 
vacinas ou até as contraindicam? Quais são os argumentos que cercam esse debate? Quais as conse-
quências que daí podem advir? Esta foi sua resposta ao desafio. E ela não quer se apresentar como 
uma postura de “dono da verdade”, até porque todos sabemos o quanto a ciência pode ser mutável. Se 
servir, porém, para ajudar algumas pessoas a melhor se orientarem na tomada de decisões neste campo, 
esta resposta já terá atingido sua finalidade.”

Política pública e qualificação de recursos humanos para o SUS 
Geraldo Biasoto Júnior, Leda Zorayde de Oliveira, Márgara Raquel Cunha e Paula Regina 
Di Francesco Picciafuoco - Fundap 2013(1ª edição)  

Este livro é composto de duas partes. A primeira analisa as políticas publicas determinadas pelo Estado 
e que se refletem nas ações que vão definir quais áreas e setores serão contemplados com essas polí-
ticas. A segunda parte reúne os artigos que falam da implementação, pela Fundap, do TecSaúde, com 
destaque para os processos que envolveram a gestão do projeto, isto é: seleção e implementação dos 
modelos formativos, desenvolvimento de plataforma tecnológica e padrões específicos para a licitação 
das escolas; e a experiência do processo de monitoramento e supervisão no programa. 

Terapia Medicamentosa
Nacime Salomão Mansur, Elizabeth Akemi Nishio
SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), 2013(3ª edição)

Historicamente, as instituições de saúde consideravam o “erro” no processo assistencial um ato inevi-
tável. Porém, a partir de 1999, quando o Institute of Medicine(IOM) publicou o relatório Errar é Huma-
no, foi possível ressaltar que 44.000 a 98.000 americanos morrem anualmente em decorrência de erros 
na assistência à saúde. Compreende-se que um erro é potencialmente dispendioso e, sobretudo danoso, 
em termos humanos e econômicos, tanto para o paciente como para os profissionais de saúde quanto 
para o serviço de saúde. Assim, espera-se que este livro possa fornecer as ferramentas essenciais, para 
a identificação precoce e prevenção dos erros de medicação. 
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