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Fundamentos de Enfermagem Básica
Lois White, Gena Duncan e Wendy Baumle (tradução: Ez2translate; revisão 

técnica de Fernando Henrique Brandão Molento, Fernando Augusto Dias e 

Sanches e Lucilia Maria Nunes Falcão)

Cengage Learning – 2012

A publicação inclui informações sobre as habilidades que o estudante de 
Enfermagem precisa ter para o sucesso na profissão. O texto dá ênfase ao 
desenvolvimento da longevidade, às necessidades dos adultos mais ido-
sos e aos ajustes profissionais. Também são apresentados procedimentos 
passo a passo com fotos coloridas e figuras para ilustrar as habilidades.

O Retorno pelo Caminho do Pão:
Contos e Narrativas de Enfermagem

Candida Elizabete dos Santos Soares
BelaCop – 2011

Esta obra é uma coletânea de contos e narrativas sobre a arte do cuidar. 
Histórias contadas por uma profissional de Enfermagem a partir de ex-
periências ocorridas ao longo de seus 25 anos de trabalho. O objetivo 
principal é mostrar a Enfermagem sob um prisma além do técnico, que é 
obrigatório, mas não pode ser considerado o bastante.

Estomias Intestinais: 
da Origem à Readaptação

Ana Lúcia da Silva e Helena Eri Shimizu
Difusão Editora e Editora Senac Rio de Janeiro – 2013

A obra aborda o impacto da estomia intestinal definitiva na vida dos 
pacientes e de seus familiares, identifica e analisa as principais mudan-
ças em seu cotidiano e propõe estratégias de convivência com a nova 
realidade. A abordagem deste livro proporciona melhor compreensão 
dos componentes psicológicos e sociais envolvidos no processo de adap-
tação do estomizado.
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Saúde Coletiva: 
Linhas de Cuidado e Consulta em Enfermagem

Álvaro da Silva Santos e Marcia Regina Cubas
Elsevier Editora Ltda – 2012

O livro apresenta as principais atividades desenvolvidas pelo enfermei-
ro com pacientes crianças, adolescentes, mulheres, homens trabalhado-
res e idosos, além das áreas prioritárias, entre elas saúde ambiental e 
saúde mental. Aborda também a consulta de Enfermagem em todas as 
áreas da saúde coletiva e trata das linhas de cuidados dos programas do 
Ministério da Saúde.

Biossegurança e Controle de Infecções: 
Risco Sanitário Hospitalar

Sylvia Lemos Hinrichsen
Guanabara Koogan – 2013

A obra, em sua segunda edição, é fruto da experiência de uma equipe 
multidisciplinar de profissionais que, no dia-a-dia de suas atividades, 
têm trabalhado na criação e instituição de processos assistenciais segu-
ros e eficientes com o objetivo de reduzir o risco de infecções associadas 
aos cuidados de saúde, por meio da sistematização, da prevenção e do 
controle dessas infecções.

Câncer: Por que eu? 
Respostas em 120 Perguntas Formuladas por 
Quem Tem ouTeve Câncer

Paulo César Naoum e Flávio Augusto Naoum
All Print Editora – 2012

O livro resume a indignação de qualquer pessoa que recebe o diagnós-
tico da doença. O leitor poderá ter a oportunidade de verificar que para 
vencer a batalha contra o câncer é preciso conhecê-lo e vigiá-lo, en-
quanto a ciência e a tecnologia, que dispõem atualmente de condições 
para este fim, buscam permanentemente a cura e o controle dos diversos 
tipos de câncer.
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