
Madeleine e 
a doença que 
martirizou sua 
família
Marlene A. Torrigo
Livre Expressão – 2013

Procedimentos 
de enfermagem 
pediátrica
Vicky R. Bowden e Cindy 
Smith Greenberg (tradução 
de Mariângela Vidal Sampaio 
Fernandes e outros)
Guanabara Koogan, 2013O drama, escrito pela Auxi-

liar de Enfermagem inscrita 
no COREN-SP, é inspira-
do em fatos reais e narrado 
pela octogenária Madeleine 
a partir de flashbacks de sua 
infância feliz, até que sua 
família fosse dilacerada e 
desmembrada por uma das 
mais cruéis patologias que 
assombraram a humanidade 
no transcorrer de milênios.

O livro é uma fonte de dados 
baseada em evidências para os 
profissionais de Enfermagem e 
para outros profissionais da área 
da Saúde que trabalham em 
unidades pediátricas, tanto hos-
pitalares como ambulatoriais. O 
objetivo principal da obra é ofe-
recer uma referência rápida dos 
procedimentos de enfermagem 
essenciais, além das diretrizes 
de atuação na área da pediatria.

Enfermagem e 
saúde: olhares 
sobre a situação 
de rua
Anderson da Silva Rosa e 
Ana Cristina Passarella 
Brêtas (org.)
Editora CRV – 2013

Enfermagem em 
Saúde Mental e 
Psiquiátrica 
João Fernando Marcolan e 
Rosiani C. B. R. de Castro
Elsevier – 2013

Os temas que compõem a cole-
tânea expressam questões coti-
dianas da vida de pessoas em 
situação de rua na cidade de 
São Paulo. A obra tem como 
eixo condutor o processo saú-
de-doença-cuidado ancorado 
nos preceitos da interdiscipli-
naridade e indissociabilidade 
entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão universitária.

A enfermagem brasileira vem 
construindo cotidianamente 
sua participação no amplo e 
complexo movimento de Re-
forma Psiquiátrica, tanto na 
prática dos enfermeiros nos 
novos equipamentos da rede 
assistencial nos diversos níveis 
de assistência, como no ex-
pressivo número de produções 
acadêmicas (muitos resultantes 
de teses e dissertações) que cir-
culam nas revistas científicas 
com o tema Saúde Mental.
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Sepse para 
enfermeiros: as 
horas de ouro 
– identificando 
e cuidando do 
paciente séptico
Renata Andréa Pietro Pereira 
Viana
Editora Atheneu – 2013

Em sua segunda edição, a 
obra posiciona os preceitos 
essenciais e os pontos nu-
cleares da sepse, busca o de-
senvolvimento de estratégias 
especiais de maneira crítica 
e reflexiva — tendo em vista 
a identificação precoce — e 
se estende, por sua amplitude 
informativa, à motivação de 
campanhas a serem incorpo-
radas à rotina do Enfermeiro 
e ao Sistema Único de Saúde.

Tratado de 
enfermagem 
médico-cirúrgica: 
avaliação e 
assistência dos 
problemas clínicos 
– Volumes 1 e 2
Sharon L. Lewis e outros 
(tradução de Maiza Ritomy 
Ide e outros)
Elsevier – 2013

Em sua 8ª edição, dividida 
em 2 volumes, a obra discute 
de modo atualizado e basea-
do em evidências os últimos 
avanços clínicos necessá-
rios para o oferecimento de 
atendimento excepcional nos 
ambientes clínicos em rápi-
da mutação em que vivemos 
atualmente. Quadros, tabelas 
e o estilo simples de escrita 
fazem com que os conceitos 
sejam aprendidos facilmente.

Auditoria em 
saúde: abordagem 
atualizada dos 
conceitos e 
fundamentos de 
autoria
Valdmário Rodrigues Júnior 
e Karla Regina Dias de 
Oliveira (org.)
Unimed do Brasil – 2012

Sem a pretensão de esgotar o 
tema, mas sim de trazer no-
vas informações sobre a área, 
contribuindo com o trabalho 
dos auditores no seu dia a dia. 
A produção foi organizada de 
maneira a facilitar o entendi-
mento dos auditores e demais 
interessados, tratando dos te-
mas mais relevantes e tópicos 
fundamentais para a melhoria 
da atividade.

Energia contami-
nada: o uso cons-
ciente e eficaz da 
energia mudando 
nossas vidas
Maria Cristina Andersen, 
Edna Maria Pereira da 
Silva, Alexander Lucinski e 
Adriana Zatta
Scortecci Editora – 2013

O livro é uma história de fic-
ção e um curso que apresen-
ta uma visão das interações 
energéticas e seus efeitos 
sobre a nossa saúde e dispo-
sição. Para isso, conta a his-
tória de Thiago, um jovem 
enfermeiro que, após muita 
luta, consegue trabalhar em 
um grande hospital, mas, 
com o passar do tempo, per-
cebe que há dias em que seu 
cansaço não combina com a 
carga de trabalho que teve.
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