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Indicações para enriquecer seus conhecimentos técnicos e conceituais

Livros
Procedimentos de Enfermagem 
Arlete Giovani, Camila Rodrigues, César Leite, Cláudia Meireles, Márcia de Carvalho, 
Simone Bezerra Fernandes, Thaís Santolim e Vanessa Dias
Editora Manole - 2014

Escrita pelo grupo de Enfermagem do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC-
-FMUSP, a obra reúne, em 90 itens, vários passos da assistência à saúde. Com uma estrutura 
teórica acompanhada de orientação prática, o manual oferece ao leitor, de forma rápida e 
objetiva, a melhor maneira de realizar as sistemáticas em todas as áreas do atendimento. 

Se a Enfermagem falasse...
Rodrigo Martins Cardoso - Edição de autor - 2014

Com textos leves e individuais, a obra cativa o leitor ao abordar questões atuais da Enferma-
gem, estimulando a reflexão sobre o papel do enfermeiro e sua contribuição para a saúde e 
bem-estar da população. Destinado a profissionais, estudantes e professores, o livro traz uma 
diversificada investigação acerca da atual situação dos serviços de saúde.  

Políticas e Cuidado em Saúde Mental: contribuições para a 
prática profissional
Marco Aurélio Soares Jorge, Maria Cecília de Araújo Carvalho, Paulo Roberto Fagundes 
da Silva - Editora Fiocruz - 2014

Esta coletânea aborda os transtornos mentais em uma dimensão ampla, com temas como 
políticas de saúde mental no Brasil, saúde mental na Atenção Básica e estratégias de inter-
venção e terapêuticas. O livro tem como foco o trabalho dos profissionais de nível médio, 
que desempenham um papel de ligação fundamental entre o serviço, o paciente, sua família 
e a comunidade.  

Manual do Técnico em Enfermagem
Gilberto Tadeu Silva e Sandra Regina Silva - Editora Martinari - 1ª edição – 2014

A obra foi elaborada com o objetivo de fornecer e subsidiar a formação no ensino profissio-
nalizante em Enfermagem. Dentre os componentes curriculares apresentados na obra, estão: 
introdução à anatomia, parasitologia, microbiologia, história da Enfermagem, bioética e 
ética profissional, NR 32, procedimentos básicos de Enfermagem e Enfermagem em saúde 
coletiva, entre outros.
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Enfermagem Obstétrica 
Gloria Leifer - Elsevier - 11ª edição - 2013

Adaptado à realidade brasileira por uma equipe de reconhecidos enfermeiros obstetras, com 
grande experiência na área, a obra da norte-americana Gloria Leifer fornece ampla base de 
conceitos e práticas voltados à assistência ao parto e ao recém-nascido, com informações 
sobre o Método Canguru e a extração e armazenamento de leite humano.

Cuidados de Enfermagem em Especialidades Pediátricas
Marta Marina Teixeira da Silva, Angélica Aparecida Franzoni, Tatiana Kato, Rosângela Ma-
ria Venuto Nunes e Edi Toma - Atheneu Editora - 1ª edição - 2012 
 
Dividido em capítulos que tratam de forma específica diversas especialidades como Oncolo-
gia, Nefrologia, Urologia e Hematologia, esta obra foi escrita a partir da experiência prática da 
equipe de Enfermagem do Hospital Darcy Vargas, em São Paulo, um dos centros de referência 
na assistência à criança gravemente enferma.

NIC - Classificação das Intervenções de Enfermagem
Glória M. Bulechek, Joanne Dochterman e Howard Butcher - Editora Elsevier
5ª edição – 2010

O livro trata de uma importante ferramenta que padroniza e define a base de conhecimentos 
para o ensino e a prática de Enfermagem. Ele inclui mais de 500 intervenções de Enfermagem, 
com definição, lista de atividades e sugestões de leituras complementares. Esta edição atua-
lizada inclui 34 intervenções novas e conteúdo atualizado em 83 intervenções, além de lista 
atualizada e expandida de intervenções essenciais para 45 especialidades da Enfermagem. 

Estudos de Morbidade 
Maria Lúcia Lebrão  - Edusp - 1997

A autora, reconhecida como uma das mais competentes autoridades na área, fornece aos 
leitores, nos nove capítulos desta obra, importante discussão sobre as chamadas ´fontes de 
dados de morbidade´. Sistematizando o assunto numa linguagem objetiva e didática, a pu-
blicação vem contribuir para a divulgação dessas fontes de dados, apresentando um material 
didático para alunos de graduação, especialização e pós-graduação. 


