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Indicações para enriquecer seus conhecimentos técnicos e conceituais

Livros
Gestão dos Serviços - Limpeza e Desinfecção de Superfícies e 
Processamento de Roupas em Serviços de Saúde.
Silvana Torres e Teresinha Covas Lisboa
Sarvier Editora - 2014 

Por muito tempo relegado a um plano secundário, o conhecimento sobre a rotina dos ser-
viços de processamento de roupas e higienização de superfícies é hoje essencial aos pro-
fissionais da área de gestão hospitalar, seja pelos custos operacionais, seja pelo controle de 
infecção nas instituições de saúde. 

Sistema Único de Saúde – Componentes, Diretrizes e Políticas 
Públicas
Raphaela Karla de Toledo Solha
Editora Érica - Série Eixos – 2014

O livro apresenta os principais aspectos do SUS, relacionando-os com a legislação vigente 
e abordando sua evolução histórica enquanto política pública de saúde no Brasil. Princípios 
e diretrizes, gestão e financiamento, bem como os perfis demográficos e epidemiológicos, 
encontram-se atualizados nesta edição.

Autoconhecimento do Enfermeiro – Instrumento nas Relações 
Terapêuticas e na Gestão-Gerência em Enfermagem
Miriam Garcia Leoni
Editora Guanabara Koogan (Grupo GEN). 

A obra enfoca o autoconhecimento como ferramenta para o enfermeiro, sobretudo nas rela-
ções humanas com seus pacientes. Traça, ainda, um histórico sobre o tema do conhecimento 
humano, passando pelos grandes filósofos como Platão, Spinoza, Freud, Moran e Nietzsche. 

Interpretação de Exames Laboratoriais na Prática do Enfermeiro
Carlos Leonardo Figueiredo Cunha (Org.)
Editora Rubio

A interpretação dos exames laboratoriais de rotina é parte do cotidiano dos profissionais de 
Enfermagem. Por isso, é fundamental que o Enfermeiro tenha subsídios científicos, como 
aqueles presentes neste livro, um guia prático de interpretação dos exames de rotina e tam-
bém de exames complementares.

Na estante
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Procedimentos Operacionais Padrão em Enfermagem
Thaís Santos Guerra Stacciarini e Marina Hygina Ribeiro Cunha
 Atheneu Editora

O propósito do livro, produzido pelas enfermeiras do Serviço de Educação em Enfermagem 
(SEE) do Hospital de Clínicas da UFTM (Universidade Federal do Triângulo Mineiro), é o 
de auxiliar na padronização de todas as operações relacionadas aos procedimentos de En-
fermagem em hospitais, com base em princípios científicos e de humanização. A estratégia 
utilizada é a descrição minuciosa de cada um desses procedimentos. 

Obstetrícia Fundamental
Montenegro e Rezende Filho
Editora Guanabara Koogan (Grupo GEN)
 
Um dos maiores clássicos da literatura de saúde brasileira, o “Rezendinho”, como é carinho-
samente conhecido este livro, chega a sua 13ª edição em quase quatro décadas de existência. 
Mantém-se, entretanto, como obra fundamental e constantemente atualizada sobre as noções 
da boa doutrina em Obstetrícia. 

Enfermagem em Emergência – 2ª Edição – 2014
Andrea Cristine Bressane Volpato, Cristiane de Souza Vitor e Maria Aparecida Modesto Editora 
Martinari

A obra apresenta informações relevantes para a assistência de Enfermagem ao paciente em estado 
crítico, por meio de pesquisas cuidadosamente selecionadas que atualizam as diferentes espe-
cialidades. Entre os assuntos abordados estão: Ética e Bioética na Perspectiva da Enfermagem; 
Cateteres, Sondas e Drenos; Administração de Medicamentos; Infecção Hospitalar; Emergências; 
Unidade de Terapia Intensiva; Queimados; Hemoterapia e Oncologia e Nefrologia.

Conceito e Habilidades Fundamentais no Atendimento de 
Enfermagem – 10ª Edição – 2014
Barbara K. Timby
Editora Artmed

Revisada e atualizada para proporcionar ao leitor o que há de mais atual sobre o assunto, 
esta 10ª edição apresenta os fundamentos dos cuidados de Enfermagem em um formato que 
facilita sua compreensão, bem como oferece subsídios para o desenvolvimento das habili-
dades clínicas de Enfermagem. 


