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Claudio Lottenberg, Patrícia Ellen da Silva e Sidney Klajner

Editora dos Editores – 1ª edição (2019)

A revolução digital é um marco transformador para as profissões que atuam na área da 

saúde. Cabe a nós conduzir essa revolução em prol dos pacientes, médicos, pesquisadores 

e estudantes da área de saúde. A inteligência artificial não deve ser temida, mas encarada 

como caminho para aumentar a precisão dos profissionais e a segurança dos pacientes. O 

mundo digital permitirá aumentar o acesso da população à saúde, eliminando, de forma 

virtual, distâncias que geograficamente têm se mostrado intransponíveis. Os ganhos com 

e-health na prevenção e no combate às doenças crônicas são incomensuráveis. 

A Revolução Digital na Saúde

Guia Prático de Enfermagem em Cirurgia Robótica

Ana Lucia Silva Mirancos da Cunha e Andrea Vieira Martins

Editora dos Editores – 1ª edição (2020)

A cirurgia robótica tem revolucionado algumas áreas da medicina, de modo a permitir ao 

cirurgião melhorar o cuidado com o seu paciente, ter uma maior segurança e controle nos 

atos operatórios, menor sangramento, menores traumas e uma recuperação mais rápida. 

Mas, da mesma forma, ela exige uma equipe multidisciplinar extremamente treinada, 

comprometida, capacitada e em completo controle da tecnologia. E é pensando nesse 

processo que esta obra se destaca, pela riqueza de conhecimentos ofertados, qualidade 

das imagens e cuidado com os detalhes, o que permitirá disseminar um conhecimento 

que poucos dominam. 

Brunner & Suddarth – Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica

Janice L. Hinkle e Kerry H. Cheever

Guanabara Koogan – 14ª edição (2020) – 02 Vols.

Esse clássico que, há mais de 50 anos, vem fazendo a diferença na formação de diferentes 

gerações de estudantes e profissionais de Enfermagem, chega à sua 14ª edição, totalmen-

te atualizado, de modo a refletir as pesquisas e práticas mais recentes na área da arte de 

cuidar. Seu texto de excelência aborda os fundamentos de enfermagem de maneira extre-

mamente didática, apresentando diversos estudos de caso e ferramentas de aprendizado, 

como destaques, questões e outros recursos que ajudam os estudantes a explorar práti-

cas essenciais do atendimento aos pacientes, com foco no aprimoramento da aplicação 

prática dos conceitos teóricos apresentados.
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