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Prática de Enfermagem: conhecimento técnico a serviço da humanidade
A figura do profissional de enfermagem é hoje conhecida e respeitada no ambiente hospitalar, no
entanto, pouco se sabe sobre a prática de enfermagem cotidiana, sobre os detalhes que envolvem
os bastidores, o dia a dia daqueles que atuam como intermediários entre o paciente e o médico.
É uma função comumente, associada ao zelo, ao carinho, à atenção, à dedicação e ao serviço ao
outro, àquele que se encontra em estado frágil, que, por isso, não está em condição de cuidar de
si mesmo.
A prática da enfermagem no contato com a sociedade é pautada por quatro metaparadigmas:
cuidado, ser humano, saúde e doença, que são, portanto, os pilares desta função milenar. Graças a
mulheres como Anna Nery e Florence Nightingale, fontes de inspiração para o serviço ao outro, a
Enfermagem configura atualmente uma opção de carreira para muitas outras pessoas.

Os volumes com foco didático
têm o objetivo de uma proposta pedagógica, surgem, portanto, para dar suporte ao ensino
de Enfermagem, além de funcionarem como instrumento
de trabalho.

Cada volume trata detalhadamente sobre as bases da enfermagem, passando
por conceitos e técnicas necessários para auxiliar na carreira dos profissionais de
enfermagem.

Noções de história da enfermagem;

Curativos;

Código médico de saúde e direitos
dos pacientes;

Cuidados paliativos;

Noções das necessidades básicas do paciente;

Tipos de exame;

Higiene;

Atribuições e competências dos profissionais da enfermagem;

Processo de internação;

Perspectivas;

Segurança do trabalho;

Conceitos e teorias;

Técnicas de alimentação;

Noções amplas de psicologia.

A enfermagem visa, sobretudo, à recuperação do paciente dentro do menor tempo possível, mas também é necessário ao profissional estar ciente de que, em alguns casos, a necessidade do paciente é receber apoio e conforto, sem esquecer que, muitas vezes, quem necessita da presença e do carinho do
profissional de enfermagem são os familiares, sobretudo em pacientes com doenças incuráveis. Cabe, por
isso, ao enfermeiro, além da prática ritualística e metodológica, adotar uma postura ética e sensível com
relação às crenças, aos valores e à tradição de cada um ali que por ele passa.
Com o intuito de dar maior apoio aos estudantes e profissionais, além das
imagens, fotografias e ilustrações que esclarecem e demonstram processos,
posições, posturas, métodos e rotinas, disponibilizamos, por meio de QR CODES,
conteúdos extras e videoaulas completas! Confira um exemplo de videoaula
acessando o QR CODE ao lado.

Nossos materiais proporcionam um
estudo fácil e intuitivo, com muitas
imagens e ilustrações didáticas.

O conteúdo extrapola os limites físicos da obra,
pois contém QR CODES para videoaulas explicativas e links para conteúdo externo que funcionam
como estudos complementares.

SIMULADOS COM
GABARITO COMENTADO
Os simulados apresentam questões selecionadas das principais
provas e concursos de enfermagem, e contam com gabarito e comentários dos autores.

Veja, a seguir, a descrição das obras que compõem essa coleção
Didático de Enfermagem Teoria e Prática (III volumes)
Resumo

O conjunto dos três volumes com foco didático possibilita o acesso a informações
atualizadas e revistas por profissionais da
área da saúde no que diz respeito às melhores práticas do cotidiano profissional.
Todo o conteúdo é subdividido por volumes e respectivamente em unidades, nas
quais cada tema é minuciosamente elaborado. Proporcionar uma prática consciente, segura, atualizada e eficaz é, sem
dúvida, a proposta desta coleção, dedicada, exclusivamente, ao profissional de
Enfermagem.

Volume I
Não existem máquinas que troquem um curativo, que deem um banho, apliquem
uma injeção, que façam um carinho ou que, simplesmente, ouçam as necessidades
e troquem afeto com alguém. O trato humano é uma habilidade do profissional de
Enfermagem, antes de qualquer técnica.
Com o intuito de aperfeiçoar essa prática e atender às necessidades cotidianas do
profissional de Enfermagem, este volume inicial certamente abrirá as portas e servirá
como material de apoio rumo a uma prática de sucesso no curso de auxiliar e técnico de enfermagem. Ao final de cada unidade, há exercícios retirados de concursos
com gabarito comentado como uma maneira de verificar o grau de compreensão e
fixação do assunto abordado, além de informações e leituras complementares espalhadas por meio dos QR Codes.
Sumário
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Formato: 21 x 28
4 cores
544 páginas
Brochura

Unidade 01 – Fundamentos de enfermagem e suas aplicações
Unidade 02 – Bases de ética profissional, legislação e bioética aplicadas à enfermagem
Unidade 03 – Psicologia aplicada à enfermagem
Unidade 04 – Noções de biologia celular e tecidual aplicadas à enfermagem
Unidade 05 – Bases de Anatomia e Fisiologia humanas aplicadas à enfermagem
Unidade 06 – Saúde coletiva e da comunidade
Unidade 07 – Biossegurança aplicada à enfermagem
Unidade 08 – Bases de microbiologia e imunologia aplicadas à enfermagem
Unidade 09 – Bases de parasitologia

Novidade em relação à edição passada:
As unidades 4 e 5 tiveram todo o conteúdo revisto e atualizado, incluindo questões atualmente relevantes
sobre como tratar dos corpos de maneira menos binária – discussão que foi expandida no Volume 2, no novo
anexo.
Para ampliar e ilustrar o conteúdo de anatomia e fisiologia, entram novos boxes com QR CODES contendo
animações 3D de estruturas do corpo humano. O autor do conteúdo 3D é o neurocientista e editor do setor
de neurologia do Bio Accent Journal, no Texas, Igor Duarte. Nas animações, é possível conhecer todas as partes do encéfalo em uma visão 360º, observar o funcionamento do coração, além de ver, em movimento, a
diferença entre articulações do joelho com e sem cápsula sinovial. Entra, ainda, 1 videoaula nova, teórica, na
unidade 5, sobre os sistemas do corpo humano.
A unidade de biossegurança conta com 4 videoaulas novas, práticas, na unidade 7, sobre higienização simples
das mãos; higienização com solução alcoólica; tipos de EPI; e o passo a passo da montagem de caixa para
material perfurocortante. Todo o conteúdo foi atualizado para se adequar às normas mais recentes da ANVISA, e abordar todos os procedimentos básicos importantes, em todas as suas etapas, para os estudantes de
enfermagem.

Volume II
Além de preparar o estudante para estudos mais avançados, este volume complementa os temas abordados no volume I de maneira pragmática e profunda.
Aqui serão discutidos temas, como terminologias, práticas específicas de certos
departamentos, prática medicamentosa, entre outros. Da mesma maneira, durante toda a obra estão distribuídos QR Codes, que dão acesso a leituras extras,
sem esquecer dos exercícios de avaliação, que sustentam e confirmam a absorção do conteúdo lido pelo profissional em formação.
Sumário
»»
»»
»»
»»
»»
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»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Unidade 10 – Bases de nutrição e dietoterapia aplicadas à enfermagem
Unidade 11 – Farmacologia aplicada à enfermagem I
Unidade 12 – Preparação e administração de medicamentos em enfermagem I
Unidade 13 – Clínica médica aplicada à enfermagem
Unidade 14 – Clínica cirúrgica aplicada à enfermagem
Unidade 15 – Assistência em saúde nas infecções
Unidade 16 – Doenças transmissíveis sob a perspectiva da enfermagem
Unidade 17 – Primeiros socorros aplicados à enfermagem
Unidade 18 – Ginecologia e obstetrícia aplicadas à enfermagem
Unidade 19 – Centro cirúrgico aplicado à enfermagem
Unidade 20 – Saúde do homem aplicada à enfermagem
Unidade 21 – Pediatria aplicada à enfermagem
Unidade 22 – Enfermagem em assistência domiciliar e home care
Unidade 23 – Língua portuguesa aplicada à enfermagem

Formato: 21 x 28
4 cores
592 páginas
Brochura

»» Anexo I - Instrumentação cirúrgica

Novidade em relação à edição passada:
A unidade 20 foi reescrita com foco nas principais doenças que acometem as pessoas designadas homens, na
questão cultural relacionada à busca pela saúde por parte dos homens cisgêneros, e no papel da enfermagem
nessa relação. O homem ainda reluta em procurar ajuda médica e, por isso, o novo capítulo ressalta as medidas
práticas pontuais que podem ajudar a reverter essa situação e fazer com que os indivíduos se sintam acolhidos
em todo tipo de atendimento. O conteúdo dessa unidade tem como foco o homem cisgênero, mas traz também um QR CODE com dados sobre a saúde dos homens transgêneros, que é extremamente dificultada por
uma série de questões burocráticas e culturais.
O conteúdo digital sobre o papel da enfermagem na saúde da população LGBTI traz questões urgentes sobre
os direitos das populações marginalizadas por serem dissidentes em termos de expressão de gênero e sexualidade. Todos os direitos garantidos a essa população são listados, além dos deveres dos profissionais de enfermagem com relação a oferecer tratamento humanizado a todos os tipos de pessoas. Há diversos QR CODES
com referências importantes sobre questões da militância, índices de violência e modo de vida de pessoas
LGBTI. Além disso, as imagens são ilustrativas de pessoas LGBTI reais, sem estereótipos, e há uma compilação
de termos básicos essenciais para que os profissionais consigam acessar o universo LGBTI sem preconceitos e
com fundamento.

Volume III
Encerrando o corpo de conteúdo desta série com foco didático, a leitura do
Volume III é imprescindível para a continuação da formação em Enfermagem.
Cada unidade a seguir descriminada envolve uma área da prática profissional
que não pode ser esquecida. Este volume é um guia para o estudante interessado, ele auxiliará e expandirá o conhecimento acerca dos assuntos mais debatidos no âmago da saúde hospitalar.
Sumário
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Unidade 24 – Bases da administração aplicada à enfermagem
Unidade 25 – Anotação aplicada à prática de enfermagem
Unidade 26 – Farmacologia aplicada à enfermagem II
Unidade 27 – Preparação e administração de medicamentos em enfermagem II
Unidade 28 – Enfermagem aplicada às unidade de urgência e emergência
Unidade 29 – Unidade de Terapia Intensiva aplicada à enfermagem
Unidade 30 – Assistência de enfermagem em neurologia e neurocirurgia
Unidade 31 – Psiquiatria aplicada à enfermagem
Unidade 32 – Bases de segurança do trabalho aplicada à enfermagem
Unidade 33 – Neonatologia aplicada à enfermagem
Unidade 34 – Ortopedia e traumatologia aplicadas à enfermagem
Unidade 35 – Gerontologia aplicada à enfermagem
Unidade 36 – Nefrologia aplicada à enfermagem
Unidade 37 – Oncologia aplicada à enfermagem
Unidade 38 – Atividade hospitalar e meio ambiente
Unidade 39 – Metodologia para trabalhos científicos em enfermagem
Unidade 40 – Noções de informática aplicada à enfermagem

Formato: 21 x 28
4 cores
568 páginas
Brochura

Novidade em relação à edição passada:
Com a reestruturação das unidades 34 e 38, além da atualização e ampliação do conteúdo escrito, esse volume
do manual de enfermagem conta com 4 videoaulas a mais em relação à edição passada.
A unidade 34 aborda com detalhes as particularidades e possíveis anomalias do sistema musculoesquelético,
além das principais lesões ortopédicas e seus respectivos cuidados. Para oferecer um conteúdo completo, esse
capítulo conta com alguns QR CODES que redirecionam o leitor a um conteúdo complementar disponível para
leitura no portal Eureka. Nessa unidade, entram 3 videoaulas novas, práticas, sobre assistência à vítima de trauma; RCP nas novas normas da ANVISA; e imobilização com talas.
Na unidade 38, entra 1 videoaula nova, prática, sobre transporte de paciente em isolamento. Essa unidade
foi reescrita com foco nas questões mais importantes sobre os cuidados com o gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde, e sobre o controle e prevenção de infecções no ambiente hospitalar.

CONTEÚDO DIGITAL
Há novos conteúdos que entram como QR CODES direcionados ao portal Eureka.
Novas Unidades:
•

Instrumentação cirúrgica

•

A enfermagem na atenção à saúde da população LGBTI

•

Assistência de enfermagem junto à população indígena

•

Assistência de enfermagem no sistema penitenciário

Novidades:
Essas unidades anexas trazem conteúdos de extrema relevância e que não podem deixar de ser
abordados diante do cenário contemporâneo, tanto cultural, político e econômico, quanto em
relação à área da saúde.
Sobre o sistema penitenciário, são abordados os direitos da população carcerária com relação
a cuidados básicos de saúde e dignidade humana, levando em conta as especificidades de cada
público que habita os presídios brasileiros atualmente: mulheres, homens, pessoas idosas, adolescentes e população LGBTI. Além disso, o capítulo traz um breve histórico do sistema penitenciário
brasileiro e qual é o papel da enfermagem com relação a esse ambiente.
Sobre a população indígena, são abordadas questões básicas sobre as culturas desses povos e
termos básicos para que os profissionais consigam tratar esses indivíduos da maneira correta, sem
estereótipos ou preconceitos.
Além disso, são trazidas as principais patologias contemporâneas que acometem os povos indígenas, os direitos dessa população com relação à saúde, e as principais preocupações e o papel da
enfermagem em relação a todas essas questões.

EM CADA VOLUME HÁ
30 VIDEOAULAS INDICADAS
POR QRCODES COM MAIS DE
200 MINUTOS DE VÍDEO
VOLUME 1
•

Implementação da SAE

•

Calçamento de luvas estéreis

•

Arrumação de cama

•

Banho no leito

•

Higienização íntima da pessoa com vagina

•

Prevenção de lesão por pressão em pacientes acamados

•

Técnicas e procedimentos para nutrição
enteral

•

Procedimento de aspiração de traqueostomia

•

Medição de temperatura

•

Verificação da pressão arterial

•

Cateterismo vesical de demora

•

Cateterismo vesical de alívio

•

Procedimentos relegados ao corpo após a morte

•

Angulações utilizadas para aplicação de medicação via parenteral

•

Ética, legislação e bioética aplicadas aos profissionais de enfermagem

•

Fundamentos técnicos e éticos em enfermagem

•

Conceitos de psicologia

•

Anatomia e fisiologia do corpo humano

•

Saúde da família e a promoção da saúde na comunidade

•

A importância da biossegurança para a prática nos serviços de saúde

•

Higienização simples das mãos com água

Além da leitura dos capítulos,
o aluno tem acesso a videoaulas exclusivas que abordam
os principais temas com aulas
práticas e teóricas.

•

Higienização das mãos com solução alcoólica

•

Precauções padrão

•

Tipos de EPI

•

Montagem de caixa para material perfurocortante

•

Microbiologia e as principais doenças causadas por esses agentes

•

Parasitologia e as possíveis doenças causadas por esses agentes

•

Vírus HIV e Aids

•

Dengue

VOLUME 2
•

Tipos de dieta hospitalar

•

Farmacocinética

•

Conceitos de farmacoterapia

•

Conceitos básicos da administração de medicamentos

•

Cuidados na preparações medicamentosas

•

Matemática aplicada à enfermagem

•

Legislação aplicada aos medicamentos

•

Clínica médica e suas particularidades

•

Conceitos e fases cirúrgicas

•

Clínica cirúrgica e suas características

•

Tipos de EPI

•

Doenças transmissíveis

•

Vírus HIV

•

Suportes básico e avançado de vida

•

Primeiros socorros

•

Uso do sonar

•

Saúde da pessoa designada mulher

•

Cálculo gestacional e idade provável de parto

•

Paramentação cirúrgica

•

Centro cirúrgico

•

Central de material esterilizado

•

Time Out

•

Saúde da pessoa designada homem

•

Cuidados para a amamentação

•

Música infantil para higienização das mãos

•

Cuidados no armazenamento do medicamentos

•

Home care e atendimento domiciliar

•

Importância da comunicação

•

Prefixos e sufixos para área da saúde

•

Saúde da população LGBTI

•

O papel da enfermagem na saúde da população indígena

•

Tratamento humanizado às pessoas em privação de liberdade

VOLUME 3
•

Administração em enfermagem

•

Roteiro para anotações de enfermagem

•

Siglas e abreviaturas para anotações de enfermagem

•

Erros de anotações de enfermagem

•

Interação medicamentosa

•

Cuidados para a preparação e administração de medicamentos

•

Farmacologia

•

Tipos de medicamentos

•

Urgência e emergência

•

Cuidados aos pacientes graves

•

Frascos de sangue

•

Cateterismo venoso

•

Monitorização de pacientes

•

Cuidados aos paciente com Alzheimer

•

Cuidados aos pacientes neurológicos

•

Cuidados aos pacientes psiquiátricos

•

Segurança do trabalho

•

Precauções para segurança do trabalho

•

Adaptação do ambiente aos recém-nascidos

•

Cuidados prestados aos recém-nascidos

•

Técnicas de higiene e conforto aos recém-nascidos

•

Fototerapia

•

Problemas mais comuns em recém-nascidos

•

Cuidados aos pacientes ortopédicos

•

Saúde do idoso

•

Máquina de diálise

•

Cuidados aos pacientes oncológicos

•

Gestão ambiental e hospitalar

•

Transporte de pacientes em isolamento

•

Metodologia para trabalhos científicos

•

Informática aplicada à enfermagem

Organizadores
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Farmacêutico Bioquímico e Mestre em Farmácia pela Universidade Bandeirante de São Paulo, especializações em: Docência
do Ensino Superior pela Universidade Cidade de São Paulo e MBA em Gestão Escolar pela USP, doutorando em Biotecnologia
e Inovação em Saúde. Atuou como docente e coordenador dos cursos de graduação em Enfermagem e Farmácia. Atualmente
é membro permanente da comissão de educação farmacêutica do CRF-SP e docente do curso de Farmácia da Universidade
Anhanguera de São Paulo.
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Paulo (2003 e 2016). Atualmente é tutora na Unyleya Editora e Cursos S/A, docente e supervisora de estágio na Universidade Anhanguera de São Paulo e docente na Universidade
Cidade de São Paulo.

Cristina Mafort Teixeira
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de São Paulo.

Francisco Sandro Menezes Rodrigues
Farmacêutico Bioquímico pela Universidade Bandeirante
de São Paulo, especialização em Farmacologia Clínica (Unisantos), Mestre e Doutor em Farmacologia pela Universidade Federal de São Paulo, Pós Doutorando Farmacologia
Autonômica e Cardiovascular pela EPM - Unifesp. Docente
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