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

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 propos-
ta pedagógica, surgem, portan-
to, para dar suporte ao ensino 
de Enfermagem, além de fun-
cionarem como instrumento 
de trabalho.

Noções de história da enfermagem; 

Código médico de saúde e direitos  
dos pacientes;

Noções das necessidades básicas do paciente; 

Higiene; 

Processo de internação; 

Segurança do trabalho; 

Técnicas de alimentação; 

Curativos; 

Cuidados paliativos; 

Tipos de exame;

Atribuições e competências dos profissio-
nais da enfermagem; 

Perspectivas;

Conceitos e teorias; 

Noções amplas de psicologia.



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.

A enfermagem visa, sobretudo, à recuperação do paciente dentro do menor tempo possível, mas tam-
bém é necessário ao profissional estar ciente de que, em alguns casos, a necessidade do paciente é re-
ceber 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. 

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 explicati-
vas e links para conteúdo externo que funcionam 
como estudos complementares. 



Os simulados apresentam ques-
tões selecionadas das principais 
provas e concursos de enferma-
gem, e contam com gabarito e co-
mentários dos autores.

SIMULADOS COM  
GABARITO COMENTADO

Didático de Enfermagem -  
Teoria e Prática (III volumes) 
Resumo
O conjunto dos três volumes com foco di-
dático possibilita o acesso a informações 
atualizadas e revistas por profissionais da 
área da saúde no que diz respeito às me-
lhores práticas do cotidiano profissional. 
Todo o conteúdo é subdividido por volu-
mes e respectivamente em unidades, nas 
quais cada tema é minuciosamente ela-
borado. Proporcionar uma prática cons-
ciente, segura, atualizada e eficaz é, sem 
dúvida, a proposta desta coleção, dedi-
cada, exclusivamente, ao profissional de 
Enfermagem. 

Veja, a seguir, a descrição das obras que compõem essa coleção



Volume II 
Além de preparar o estudante para estudos mais avançados, este volume com-
plementa 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, du-
rante toda a obra estão distribuídos QR Codes, que dão acesso a leituras extras, 
sem esquecer dos exercícios de avaliação, que sustentam e confirmam a absor-
ção do conteúdo lido pelo profissional em formação.

Sumário

 » 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

Volume I
Não existem máquinas que troquem um curativo, que deem um banho, apli-
quem 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 au-
xiliar 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

 » 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 – Bases 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 
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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 interes-
sado, ele auxiliará e expandirá o conhecimento acerca dos assuntos mais deba-
tidos no âmago da saúde hospitalar. 

Sumário

 » 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 

 » 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 

 » Anexo I - Instrumentação cirúrgica  
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EM CADA VOLUME HÁ  
30 VIDEOAULAS INDICADAS 
POR QRCODES COM MAIS DE 
200 MINUTOS DE VÍDEO

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

VOLUME 1
• Implementação da SAE (p.32)

• Higienização das mãos (p.41)

• Calçamento de luvas estéreis (p.41)

• Arrumação de cama (p.44)

• Banho no leito (p.49)

• Higienização feminina (p.49)

• Prevenção de lesão por pressão em pacien-
tes acamados (p.57)

• Técnicas e procedimentos para nutrição 
enteral (p.65)

• Procedimento de aspiração de traqueosto-
mia (p.75)

• Medição de temperatura (p.85)

• Verificação da pressão arterial (p.91)

• Cateterismo vesical de demora (p.94)

• Cateterismo vesical de alívio (p.94)

• Procedimentos relegados ao corpo após a morte (p.106)

• Angulações utilizadas para aplicação de medicação via parenteral (p.109)

• Fundamentos técnicos e éticos em enfermagem (p.136)

• Conceitos de psicologia (p.195)

• Histologia dos músculos (p.212)

• Importância da padronização dos termos em anatomia (p.306)

• Termos de cortes anatômicos do corpo humano (p.314)

• Interligação entre todos os sistemas corporais do corpo humano (p.321)



• Divisão do sistema nervoso do corpo humano (p.351)

• Sistema cardiovascular humano e seu funcionamento (p.380)

• Saúde da família e a promoção da saúde na comunidade (p.428)

• A importância da biossegurança para a prática nos serviços de saúde (p.462)

• Precauções padrão (p.472)

• Microbiologia e as principais doenças causadas por esses agentes (p.490)

• Parasitologia e as possíveis doenças causa-
das por esses agentes (p.532)

• Vírus HIV e Aids (p.538)

• Dengue (p.539)

VOLUME 2
• Aspectos formais da profissão de enferma-

gem (p. 5)

• Tipos de dieta hospitalar (p. 19)

• Farmacocinética (p.36)

• Conceitos de farmacoterapia (p.37)

• Conceitos básicos da administração de me-
dicamentos (p.38)

• Cuidados na preparações medicamentosas (p.72)

• Matemática aplicada à enfermagem (p.80)

• Legislação aplicada aos medicamentos (p.91)

• Clínica médica e suas particularidades (p.98)

• Conceitos e fases cirúrgicas. 

• Clínica cirúrgica e suas características (p. 205)

• Tipos de EPI (p.280)

• Doenças transmissíveis (p.288)

• Vírus HIV (p.315)

• Suportes básico e avançado de vida (p.354)

• Primeiros socorros (p.358)

• Uso do sonar (p.374)

• Saúde da mulher (p.397)



• Cálculo gestacional e idade provável de parto (p. 401)

• Paramentação cirúrgica (p.430)

• Centro cirúrgico (p.433)

• Central de material esterilizado (p.443)

• Time Out (p.447)

• Saúde do homem (p.465)

• Cuidados para a amamentação (p.495)

• Música infantil para higienização das mãos (p.499)

• Cuidados no armazenamento do medicamentos (p.524)

• Home care e atendimento domiciliar (p.540)

• Importância da comunicação (p.550)

• Prefixos e sufixos para área da saúde (p.565)

VOLUME 3
• Administração em enfermagem (p.21)

• Roteiro para anotações de enfermagem (p.40)

• Siglas e abreviaturas para anotações de enfermagem (p.42)

• Erros de anotações de enfermagem (p.43)

• Tipos de receituários (p. 58)

• Cuidados para a preparação e administração de medicamentos (p.66)

• Farmacologia (p.69)

• Tipos de medicamentos (p.84)

• Urgência e emergência (p.113)

• Cuidados aos pacientes graves (p.126)

• Frascos de sangue (p.139)

• Cateterismo venoso (p.141)

• Monitorização doe pacientes (p.166)

• Cuidados aos paciente com Alzheimer (190)

• Cuidados aos pacientes neurológicos (p.204)

• Cuidados aos pacientes psiquiátricos (p.224)

• Segurança do trabalho (p. 275)



• Precauções para segurança do trabalho (p.296)

• Adaptação do ambiente aos recém-nascidos (p.304)

• Fototerapia (p.326)

• Problemas mais comuns em recém-nascidos (p.327)

• Cuidados prestados aos recém-nascidos (p.306)

• Técnicas de higiene e conforto aos recém-nascidos (p.312)

• Cuidados aos pacientes ortopédicos (p.338)

• Saúde do idoso (p. 362)

• Máquina de diálise (p.392)

• Cuidados aos pacientes oncológicos (p.406)

• Gestão ambiental e hospitalar (p.440)

• Metodologia para trabalhos científicos (p.466)

• Informática aplicada à enfermagem (p.483)
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