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Resumo
A enfermagem visa, sobretudo, à recuperação do paciente dentro do menor tempo possível, mas o 
profissional precisa 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 profissio-
nal de enfermagem são os familiares, sobretudo no tratamento de pacientes com doenças incurá-
veis. 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 indivíduo que atende.

O manual de estágio é uma obra completa sobre as rotinas do profissionais de enfermagem em 
diferentes ambientes de atendimento ao paciente. A proposta deste manual é esclarecer dúvidas 
e oferecer subsídios para atuação diária da equipe de enfermagem no trato com pacientes. Aqui, 
estão fundamentos básicos da enfermagem direcionados aos profissionais em formação. Além dis-
so, apresentamos também os aspectos gerais dos processos, diretrizes, rotinas específicas de pro-
cedimentos, incluindo planos de assistência, cuidados importantes, precauções, responsáveis etc.

Além da obra física, disponibilizamos por meio de QR codes e do acesso ao hotsite, uma série de 
videoaulas que visam a aprofundar os conteúdos mais complexos e que demandam maior aten-
ção, além de apresentar o passo a passo de procedimentos importantes.

Os principais tópicos abordados no livro são:

• Conceitos básicos de ética para a área da saúde

• Procedimentos de prevenção de infecção hospitalar

• Procedimentos de administração hospitalar

• O processo de enfermagem

• Procedimentos na unidade do paciente

• Procedimentos para conforto e segurança do paciente

• Procedimentos de verificação sinais vitais

• Procedimentos de exames físicos

• Procedimentos e tratamentos prestados ao paciente.

• Procedimentos de exames laboratoriais e de imagens

• Administração de medicamentos

Oferecemos como diferencial um conteúdo totalmente atualizado conforme as leis que regem a 
assistência de enfermagem e de acordo com as prerrogativas do atendimento humanizado. A obra 
foi atualizada de acordo com as mais recentes diretrizes dos conselhos de enfermagem, além de 
importantes órgãos como a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Saúde do Brasil.

O livro possui recursos gráficos e tecnológicos que visam à auxiliar o aprendizado de estudantes da 
área e facilitar a prática cotidiana dos profissionais de enfermagem.
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ESQUEMAS ILUSTRATIVOS E TABELAS 
QUE FACILITAM A APREENSÃO DE 

CONTEÚDOS IMPORTANTES.
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AS FOTOGRAFIAS EXPRESSAM IMAGENS IMPORTANTES 
SOBRE O COTIDIANO DOS PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM E RESSALTAM DIRETRIZES IMPORTANTES 
PARA A PRÁTICA CLÍNICA. 
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IMAGENS QUE ESCLARECEM 
PROCESSOS DO COTIDIANO DO 

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM.
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OS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS REALIZADOS 
PARA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE SÃO DESCRITOS 

MINUCIOSAMENTE. EM CADA PROCESSO 
APRESENTADO, MOSTRAMOS OS OBJETIVOS, MATERIAIS 

E RESPONSÁVEIS PELO PROCEDIMENTO.

DESCRIÇÕES 
DETALHADAS DE 

PROCEDIMENTOS 
DE ENFERMAGEM.
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DISPONIBILIZAMOS POR QR CODE UMA TABELA COM 
AS PRINCIPAIS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS.  
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VIDEOAULAS EXCLUSIVAS 
DISPONIBILIZADAS POR  

QR CODE.

CONFIRA UM 
EXEMPLO 

VIDEOAULA 
ACESSANDO O 

QR CODE.
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Videoaulas
Todo o conteúdo, incluindo as videoaulas, foi elaborado por mestres e doutores em enfermagem, 
familiarizados com os desafios e lacunas enfrentados no cotidiano do profissional de enfermagem 
e pelos discentes desta importante Ciência do cuidado.

As videoaulas foram planejadas e executadas pelos especialistas desta obra e elas apresentam na 
prática a execução dos procedimentos apresentados no decorrer do livro. O intuito é que elas sir-
vam como um suporte para a prática diária do estudante ou profissional de enfermagem. A seguir, 
veja os temas abordados:

• Precauções padrão (p.24)

• Higienização das mãos (p.40)

• Rotinas hospitalares (p.62)

• Limpeza da unidade do paciente (p.75)

• Preparo do leito (p.79)

• Medidas de conforto para o paciente (p.90)

• Prevenção de lesão por pressão (p.98)

• Curativos e feridas (p.167)

• Tipos de cateter (p. 175)

• Cateterismo vesical de demora e de alivio (p.181)

• Enteroclisma e fleet enema (p.193)

• Tipos de dieta (nutrição enteral e parenteral (p.206)

• Oxigenoterapia (p.216)

• Escalas de avaliação da consciência e avaliação pupilar (p.229)

• RCP (p.232)

• Coleta de exames (p.258)

• Glicemia capilar e insulinoterapia (p.275)

• Preparo do corpo após a morte (p.296)

• Administração de medicamentos (p.297)


