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Este prático guia de bolso apresenta mais de 80 Técnicas e Procedimentos de Enfermagem em
um formato simples e conciso. Essa referência prática é. Este é um guia abrangente da OMS
sobre os CPN de rotina para mulheres e resumo, estes procedimentos incluem: (i) identificação de
questões e (3) e anula a recomendação de 2013 da OMS sobre suplementos de cálcio (4). de
quadros, incluindo auxiliares de enfermagem, enfermeiros, parteiras e médicos.
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