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Edward Araujo Junior 2016-05-06
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Advanced Topics on Three-Dimensional
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology is a
comprehensive and handy guide for
sonographers, obstetricians, gynecology and
radiology professionals, and all technicians
working in ultrasound laboratories who are

Advanced Topics on Three-Dimensional
Ultrasound in Obstetrics and Gynecologytratado-de-ginecologia-febrasgo
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inferior / Colposcopy and lower genital tract
pathologies-Silvio Tatti 2011-07-30

interested in taking advantage of all the
resources provided by this imaging
technique. The book is divided in three
sections which give information on a variety
of relevant topics: • Three-Dimensional
Ultrasound Instrumentation and Technology.
This section explains different ultrasound
methods that can be used for threedimensional imaging. It is complemented by
a discussion on how to use the techniques in
telemedicine. • The Use of ThreeDimensional Ultrasound During Pregnancy.
This section explains the methods used to
assess fetal organs, behavior and defects
during different stages of pregnancy. • The
Use of Three-Dimensional Ultrasound When
Evaluating Female Reproductive Physiology.
This section covers diagnostic procedures
for ovarian and uterine abnormalities and
neoplasms. Close

Manual SOGIMIG de Ginecologia e
Obstetrícia na Infância e Adolescência-Carlos
Henrique Mascarenhas Silva/Cláudia Lucia
Barbosa Salomão/João Tadeu Leite dos Reis
2022-05-30

A SOGIMIG (Associação de Ginecologistas e
Obstetras de Minas Gerais) convocou um
grande grupo de profissionais prestigiados,
nacionais e internacionais, para desenvolver
o Manual SOGIMIG de Ginecologia e
Obstetrícia da Infância e Adolescência, no
qual é enfatizada a importância de uma
excelente capacitação profissional para a
abordagem integral das crianças e
adolescentes. A obra oferece aos novos
profissionais da área uma visão mais
abrangente do atendimento prestado a essa
faixa etária, integrando temas ligados à

Colposcopia y patologas del tracto genital
tratado-de-ginecologia-febrasgo
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Biologia, à Psicologia Social e à Educação,
entre outros tópicos de interesse.

atendimento das nossas jovens pacientes.
Este livro é apropriado para todos os
profissionais que, no dia a dia, atendem
crianças e adolescentes com queixas ou
dúvidas relacionadas com a ginecologia e
obstetrícia, em especial os ginecologistas e
pediatras. São 46 capítulos sobre temas de
ginecologia na infância e na adolescência e 7
outros sobre a gravidez, o parto e a
amamentação na adolescência. Está dividido
em 11 partes, cada um abrangendo temas
correlatos, dentre os quais podemos
destacar os aspectos da fisiologia e
desenvolvimento da puberdade, as
peculiaridades da consulta da criança, além
dos aspectos éticos e legais da consulta da
adolescente, com ênfase na anticoncepção
desse grupo etário. Os principais aspectos
da prática ginecológica na infância e na
adolescência são aqui abordados por
profissionais com vasta experiência na área,
assim como as complicações clínicas e

Ginecologia e Obstetrícia na Infância e na
Adolescência-José Alcione Macedo Almeida
2021-12-20

Na educação médica continuada, além dos
congressos e cursos, as publicações que
abordam temas específicos das
especialidades se constituem como
ferramentas da maior importância para
sustentação da atualização dos profissionais.
A SOGIA-BR nos seus 26 anos de existência
vem cumprindo muito bem sua missão,
realizando congressos nacionais e
internacionais, com temas específicos do
interesse de quem trabalha na área da saúde
ginecológica da criança e da adolescente,
mas faltava a publicação de um livro com
suas recomendações para auxiliar na
condução das diversas situações com as
quais nos deparamos, frequentemente, no
tratado-de-ginecologia-febrasgo
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obstétricas na gestação em adolescentes,
com suas consequências sociais e
psicológicas. Ginecologia e Obstetrícia na
Infância e na Adolescência expressa a
experiência adquirida pelos autores na sua
vivência cotidiana no atendimento de
crianças e adolescentes em serviços
diversos, mas todos seguindo os mesmos
preceitos que norteiam as recomendações da
SOGIA-BR.

possibilitar que o êxito decorrente do
desenvolvimento das habilidades humanas
se reflita em qualquer contexto, tanto
pessoal quanto profissional.
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA PARA
ESTUDANTES-CHIRLEI APARECIDA FERREIRA

Nesse pequeno livro, que espero que seja
grande em aprendizado, abordamos temas
comuns, alguns com um pouco mais de
profundidade, outros nem tanto. Mas, que
poderá a quem o ler, ter uma idéia global
dessa arte que é a tocoginecologia.Os temas
escolhidos foram- embriologia e anatomia da
pelve feminina e suas interações no período
gestacional, como realizar o exame
específico em pacientes não gestantes e
gestantes, fisiologia e endocrinologia do
ciclo menstrual e suas alterações, métodos
anticonceptivos, algumas doenças comuns
como corrimentos, dores pélvica, distopias,
incontinência urinária, câncer de colo e

Superação humana-Josenei Braga dos Santos
2017-03-16

Em Superação humana: dominando o
instinto, Josenei Braga dos Santos descreve
o percurso que o levou à criação da
metodologia chamada Avaliação do Potencial
de Superação (APS), que visa auxiliar atletas
na busca por máxima performance, quebra
de recordes e conquista de medalhas, com
base em uma perspectiva de equilíbrio físicomental. A metodologia aqui proposta busca
tratado-de-ginecologia-febrasgo

4/24

Downloaded from www.sewweekly.com
on October 6, 2022 by guest

mama. Dentro da fase gestacional além de
como realizar um diagnóstico precoce de
gravidez, enfatizamos o pré-natal
preconizado por órgãos públicos e a uma
pequena parte da fetologia avaliando o bem
estar fetal e as doenças gestacionais que
poderiam afetá-lo ou a gestante. Por fim,
fechamos com o parto que nada mais é que o
início de um recomeço.Espero que a leitura
seja agradável e que acrescente em seus
conhecimentos.

reposição estrogênica é uma forma de
amenizar as consequências da deficiência
hormonal, e o exercício físico contribui
significativamente para a redução do risco
cardiovascular, particularmente na função
autonômica cardíaca. A investigação da
magnitude da recuperação da frequência
cardíaca (FC) pós-exercício é uma forma de
avaliar a integridade autonômica
cardiovascular. O objetivo do presente
estudo foi de avaliar o efeito de três
diferentes tipos de treino em circuito sobre a
reativação vagal plena em mulheres pósmenopáusicas sem e com reposição
hormonal. Foram estudadas 14 mulheres
fisicamente ativas, com 57,7±1,7 anos de
idade distribuídas em 2 grupos: sem
reposição (GSR, n=09) e com reposição
hormonal (GCR, n=05). Todos os grupos
realizaram um circuito aeróbio com
intensidade de 60-70% da FC máxima,
circuito resistido com intensidade de 60% da

Recuperação da frequência cardíaca após
diferentes protocolos de treino em circuitoAlessandro José da Rocha 2022-05-30

A menopausa é marcada por alterações
fisiológicas hemodinâmicas e metabólicas na
mulher. No entanto, são os efeitos da
deficiência estrogênica em longo prazo que
mais preocupam, pois podem levar a
comprometimentos importantes, como as
doenças cardiovasculares. A terapia de
tratado-de-ginecologia-febrasgo
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carga voluntária máxima e um circuito
combinando o aeróbio e o resistido com
intensidade de 60-70%. Foram avaliados a
FC e a variabilidade da FC (VFC) em
repouso e após os diferentes tipos de
circuito e a reativação vagal plena. Foi
utilizado o teste ANOVA de um fator para
medidas repetidas. O nível de significância
foi de 5%.

habilidades entre estudantes e profissionais,
em que o foco na abordagem centrada na
pessoa e atitudes mais humanistas são
priorizadas no contato com a comunidade. A
pluralidade de atuações do Médico de
Família e Comunidade e o impacto de suas
ações na vida dos usuários, que buscam no
Sistema único de Saúde (SUS) a resolução
dos seus problemas de saúde, instigaram a
idealização desta obra. Tal livro foi
elaborado com o intuito de abordar, de
forma sintetizada e direcionada, as
principais situações clínicas das diversas
áreas médicas que costumam surgir na
Atenção Básica. Desse modo, o leitor poderá
encontrar assuntos relacionados à saúde da
criança, da mulher, da gestante, do adulto e
do idoso, além das queixas mais prevalentes
e doenças dos mais diversos sistemas
humanos. Em cada capítulo o leitor
encontrará os principais conceitos sobre
cada tema abordado, além de casos clínicos,

Condutas clínicas em atenção primária à
saúde-Francisco Clezion Franca Vasconcelos
Júnior

A Liga de Medicina de Família e
Comunidade de Sobral (LIMFACS), desde
2007, possibilita aos acadêmicos de
Medicina da Universidade Federal do Ceará
a experiência de atuar de forma mais íntima
com a Atenção Primária à Saúde. O estágio
extracurricular aos Centros de Saúde da
Família da cidade de Sobral, no interior do
Ceará, promove o compartilhamento de
tratado-de-ginecologia-febrasgo
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questões de revisão e fluxogramas que
descomplicam o aprendizado e a fixação dos
conhecimentos. Portanto, esperamos que o
leitor possa perceber esta obra como uma
fonte didática e diversificada de
conhecimento, aproximando-se da rotina dos
médicos de família e comunidade e
compreendendo a relevância de sua atuação.
Agradecemos aos integrantes da Liga de
Medicina de Família e Comunidade de
Sobral (LIMFACS) e aos profissionais de alta
intelectualidade que ofereceram suporte
durante a realização desta obra.

anterior, Direito sucessório, foi adotada uma
perspectiva na qual o Direito de Família
pudesse ser verdadeiramente relacionado a
outros campos do ordenamento jurídico, tais
como bioética, nanotecnologia e bullying,
sem que isso afetasse o exame de sua
essência.A intenção é provocar o debate,
despertar novas ideias e convocar o
operador do direito a abrir sua visão para
matérias relacionadas à família, que muitas
vezes não foram abordadas no Livro IV do
Código Civil de 2002. Até por isso se
escolheu uma perspectiva interdisciplinar,
convidando professores das mais variadas
áreas do Direito, alguns associados a
profissionais da Psicologia para analisar, por
exemplo, não só os aspectos jurídicos da
alienação parental, mas também os
psicológicos.

Direito De Família Em Perspectiva
Interdisciplinar-Fabrício Boeckel 2013-08-12

O objetivo principal deste livro é desenvolver
uma visão mais ampla do Direito de Família,
deixando de lado assuntos e enfoques já
exaustivamente trabalhados para apresentar
novos olhares para aspectos atuais
relacionados à família. Como na obra
tratado-de-ginecologia-febrasgo

Tópicos em medicina ambulatorial-Lúcio
Sarubbi Fillmann 2022-08-22
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Tratado de Foniatria-Mariana lopes Fávero
2020-03-12

O consultório médico é o principal ponto de
confluência entre o profissional de saúde e o
indivíduo que busca assistência. É nesse
ambiente simples que o primeiro contato se
estabelece. Nesse primeiro encontro,
definimos a abordagem diagnóstica, sendo
planejado, e muitas vezes inteiramente
realizado, o tratamento médico necessário. A
prática assistencial ambulatorial é a base da
construção de uma medicina eficiente e
humanizada. É no ambiente extra-hospitalar
que a maioria das pessoas serão atendidas.
Refletindo a importância desse cenário,
reunimos especialistas de diversas áreas de
atuação e elaboramos textos de fácil
compreensão para estudantes e jovens
médicos recém-formados que buscam
diretrizes atualizadas sobre temas
relevantes e que facilitem e promovam uma
assistência médica ambulatorial de
qualidade.

tratado-de-ginecologia-febrasgo

Uma visão abrangente, e inédita, do
diagnóstico médico e tratamento dos
problemas de comunicação, aprendizado e
desenvolvimento infantil. Tratado de
Foniatria tem como objetivo proporcionar ao
leitor uma visão abrangente desta área de
atuação da Otorrinolaringologia, que cuida
do diagnóstico médico dos problemas de
comunicação e aprendizado. É produto da
experiência das autoras no atendimento
foniátrico e na formação de médicos e de
fonoaudiólogos na área da
comunicaçãohumana. Inédita no Brasil, a
obra aborda o desenvolvimento infantil e o
processo de aquisição de linguagem,
retratando as diversas situações nas quais
este processo não ocorre de forma
adequada. Há também uma atenção especial
aos problemas foniátricos que acometem os
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adultos e todaumaseção voltada ao processo
terapêutico. Sem dúvidas, é uma obra útil
não só para otorrinolaringologistasmas para
todos os profissionais da área da saúde que
trabalham e se interessam por comunicação
humana e desenvolvimento infantil

atividade, várias teses de doutoramento,
inúmeros projetos de pesquisa e mais de 100
trabalhos publicados. É, até hoje, um
exemplo da moderna medicina
multidisciplinar para um melhor
atendimento aos pacientes, em que a
otorrinolaringologia, neurocirurgia,
neurologia, cirurgia plástica, cirurgia de
cabeça e pescoço, oftalmologia, radiologia,
clínica médica e a fisiatria se juntam a
outras áreas da saúde, como fisioterapia,
fonoaudiologia e psicologia, para o
tratamento integrado do paciente. Escrito
por especialistas de renome em diversas
áreas da saúde, este é o primeiro Tratado
sobre paralisia facial publicado no Brasil,
com base em mais de três décadas de
experiência. Nele, o leitor pode encontrar
desde a embriologia, anatomia, fisiologia e
fisiopatologia até o diagnóstico da paralisia
facial, suas diferentes etiologias e seu
complexo tratamento e reabilitação.

Tratado de paralisia facial-Ricardo Ferreira
Bento 2018-07-16

O primeiro Tratado sobre paralisia facial
publicado no Brasil, com base em mais de
três décadas de experiência! Em 1984, foi
inaugurado o Ambulatório de Paralisia Facial
no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP, por iniciativa do Prof. Dr.
Ricardo Bento da Otorrinolaringologia, com
os colegas Prof. Dr. Antônio José TedescoMarchese, da Neurocirurgia, e Prof. Dr.
Marcus Castro Ferreira, da Cirurgia
Plástica. Foi o embrião de um grande projeto
que beneficiou o serviço público em mais de
10.000 atendimentos em 33 anos de
tratado-de-ginecologia-febrasgo
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Aproveitem a leitura e utilizem em sua
prática diária!

características citomorfológicas
acompanhadas de um textoobjetivoeatrativo.
Trata-se de um livro essencial para quem já
é citologista e busca uma fonte de consulta,
bem como para estudantes iniciantes na
"arte da citologia clínica".Desfruteme
tenham sucesso!

Citologia Clínica do Trato Genital FemininoJacinto da Costa Silva Neto 2020-05-27

Esta obra apresenta o acompanhamento da
evolução da citologia clínica cervicovaginal,
na qual o leitor encontrará o que há de mais
atual e consensual sobre o assunto. É o
resultado da atualização do Sistema
Bethesda, da experiência de quase 25 anos
de bancada, ensino e pesquisa, bem como
das colaborações fantásticas de renomados
profissionais do Brasil. Toda sua base teve
como origem os artigos científicos mais
recentes, debates e experiências de
trabalho. Esta Segunda Edição surgiu da
necessidade de atualização e inclusão de
tópicos sugeridos e mais aprofundados,
ilustrados por quadros comparativos com
dicas que facilitam o reconhecimento e
diferenciação das lesões, fotos com diversas
tratado-de-ginecologia-febrasgo

Tratado de radiologia intervencionista e cirurgia
endovascular-Francisco César Carnevale
2017-11-17

A Radiologia Intervencionista é uma das
especialidades radiológicas que mais cresce
e traz enormes perspectivas de trabalho no
futuro pelas amplas possibilidades de
utilização em múltiplos órgãos e pela
evolução e diversidade dos materiais
utilizados. Em Tratado de Radiologia
Intervencionista e Cirurgia Endovascular
destaca-se a presença de autores de diversos
países, renomados especialistas, que dão ao
livro o caráter internacional, permitindo o
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rico intercâmbio de ideias e experiências. É
uma excelente oportunidade para
atualização dos especialistas e leitura
obrigatória para os que buscam ingressar
nesta área.

entre religiosidade, espiritualidade e
transtornos mentais, epidemiologia,
estatística, sistema de saúde, estigma e
psicofobia, o desenvolvimento normal,
aspectos genéticos e neuroanatomia –;
passando pelos métodos diagnósticos –
classificações, entrevista e exames físico e
mental, psicopatologia, instrumentos de
avaliação em psiquiatria, avaliação
neuropsicológica, exames de laboratório e
estudos de imagem –; os transtornos
psiquiátricos – espectro da esquizofrenia e
outros transtornos psicóticos, transtorno
bipolar, transtornos depressivos, suicídio,
transtornos de ansiedade, transtornos
obsessivo-compulsivos e relacionados,
transtornos relacionados a trauma e a
estresse, transtornos alimentares,
transtornos por uso de substâncias,
disfunções sexuais, transtornos do sono e da
vigília, transtornos do controle de impulsos e
da conduta, transtornos neurocognitivos e

Tratado de Psiquiatria da Associação
Brasileira de Psiquiatria-Antonio Egidio Nardi
(org.) 2021-10-11

O Tratado de psiquiatria da Associação
Brasileira de Psiquiatria reúne destacados
autores dos principais centros de pesquisa e
formação de todo o País para trazer aos
leitores em língua portuguesa os
conhecimentos mais atuais na área.Sob a
organização dos doutores Antonio Egidio
Nardi, Antônio Geraldo da Silva e João
Quevedo, este livro, disponível nos formatos
impresso e e-book, é composto por 46
capítulos que abordam desde os
fundamentos da área – abrangendo temas
como história da psiquiatria, ética, a relação
tratado-de-ginecologia-febrasgo
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demências, transtorno de déficit de
atenção/hiperatividade, entre outros –; os
tratamentos disponíveis – psicofarmacologia,
psicoterapia e estimulação magnética
invasiva e não invasiva –; e, por fim,
cuidados com populações especiais –
transtornos psiquiátricos em mulheres,
psiquiatria da infância e adolescência,
psicogeriatria e psiquiatria forense. Inclui
também um hotsite exclusivo, com casos
clínicos e questões para testar os
conhecimentos adquiridos.

Fibrose Cística da Unicamp. Talvez pela
carência deste tipo de material, cada colega
a quem recorremos para escrever os
capítulos foi trazendo entusiasmo pela causa
e apontando novos caminhos. Todas as
sugestões foram incorporadas e aqui está a
obra Triagem Neonatal e Doenças Raras,
muito maior do que a proposta inicial, com
conteúdo rico, conquistado pela
generosidade dos vários autores engajados
na luta pela triagem neonatal e dispostos a
partilhar seu conhecimento e sua
experiência. Trata-se de um material muito
útil para pediatras, sanitaristas, gestores da
saúde pública e da atenção privada e para
todas as equipes multiprofissionais
envolvidas no processo da triagem neonatal.

Triagem neonatal e doenças raras-Antonio
Fernando Ribeiro 2019-03-01

A ideia para a edição deste livro nasceu do
desejo de compartilhar o conteúdo do curso
précongresso Triagem Neonatal –
Necessidade? Realidade? Utopia?, do VII
Congresso Brasileiro Multidisciplinar de
Fibrose Cística, organizado pela equipe do
Centro Especializado de Referência em
tratado-de-ginecologia-febrasgo

Current Catalog-National Library of Medicine
(U.S.)

First multi-year cumulation covers six years:
1965-70.
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National Library of Medicine Current
Catalog-National Library of Medicine (U.S.)
1990

funcionais aos esforços. Esse crescente nível
de complexidade, permite ao fisioterapeuta
juntamente com a mulher em atendimento,
identificarem o momento de finalizar uma
série de exercícios e partir para a etapa
seguinte. Esta obra contempla de forma
introdutória, a anatomia e fisiologia do
assoalho pélvico, um modelo de ficha de
avaliação fisioterapêutica utilizada em nosso
serviço, a dinâmica ventilatória e pélvica, o
objetivo de cada fase da E.P.P, sua
progressão, além de um manual fotográfico
com a descrição de cada exercício. Enfatizase o ?despertar do períneo? na busca da
máxima potencialidade da mulher para esta
região de seu corpo, para que a mesma
possa usufruir de uma ótima qualidade de
vida nas esferas- física, psíquica e sexual.

Revista Brasileira de medicina- 2007

Educação Perineal Progressiva EPP- Em Biusca
da Continência Urinária-SORAIA CRISTINA
TONON DA LUZ

Nosso principal objetivo com essa obra, é a
informação e conscientização das mulheres e
profissionais da saúde que trabalham na
área da Uroginecologia e Obstetrícia, quanto
à necessidade do conhecimento funcional do
assoalho pélvico para a prevenção e/ou
tratamento de suas disfunções. A Educação
Perineal Progressiva ? E.P.P. tem como
objetivo, preparar e fortalecer o assoalho
pélvico desde o reconhecimento dessa
musculatura, até a realização de exercícios

Condutas em Obstetrícia-Maria Luiza Toledo
Leite Ferreira da Rocha (org.) 2022-05-05

O exercício da Obstetrícia requer
tratado-de-ginecologia-febrasgo
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habilidades clínicas e cirúrgicas específicas.
Frequentemente, os obstetras têm que
tomar decisões imediatas, realizar partos
complicados, fazer cirurgias de emergência
e tratar de puérperas. Também, em
consultas de acompanhamento pré-natal,
muitas vezes orientam gestantes com
doenças que impõem riscos maternos e
fetais. Com o objetivo de auxiliar a prática
da especialidade, o presente livro, que é
fruto de um minucioso trabalho em equipe,
apresenta normas assistenciais que irão
nortear condutas frente às diferentes
situações vivenciadas na Seção de
Obstetrícia do Hospital do Servidor Público
Estadual de São Paulo.

encerramento do ciclo acadêmico. Nesse
sentido, a fim de se contemplar um assunto
que é discutido desde o primeiro dia da
faculdade, mas que, paradoxalmente, não é
discutido o suficiente, a ATM 2021 optou por
abordar um tema de extrema importância: a
saúde das populações vulneráveis. Para
atuar em uma área como a medicina, em que
a relação médico-paciente é a chave
fundamental para um bom desfecho, é
imprescindível o conhecimento das
particularidades de cada pessoa e a adoção
de estratégias customizadas. Dessa forma, o
presente livro irá discorrer sobre algumas
das várias populações negligenciadas,
podendo servir como uma espécie de guia
para um aperfeiçoamento do atendimento
dessa complexa sociedade.

Populações negligenciadas: um desafio no
cuidado em saúde-Ana Carolina Fensterseifer
2022-08-22

Manual de oncologia liccan-João Carlos Simões
2021-09-01

A Acta Médica dos formandos da Escola de
Medicina da PUCRS simboliza o
tratado-de-ginecologia-febrasgo

Este livro, o Manual de Oncologia LICCAN
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(Liga Curitibana de Cancerologia), reflete o
empenho dos acadêmicos em concretizar o
sonho de atuar cada vez mais unidos e
representar a conquista das atividades
didáticas da Liga mesmo em tempos
sombrios e de pouca afetividade da
pandemia da COVID-19. Os capítulos foram
estruturados de forma didática e são de
autoria dos acadêmicos atuantes e
selecionados pela Liga, e todos dedicados ao
estudo da Oncologia nas dependências da
Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná
(FEMPAR) e do Hospital Universitário
Evangélico Mackenzie (HUEM). Fiz, como
editor principal e fundador da LICCAN, as
revisões sistemáticas e atualizações do
material, para que o livro possa contribuir
com o estudo e prática da Oncologia. Os
capítulos são dispostos nos pilares da
Oncologia – assim ensinado na disciplina de
Oncologia: epidemiologia, atualizada em
2021, fatores de risco, diagnóstico,
tratado-de-ginecologia-febrasgo

estadiamento realizado pela oitava edição do
AJCC/TNM, tratamento sintetizado mas
atualizado, e prognóstico. Meus sinceros
agradecimentos à acolhida pela editora CRV
e a todos aqueles que contribuíram com este
trabalho exemplar. Prof. Dr. João Carlos
Simões Fundador da LICCAN Professor
titular de Oncologia da FEMPAR
Tópicos Especiais em Ciências da Saúde:
teoria, métodos e práticas 5- 2022-05-31

Apresentar um livro é sempre uma
responsabilidade e muito desafiador,
principalmente por nele conter tanto de cada
autor, de cada pesquisa, suas aspirações,
suas expectativas, seus achados e o mais
importante de tudo a disseminação do
conhecimento produzido cientificamente.
Nesta coletânea de Tópicos Especiais em
Ciências da Saúde: teoria, métodos e
práticas 5, abrange diversas áreas da saúde,
refletindo a percepção de vários autores.
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Portanto, a organização deste livro é
resultado dos estudos desenvolvidos por
diversos pesquisadores e que tem como
finalidade ampliar o conhecimento aplicado
à área de saúde evidenciando o quão
presente ela se encontra em diversos
contextos organizacionais e profissionais, em
busca da disseminação do conhecimento e
do aprimoramento das competências
profissionais e acadêmicas. Este volume traz
quarenta e um (41) capítulos com as mais
diversas temáticas e discussões, as quais
mostram cada vez mais a necessidade de
pesquisas voltadas para área da saúde. Os
estudos abordam discussões como: câncer
de próstata na terceira idade;
hipodermóclise; câncer de colo do útero;
Delirium; saúde mental; setor
biofarmacêutico; plantas úteis à saúde;
compostos bioativos vegetais; atenção
farmacêutica; o uso indiscriminado de
antibióticos; tratamento de IST’s;
tratado-de-ginecologia-febrasgo

homossexualidade; mulher no climatério;
parto vaginal; serviço público de saúde;
trauma cranioencefálico; microbiota
intestinal e a colite ulcerativa; atendimento
humanizado; acompanhamento de pacientes
indígenas portadores de hipertensão arterial
sistêmica; combate a hipoxia em pacientes
com Covid-19; câncer de colo do útero;
doação de órgãos; nutrientes no cuidado da
depressão; Aldeia da psicologia; pré-natal
em pacientes atendidas na rede pública;
Toxicidade dos parabenos em produtos
cosméticos; implementação da lei do
medicamento genérico no mercado
farmaceutico brasileiro; violência doméstica
contra a mulher; diagnóstico precoce e o
papel do enfermeiro na assistência à criança
autista; exame preventivo de colo uterino;
produtos de degradação de dipirona
injetável; Infecções comunitárias do trato
urinário em idosos; influência da
alimentação e o padrão do sono infantil;
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Improving Palliative Care for Cancer-National
Research Council 2001-10-19

acidentes domésticos prevalentes na pessoa
idosa; violência sexual incestuosa contra a
criança; imagem corporal de mulheres;
prevenção de lesões por pressão;
desenvolvimento farmacotécnico; incidência
do consumo de álcool e tabaco entre
universitários; violência obstétrica e por fim,
um estudo sobre o aspecto psicológico do
paciente terminal e a trajetória da Diásaase.
Por esta breve apresentação percebe-se o
quão diverso, profícuo e interessante são os
artigos trazidos para este volume, aproveito
o ensejo para parabenizar os autores aos
quais se dispuseram a compartilhar todo
conhecimento científico produzido. Espero
que de uma maneira ou de outra os leitores
que tiverem a possibilidade de ler este
volume, tenham a mesma satisfação que
senti ao ler cada capítulo. Boa leitura!

In our society's aggressive pursuit of cures
for cancer, we have neglected symptom
control and comfort care. Less than one
percent of the National Cancer Institute's
budget is spent on any aspect of palliative
care research or education, despite the half
million people who die of cancer each year
and the larger number living with cancer
and its symptoms. Improving Palliative Care
for Cancer examines the
barriersâ€"scientific, policy, and
socialâ€"that keep those in need from
getting good palliative care. It goes on to
recommend public- and private-sector
actions that would lead to the development
of more effective palliative interventions;
better information about currently used
interventions; and greater knowledge about,
and access to, palliative care for all those

Boletim- 1996

tratado-de-ginecologia-febrasgo
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with cancer who would benefit from it.

expanded sections on gender reassignment
surgery and vulvar and cervical surgery, as
well as a new chapter devoted to
laparoscopic techniques. Contains a revised
anatomic section with updated figures, plus
high-quality artwork and clinical
photographs throughout-now entirely in full
color. Features numerous videos of surgeries
and cadaver dissection. Ideal for practicing
obstetricians-gynecologists, obstetricsgynecology residents, general surgeons,
subspecialists, nurses, and medical students
with an interest in gynecology. Enhanced
eBook version included with purchase, which
allows you to access all of the text, figures,
and references from the book on a variety of
devices.

Atlas of Pelvic Anatomy and Gynecologic
Surgery-Michael S. Baggish 2020-12

Combining detailed descriptions of pelvic
anatomy with easy-to-follow instructions for
gynecologic procedures, Atlas of Pelvic
Anatomy and Gynecologic Surgery, 5th
Edition, is a comprehensive, up-to-date atlas
that reflects current practices in this fastchanging field. Pelvic anatomy and surgical
operations are depicted through full-color
anatomic drawings, correlative surgical
artwork with step-by-step photographs, and
computer-assisted hybrid photo illustrations.
Complete coverage of both conventional and
endoscopic surgeries helps you master the
full spectrum of surgical procedures. Covers
all frequently performed gynecologic
operations including laparotomy,
laparoscopic, robotic, hysteroscopic, vaginal,
vulvar, and cystoscopic procedures. Includes
tratado-de-ginecologia-febrasgo

Direito Médico-Daniel Carlos Neto 2018-09-05

A presente obra jurídica se propôs analisar a
responsabilidade do médico no que concerne
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Revista da Associação Médica Brasileira2001

à ética, ao processo administrativo e ao
processo judicial. Este estudo discute sobre
o direito médico nas esferas de
responsabilidades administrativa, penal,
civil, concomitante com o Código Defesa do
Consumidor (CDC). Por meio de um estudo
sistemático, sucedeu-se uma avaliação
acerca das naturezas da responsabilidade
civil do médico e o dano. Estender-se, ainda,
no que tange à responsabilização da cadeia
das prestadoras de serviços em saúde sob o
ponto de vista do Código de Defesa do
Consumidor envolvendo o assunto em
epígrafe, ou melhor, os erros médicos
cometidos em face de seus clientes e dos
conveniados. Por fim, analisar-se-á a prova
da culpa sob a responsabilidade médica,
quanto ao erro do profissional em medicina,
em todas as áreas civil, penal e
administrativa, quanto ao ônus por meio de
provas.

tratado-de-ginecologia-febrasgo

Pesquisas e abordagens educativas em ciências
da saúde - Volume III-João Vitor Andrade
2022-07-15

A coleção possui estudos relacionados a
questões físico-biológicas; fundamentos,
aspectos legislativos e históricos das
profissões das ciências da saúde; saúde da
criança e do adolescente; saúde da mulher;
saúde do adulto e do idoso; saúde pública,
dentre outras. Com o lançamento desses
novos volumes da coleção “Pesquisas e
abordagens educativas em ciências da
saúde”, lança-se um desafio para os autores
dos capítulos e para os leitores: Que vocês
leiam três capítulos de áreas distintas das
que vocês atuam. Assim, indubitavelmente,
contribuiremos e seguiremos avançando nas
Ciências da Saúde. Por fim, desejamos a
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todos uma excelente leitura, na ânsia da
presente obra poder fortalecer a literatura
científica no tocante às pesquisas e
abordagens educativas em ciências da saúde
e incentivar a produção e disseminação do
conhecimento nas três dimensões: ensino,
pesquisa e extensão.

profissionais da Medicina, Fisioterapia,
Enfermagem, Psicologia, Nutrição e
Educação Física permite o alcance de
objetivos com eficiência e eficácia,
ampliando a visão profissional. Além disso, a
intenção é oferecer elementos técnicos
científicos para a elaboração de programas
de Treinamento Físico e suas aplicações na
prevenção de doenças, reabilitação e
promoção da saúde. O termo "Condições
Especiais" refere-se a populações ou
indivíduos que necessitam de cuidados e
critérios específicos para a elaboração de
programas de Treinamento Físico, como
crianças, adolescentes, gestantes, idosos ou
indivíduos acometidos por doenças. Tais
conteúdos são apoiados em publicações
científicas e experiências clínicas dos
autores no gerenciamento de programas de
Treinamento Físico ao atendimento de
indivíduos aparentemente saudáveis de
diversas faixas etárias e para populações

Treinamento Físico para a Promoção da Saúde e
Condições Especiais-David Michel de Oliveira
2017-11-06

Atualmente, a Atividade Física e o Exercício
Físico são amplamente recomendados para a
manutenção e a proteção da saúde, como
estratégias de tratamento adjuvante de
diversas doenças e para melhora de
situações clínicas em populações em
condições especiais. O objetivo do livro
Treinamento Físico para a Promoção da
Saúde e Condições Especiais é colaborar
para a formação multiprofissional da área.
Acredita-se que a atuação envolvendo
tratado-de-ginecologia-febrasgo
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acometidas por doenças cardiometabólicas,
pulmonares, osteometabólicas e
imunossupressoras e também em condições
específicas.

para o contexto da atenção primária à saúde.

Tratado de Medicina de Família e Comunidade 2.ed-Gustavo Gusso 2018-11-30

Surgery is a core element of the clinical
practice of gynaecology. Bonney's
Gynaecological Surgery has been a firm
favourite for gynaecological surgical
practice since 1911. Specifically tailored for
trainees in obstetrics and gynaecology, the
text focuses on the most commonly
performed procedures. The 12th edition will
include a colour photo section. With greater
emphasis on fundamental clinical skills and
major updates on laparoscopic and robotic
surgery, this classic text will be brought
right up to date for the current trainee or
junior consultant physician. Each chapter
follows a consistent plan, guiding the reader
through each procedure from anatomy and
indications to post-op considerations and
complications. The text is also accompanied

Bonney's Gynaecological Surgery-Tito Lopes
2018-09-04

Tratado de medicina de família e
comunidade chega à 2ª edição revisto e
ampliado para refletir o que há de mais
relevante sobre o assunto, enfocando
princípios, formação e prática. Esta nova
edição conta com 431 autores, nacionais e
internacionais, sendo uma referência do que
se pratica no Brasil e em outros países para
profissionais, residentes e estudantes da
área da saúde. Somam-se aqui 20 novos
capítulos, cujos temas possibilitam que o
TMFC permaneça a referência mais atual na
área, mantendo seu diferencial de reunir
conhecimento científico de qualidade a uma
abordagem focada na pessoa e desenhada
tratado-de-ginecologia-febrasgo
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by surgical illustrations of unparalleled
quality, ensuring that this volume will
remain a valuable resource for all clinicians
specializing in gynaecological surgery.

do cuidado, a educação, o meio ambiente e o
compromisso ético. A cada capítulo, o leitor
encontrará instigantes temas e reflexões
sobre questões cotidianas relacionadas ao
Cuidado contemporâneo com que se
deparam profissionais, estudantes e a
população em uma perspectiva que motiva a
tomada de uma consciência crítica e,
sobretudo, humana e integradora.

O Cuidado: Contextos e Práticas
Interdisciplinares - Saúde, Filosofia e
Educação-9786525009230 2021-08-06

No mundo atual, em que vivemos um cenário
desafiador para toda a sociedade, emergem
alguns questionamentos que remetem a
reflexões sobre o CUIDADO e suas vertentes
com a SAÚDE, a FILOSOFIA e a
EDUCAÇÃO. Fruto de um projeto de
trabalho interdisciplinar, esta obra
apresenta uma coletânea de artigos sobre
diferentes contextos e práticas nesses
campos, abrangendo áreas temáticas
imbricadas ao cuidado como as emoções, as
vulnerabilidades, tecnologias em saúde, as
práticas integrativas e complementares, e
complementares, a essencialidade ontológica
tratado-de-ginecologia-febrasgo

Manual Prático do Desenvolvimento InfantilElizangela Aparecida Barbosa 2020-05-27

Este livro é dirigido a profissionais de saúde
e de educação, estudantes, pais, cuidadores
e avós que buscam conhecimento sobre
desenvolvimento infantil. O objetivo das
autoras é disseminar conhecimento para as
pessoas envolvidas como tema. Sejambemvindos ao universo do desenvolvimento
infantil.
Semina- 2006
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Beckmann and Ling's Obstetrics and GynecologyRobert Casanova 2018-04-05

The Genetic Basis of Human Cancer-Kenneth W.
Kinzler 2002

Publisher's Note: Products purchased from
3rd Party sellers are not guaranteed by the
Publisher for quality, authenticity, or access
to any online entitlements included with the
product. Published in collaboration with the
American College of Obstetrics and
Gynecology, this highly respected resource
provides the foundational knowledge
medical students need to complete an
Ob/Gyn rotation, pass national standardized
exams, and competently care for women in
clinical practice. Fully compliant with the
College’s guidelines, treatment
recommendations, and committee opinions,
the text also aligns with the Association of
Professors of Gynecology and Obstetrics'
educational objectives, upon which most
clerkship evaluations and final exams are
based.

Reveals what leading experts have recently
discovered about cancers caused by DNA
alterations! The second edition of THE
GENETICS OF CANCER, newly titled THE
GENETIC BASIS OF HUMAN CANCERS,
updates and informs on the most recent
progress in genetic cancer research and its
impact on patient care. With contributions
by the foremost authorities in the field, this
fascinating new edition reports on how to
understand and predict tumor development information that can enhance decisionmaking and advance genetic research. 2ND
Edition Highlights NEW CHAPTERS: *
Peutz-Jeghers syndrome * Juvenile polyposis
syndrome * Tumor genome instability * Gene
expression profiling in cancer *
Pilomatricoma and pilomatrix carcinoma *
Hereditary paragangliomas of the head and
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23/24

Downloaded from www.sewweekly.com
on October 6, 2022 by guest

neck * Cylindromatosis * Familial cardiac
myxomas and carney complex * Cancers of
the oral cavity and pharynx * Genetic
abnormalities in lymphoid malignancies
THOROUGHLY REVISED: * Every chapter
has been meticulously reviewed and revised
to incorporate the most recent research and
clinical findings * Includes a valuable
introduction by renowned editors Vogelstein
& Kinser* Features 150 MORE illustrations
than the previous edition

This volume includes the latest diagnostic
criteria for PCOS and comprises the most
up-to-date information about the genetic
features and pathogenesis of PCOS. It
critically reviews the methodological
approaches and the evidence for various
PCOS susceptibility genes. The book also
discusses additional familial phenotypes of
PCOS and their potential genetic basis. All
four editors of this title are extremely
prominent in the field of PCOS.

Polycystic Ovary Syndrome-Andrea Dunaif
2008-01-12
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