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O Dicionário Brasileiro de Saúde é uma obra de referência
atualizada e indispensável para todos os interessados no
tema. É baseado na seleção feita entre os mais conceituados
dicionários de termos técnicos da área. • São mais de 20.000
vocábulos, abreviaturas e siglas, dispostos em ordem
alfabética • Vocabulário atualizado e de uso frequente •
Oferece exemplos e indicação de uso dos termos • Abrange
diversas segmentações do setor de saúde • Revisado com
base na Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa
Recomendado como ferramenta básica para entendimento
das bibliografias da área. Um facilitador do trabalho em
campo.
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A obra contempla uma introdução à história de
enfermagem, ética na profissão, assistência de
enfermagem nos diferentes níveis de atenção à saúde
humana, abordando desde o cuidado à mulher, à
criança, ao adulto e ao idoso, sempre com uma revisão
de anátomo-fisiologia nos capítulos referentes aos
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sistemas orgânicos (cardiovascular, endócrino e renal).
Aborda o cuidado ao paciente oncológico já que o
câncer representa segunda causa de mortalidade no
Brasil, bem como um capítulo direcionado aos cuidados
paliativos, uma vez que cresce o número de pessoas
que necessitam desse tipo de cuidado, haja visto o
envelhecimento populacional. Essa edição foi totalmente
atualizada, contemplando aspectos referentes à
epidemiologia, quando aplicável, fatores de risco,
manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento, e a
assistência de enfermagem com sua justificativa, o que
prima pelo embasamento científico necessário à
profissão de enfermagem.
????:???????????,??????????:??????????????????:????
?????

Neste livro o profissional encontrará de maneira
fácil, muitos termos técnicos usados no dia a dia em
relatórios. Estão dispostos de maneira fácil de
serem encontrados. Há ainda fórmula para cálculo
de medicação, resumo sobre farmacologia, uma
descrição sobre os principais sistemas do corpo
humano. São 134 páginas com mais de 1000
verbetes bem pesquisados e explicados. Esta é uma
importante aquisição para o profissional da área da
saúde.
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A ANATOMIA É A EXPRESSÃO, NA PRATICA, DO
CONHECIMENTO CIENTIFICO, EVOLUTIVO E DINAMICO.
ENTRETANTO, VISTA COMO SIMPLES SOMA DE SEUS
ATUAIS FRAGMENTOS, TRANSFORMA-SE EM SIMPLES
CATALOGO DE SUBESPECIALIDADES CIENTIFICAS, TÃO
NESCESSARIAS, AO SEU TEMPO.O CORPO HUMANO
DEVE SER ENTENDIDO COMO O MEIO DA
CONECTIVIDADE ENTRE O PRÓPRIO E O COSMICO.
Sempre digo que não acredito em médicos que não
conversam com pacientes, que não os tocam que não têm
visão humanística, que não sabem que do outro lado, antes
de carne e osso, há alma. Conta-se a anedota de um homem
simples do povo, que após ouvir falar a Rui Barbosa, disselhe todo orgulhoso: Eu tenho um livro lá em casa que tem
tudo que o Sr. falou , ao que Rui teria indagado, surpreso: - E
que livro é esse? - Chama-se DICIONÁRIO , replicou o feliz
possuidor de tamanho tesouro.
A collection of humorous poems and drawings.
A Umbanda é uma religião maravilhosa com rituais próprios,
mas ao longo do tempo alguns zeladores, dirigentes, mães
ou pais de santo trouxeram para Umbanda rituais de outras
religiões. Procuro neste livro, sem pretensão nenhuma,
acabar com alguns mitos relacionados a Umbanda, com uma
linguagem simples, pois a Umbanda é uma religião simples
onde a base é a caridade, humildade, a fé e o amor ao
próximo.
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????:Basic epidemiology
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