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Os autores, especialistas em voz e laringologia, oferecem um texto explicativo à comunidade em geral e aos profissionais da voz, ressaltando a importância de cuidar da própria
voz e prevenir suas alterações. As principais informações são descritas detalhadamente, resolvendo as dúvidas sobre a interferência negativa na voz do fumo, álcool, drogas,
poluição, alergia, ar-condicionado e medicamentos, entre outros. Além destas informações essenciais, os autores ainda apresentam uma classificação de diferentes perfis
vocais, um teste para autoavaliação do grau de quantidade de fala e intensidade vocal, um questionário e um teste para avaliar o conhecimento em saúde e higiene vocal, um
protocolo para a identificação de um possível problema de voz, além de dicas básicas para uma boa emissão.
Elaborada a partir do texto clássico de Janet G. Travell, David G. Simons e Lois S. Simons, esta nova edição conta com um grupo de especialistas para apresentar uma visão
multidisciplinar do assunto. Projetada e escrita tendo os pacientes atendidos à frente de todas as decisões, esta obra, que é amplamente ilustrada com desenhos clássicos e
fotos, tem por objetivo facilitar a prática, oferecer suporte à formação educacional e inspirar a pesquisa clínica e científica na área dos pontos-gatilho, da dor miofascial e de
diagnósticos de síndromes musculoesqueléticas.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Essas informações exclusivas – agora completamente revisadas e atualizadas – incluem mais de 100 tratamentos eficazes, desde antivirais até vitaminas, bem como locais de
especialistas e clínicas, informações para comprar pela Internet e organizações nacionais, locais e internacionais sobre a SFC/EM. Seções novas e ampliadas incluem
protocolos e pesquisas de médicos sobre as causas e mecanismos da doença, todos escritos em linguagem concisa e fácil de entender. Cada aspecto da doença é examinado
detalhadamente, do diagnóstico a uma discussão profunda dos sintomas, de terapias tradicionais à alternativas até estratégias essenciais para lidar com a doença. A nova
edição contém capítulos para pessoas lidando com sensibilidades a vários produtos químicos e restrições alimentares, bem como uma seção ampliada sobre crianças e
adolescentes com a SFC/EM. Síndrome da Fadiga Crônica: Um Guia de Tratamento, segunda edição, ainda é o guia de referência mais completo sobre essa doença.
Nesta terceira edição, o "Manual de Condutas do IMIP Emergências Pediátricas" foi escrito por uma grande equipe de médicos e residentes que conhecem as rotinas da
Emergência Pediátrica do IMIP. Com 21 capítulos, este manual é um dos fundamentais instrumentos que auxiliam a atuação dos profissionais do setor, entregando informação
científica de qualidade, adaptada à realidade do serviço, para a tomada de decisão no ato do atendimento ao paciente.
UM PENSAMENTO INCENDIÁRIO Para consumir-se, bastam segundos, somente. Foi o tempo que Romano calculou para a queda da bagana de cigarro, até o chão, desde o
sétimo andar. E se fosse um corpo? O corpo dele? Atraído por esse pensamento, atirou-se no vazio! Deixou seu pensamento em manuscrito entregue ao seu Editor, objeto do
presente livro.
Advanced Medical Life Support (AMLS) is the leading course for prehospital practitioners in advanced medical assessment and treatment of commonly encountered medical
conditions. Endorsed by the National Association of EMS Physicians, the course emphasizes the use of the AMLS Assessment Pathway, a systematic assessment tool that
enables EMS practitioners to diagnose medical patients with urgent accuracy. In the Second Edition of AMLS, students learn to recognize, assess, and manage common medical
crises in patients. Topics covered include: respiratory disorders, cardiovascular disorders, shock, neurologic disorders, abdominal disorders, endocrine and metabolic disorders,
infectious diseases, environmental-related disorders, and toxicologic emergencies. Critical thinking scenarios encourage interaction and challenge students to apply their
knowledge to realistic situations. During the scenarios, students: • Are at the patient's side from arrival on scene to delivery to the hospital. • Assess, review, and discern the
possible diagnosis of the patient. • Choose the next step to take on the AMLS Assessment Pathway. • Con¬firm the final diagnosis and provide ongoing prehospital management
of the patient. New to the Second Edition: • Refined AMLS Assessment Pathway. • Clear emphasis on the BLS provider and integration with ALS throughout the assessment
process. • Expanded content on highly critical patients. • Expanded content on environmental-related disorders. • Expanded content on infectious diseases.
Escrito por especialistas e atualizado conforme as abordagens clínicas mais recentes, o livro Epidemiologia Clínica, de Grant S. Fletcher, aborda os princípios da medicina
baseada em evidências e facilita o desenvolvimento e a aplicação de métodos de observação clínica, fundamentais para desfechos clínicos favoráveis. Um recurso essencial
para quem deseja adquirir confiança e aprimorar o julgamento clínico necessário para a elaboração de conclusões eficazes na atenção ao paciente. Destaques: ? Conteúdo
atualizado apresenta as práticas mais atuais na epidemiologia clínica; ? Ênfase clínica possibilita uma avaliação confiável da eficácia das diretrizes, integrando-as na prática; ?
Questões de revisão ao final dos capítulos contextualizam os conceitos na prática clínica e reforçam a compreensão do assunto abordado; ? Palavras-chave no início de cada
capítulo familiarizam o leitor com a terminologia mais relevante; ? Quadros de exemplos esclarecem as consequências clínicas de conceitos importantes, incluindo casos e
cenários reais de atendimento ao paciente; ? Os Apêndices trazem as respostas das questões de revisão e sugestões de leituras para aprofundamento do tema;
Em versão exclusivamente digital, a segunda edição do Manual de condutas do Serviço de Cirurgia Geral do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) foi ampliada e
atualizada. Escrita por profissionais que integram o serviço de cirurgia geral do IMIP, tem linguagem direta e prática, visando orientar os internos e residentes quanto quanto às condutas
médicas realizadas em uma enfermaria de cirurgia geral.
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Are you ready to get started with PHTLS? Experience PHTLS for yourself by previewing a free module from PHTLS Online. Then, complete the NAEMT Instructor Course and learn more
about the simple steps to become a PHTLS instructor here. To learn more about becoming an NAEMT Course site, visit this page. Each new print copy of PHTLS: Prehospital Trauma Life
Support, Eighth Edition also includes an access code that unlocks a complete eBook and skills videos. PHTLS: Prehospital Trauma Life Support, Eighth Edition is the premier and proven
global prehospital trauma education program from NAEMT. For three decades, PHTLS has improved the quality of trauma patient care and has saved lives. The Eighth Edition of PHTLS
continues the PHTLS mission to promote excellence in trauma patient management by all providers involved in the delivery of prehospital care through global education. This legendary
program was first developed by the National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) in the early 1980s in cooperation with the American College of Surgeons Committee on
Trauma (ACS-COT). Its medical content is continuously revised and updated to reflect current, state-of-the-art knowledge and practice. PHTLS promotes critical thinking as the foundation for
providing quality care. It is based on the belief that EMS practitioners make the best decisions on behalf of their patients when given a good foundation of knowledge and key principles. The
Eighth Edition of PHTLS features a new chapter, Physiology of Life and Death. This chapter creates a solid understanding of the physiology of life and pathophysiology that can lead to death.
This understanding is essential for the prehospital care provider if abnormalities are to be found and addressed quickly in the trauma patient. Clear Approach to Assessing a Trauma Patient In
the field, seconds count. PHTLS teaches and reinforces the principles of rapidly assessing a trauma patient using an orderly approach, immediately treating life-threatening problems as they
are identified, and minimizing any delays in initiating transport to an appropriate destination. Dynamic Technology Solutions World-class content joins instructionally sound design in a userfriendly online interface to give instructors and students a truly interactive and engaging learning experience with: • eBook • Video Demonstrations of Critical Skills • Interactive Lectures
PHTLS Online Continuing Education is also available. Click here for additional information.
Este livro é uma coletânea que reúne 40 autores de diferentes formações acadêmicas e científicas. Sua linguagem é clara e objetiva, proporcionando ao leitor um conhecimento básico dos
principais tópicos relacionados à Psicopatologia e à Psiquiatria. Nesta segunda edição, apresentam-se atualizações e mais um capítulo,intitulado "Psicopatologia do trânsito". Destina-se a
profissionais e estudantes ainda não familiarizados com os temas, tanto na área de saúde, humanas, Direito e outras.
Com enfoque nos avanços mais recentes da clínica ortodôntica, este manual completo proporciona um guia para o diagnóstico e tratamento das más oclusões com ênfase na estética. A obra
mostra também como selecionar aparelhos ortodônticos para aperfeiçoar a aplicação das forças, prevenir efeitos colaterais e atingir resultados previsíveis. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
E NOVIDADES DESTA 2a EDIÇÃO: • Relato abrangente inclui o diagnóstico e o plano de tratamento individualizado, com novos conteúdos em princípios mecânicos sobre o movimento
dental. • NOVO Capítulo sobre Modalidades de Tratamento para a Má Oclusão de Classe III descreve protocolos como a terapia com máscara facial auxiliada por corticotomia e a protração
maxilar auxiliada por corticotomia. • NOVO Capítulo sobre Gerenciamento de Caninos Impactados através de Procedimentos Biomecânicos fornece estratégias e técnicas comprovadas. •
NOVAS informações sobre ancoragem esquelética e tecnologia de mini-implantes auxiliam a solução de desafi os com movimentos dentais precisos. • NOVO Capítulo sobre Cirurgia de
Benefício Antecipado inclui exemplos passo a passo do inovador protocolo Sendai de Cirurgia Ortognática Antecipada. • Relatos de Casos Clínicos incluem fotografi as, ilustrações e
radiografi as, apresentando os princípios biomecânicos e os estágios do tratamento.
O livro-texto de periodontia mais usado em odontologia, Carranza Periodontia Clínica, oferece acesso às informações básicas, bem como aos últimos procedimentos e técnicas avançados
em terapia reconstrutiva, regenerativa, estética e de implante. Esta obra, além de mostrar como realizar os procedimentos periodontais, também descreve como lidar melhor com os
resultados, explicando a evidência de apoio a cada abordagem de tratamento. Todos os aspectos da periodontia atual em um único e conveniente volume! • Volume completamente revisado
e atualizado de forma abrangente. • Especialistas internacionais que abordam cada aspecto da periodontologia. • Excelentes gráfi cos e desenhos em alta tecnologia para facilitar sua leitura.
Este livro de Fagner Alfredo Ardisson Cirino Campos traz o Protocolo de Diagnóstico da Depressão (PDDA) de forma inusitada, criativa e de fácil manuseio. Ele proporciona ao leitor
subsídios para identificar a sintomatologia da depressão com rapidez, segurança e efetividade e, assim, encaminhar o paciente ao serviço de saúde para iniciar tratamento adequado e
impedir que a depressão evolua para um estágio mais grave e incapacitante. A depressão é uma doença silenciosa, que aflige a alma humana, e sua origem está relacionada aos fatores
biológicos, genéticos, psicológicos, sociais e ambientais. Caracterizada como um transtorno do humor, constituído por uma experiência subjetiva de grande sofrimento, é acompanhada de
perda de energia e interesse, sentimento de culpa, dificuldade de concentração, perda de apetite, modificações no sono e na atividade sexual, bem como pensamentos de morte ou/e
suicidas. Essas alterações quase sempre levam ao comprometimento do desempenho interpessoal, social e ocupacional. É a doença que mais acomete indivíduos em todo o mundo,
causando perdas sociais e econômicas, sendo um problema de saúde pública e necessitando de um olhar humanizado e integrado, de identificação precoce e de trabalho em equipe
interdisciplinar que, estimulada na operacionalidade do PDDA, garanta a efetividade do diagnóstico da depressão a todos os pacientes e usuário do serviço de saúde, público ou privado.
Sem dúvida, interdisciplinaridade se faz necessária na resolução de situações complexas de saúde, portanto este livro capacitará profissionais de saúde, especialmente do âmbito da saúde
mental, a diagnosticar os diferentes tipos da depressão com rapidez e segurança.
Cultura, saúde e doença, 5ª edição, aborda as interações complexas entre saúde, doença e cultura, enfatizando o papel da antropologia médica e a prática dos cuidados de saúde, utilizando
exemplos da vida real e estudos de caso. Esta obra, completamente revisada a fim de abranger o que há de mais atual, também expandiu a cobertura de diversos tópicos para incluir temas
como: pobreza e desigualdade em cuidados de saúde, genética, biotecnologia, internet e saúde, doenças crônicas, infecções resistentes a drogas, mudanças na nutrição e imagem corporal,
cuidados médicos dos migrantes, tecnologia médica, pandemias mundiais como AIDS e malária, dependência de drogas e álcool, além da linguagem do sofrimento dos pacientes, um
assunto complexo na relação médico-paciente.
Uma referência concisa desenvolvida para auxiliar na prática clínica do otorrinolaringologista e de outros profissionais da saúde envolvidos com a Otorrinolaringologia. Otorrinolaringologistas
experientes encontrarão aqui tanto informações tradicionais quanto o que há de mais contemporâneo em Otorrinolaringologia. Profissionais de outras especialidades, que lidam menos
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frequentemente com este campo, também serão beneficiados com este conteúdo. Residentes descobrirão que todos os fundamentos da Otorrinolaringologia estão presentes, juntamente
com detalhes clínicos extras, que ajudam a construir uma melhor compreensão da fisiopatologia e do tratamento de um amplo espectro de doenças. • Radiografias e fotografias ilustram
diversas doenças. • Texto objetivo descreve tratamentos cirúrgicos. • Conteúdo abrangente e relevante para otorrinolaringologistas, residentes e demais profissionais da saúde envolvidos
com a Otorrinolaringologia de alguma forma.
Neste livro, que resume e abarca quase dez anos de pesquisas do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da Universidade de São Paulo, propomos uma arqueologia e uma
genealogia dos principais quadros consolidados pela história recente da psicopatologia. Partimos da desconstrução da racionalidade diagnóstica hegemônica para recuperar as implicações
filosóficas de nossas modalidades de mal-estar. O retorno aos fundamentos da psicopatologia por meio do conceito central de alienação, a revisão crítica da antropologia estruturalista, bem
como a reconstrução da teoria do reconhecimento – levada a cabo pela tradição crítica –, informaram nosso método de investigação.
Um Voo Além da Medicina - Narrativas de Alunos de Medicina no Programa Ciência Sem Fronteiras conta as memórias de jovens estudantes de Medicina sobre a experiência que tiveram
em um país estrangeiro, diante de uma língua estrangeira. Fala de seus encontros e desencontros, suas alegrias e tristezas, suas incertezas e seus temores. São moças e rapazes
beneficiados pelo Programa Ciência sem Fronteiras que transformaram um programa de intercâmbio em vida.
Organizada pelo historiador Jaime Benchimol e pela bióloga e historiadora da ciência Magali Romero Sá, é uma homenagem ao pesquisador e à sua trajetória. Adolpho Lutz foi o precursor
das modernas campanhas sanitárias e dos estudos epidemiológicos envolvendo, sobretudo, o cólera, a febre tifóide, a peste bubônica e a febre amarela. Os quatro primeiros volumes da
obra - que consistirá, quando completa, numa coleção de 21 livros acondicionados em cinco caixas - trazem: Primeiros Trabalhos: Alemanha, Suíça e Brasil (1878-1885); Hanseníase;
Dermatologia e Micologia e ainda um suplemento contendo sumário, glossário e índices. Neles, os organizadores recuperaram o arquivo pessoal do cientista e de sua filha, a bióloga Bertha
Lutz.
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