Rotinas Ginecologia Obstetricia
Right here, we have countless books rotinas ginecologia obstetricia and
collections to check out. We additionally meet the expense of variant types and
furthermore type of the books to browse. The enjoyable book, fiction, history,
novel, scientific research, as with ease as various extra sorts of books are
readily nearby here.
As this rotinas ginecologia obstetricia, it ends occurring creature one of the
favored book rotinas ginecologia obstetricia collections that we have. This is
why you remain in the best website to see the unbelievable books to have.

Atlas of Pelvic Anatomy and Gynecologic Surgery E-Book Michael S. Baggish
2020-10-01 Combining detailed descriptions of pelvic anatomy with easy-tofollow 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 fast-changing field. Pelvic anatomy and
surgical operations are depicted through full-color anatomic drawings,
correlative surgical artwork with step-by-step photographs, and computerassisted 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 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, obstetrics-gynecology residents,
general surgeons, subspecialists, nurses, and medical students with an interest
in gynecology.
Manual de Ginecologia e Obstetrícia do Johns Hopkins - 4ed K. Joseph Hurt
2016-07-01 Referência rápida perfeita para médicos que trabalham com problemas
ginecológicos e obstétricos, com a chancela do The Johns Hopkins Hospital, este
manual prático aborda os principais temas em obstetrícia, obstetrícia de alto
risco, ginecologia, endocrinologia reprodutiva, infertilidade e oncologia
ginecológica.
Doenças do Trato Genital Inferior e Colposcopia Rita Maira Zanine 2020-08-19
Uma importante referência ricamente ilustrada, concisa e abrangente sobre
doenças do trato genital inferior e colposcopia. Esta obra foi projetada com
base na experiência acumulada durante anos de ensino da colposcopia e das
doenças que acometem o trato genital inferior. É composta por 16 capítulos, que
contemplam assuntos de interesse dos médicos que praticam a colposcopia no seu
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dia a dia e também do ginecologista clínico que se defronta com questões
pertinentes às doenças que acometem o trato genital inferior, tão comuns em sua
rotina profissional. Dois capítulos são de capital importância nos dias atuais:
o que versa sobre o rastreio do carcinoma nas mulheres homoafetivas e
transexuais e também o que aborda a importância do exame colposcópico na
Medicina Forense. O texto é enriquecido por material fotográfico de altíssima
qualidade, obtido diretamente com o auxílio de câmera fotográfica, o que
permite uma melhor resolução das imagens. Além disto, os autores demonstram
objetividade quanto aos esquemas terapêuticos propostos, com base não apenas na
experiência de um serviço universitário de referência com mais de 30 anos de
existência, mas também em extensa literatura atual. É, sem dúvidas, uma
importante referência para as demandas da clínica diária de uma forma concisa,
completa e de fácil leitura.
Dewhurst: ginecologia & obstetrícia D. Keith Edmonds 2018-07-16 Dewhurst –
Ginecologia e Obstetrícia – Manual Prático, Oitava Edição, é o melhor guia para
a saúde ginecológica e reprodutiva das mulheres. Foi totalmente atualizado, a
fim de satisfazer às necessidades clínicas modernas. Quadros de resumos
possibilitam a rápida assimilação de informações fundamentais para uma prática
clínica eficaz. As duas partes principais, ginecologia e obstetrícia, foram
divididas em seções temáticas: conceitos básicos de obstetrícia e ginecologia;
fases da gestação, desde a pré-concepção até os cuidados pós-natais; medicina
materna e medicina fetal; menstruação; infertilidade; uroginecologia; e
ginecologia. Destinado a médicos experientes assim como residentes em
ginecologia e obstetrícia, Dewhurst – Ginecologia e Obstetrícia é o companheiro
ideal para quem deseja atualizar seus conhecimentos ou preparar-se para
concursos e provas de títulos de especialização nestas áreas.
Revista de ginecologia e d'obstetricia ... 1975
National Library of Medicine Current Catalog National Library of Medicine
(U.S.) 1990
Proteção social 2005
Anuário Academia Brasileira de Letras 1942
Cirurgia Obstétrica de Cunningham e Gilstrap Edward R. Yeomans 2018-08-30 Esta
edição de Cirurgia obstétrica oferece orientações claras, detalhadas e
estruturadas para a execução dos principais procedimentos cirúrgicos realizados
atualmente na obstetrícia. Com ênfase nos fundamentos científicos da
obstetrícia clínica, o livro é ilustrado com mais de 670 imagens – em sua
maioria coloridas – incluindo ultrassonografias, exames de ressonância
magnética, fotografias e micrografias. Destaques: Aborda inúmeros aspectos de
procedimentos simples e complexos em obstetrícia; Conteúdo atualizado sobre
laparoscopia, placenta acreta, terapia fetal, imagem radiológica perioperatória
e simulação clínica; Novas ilustrações coloridas oferecem orientação visual
para procedimentos obstétricos.
rotinas-ginecologia-obstetricia

2/10

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 8, 2022 by guest

Atención a la mujer y al recién nacido 1996
André Malraux and "Man's Fate" (La Condition Humaine) Haakon Chevalier 1958
Rotinas da Emergência Médica Ana Paula Avila Pinzon 2022-08-22 Nesta nova
edição da Série Acta médica, abordamos a temática rotinas da emergência médica.
Procuramos complementar a nossa última publicação, que abordou o tema
atendimento de urgência voltado ao indivíduo vítima de traumatismos. Agora,
focamos em situações de atendimento emergencial de natureza clínica e
cirúrgica. Mantivemos a abrangência das edições anteriores, tratando de tópicos
nas áreas de clínica médica e cirurgia, bem como de suas especialidades:
pediatria, ginecologia e obstetrícia, neurociências, psiquiatria e ciências
básicas. Procuramos oferecer ao leitor uma obra que aborde o conteúdo
fisiopatológico das doenças, ao mesmo tempo em que disponibilizamos informações
diretas para a prática assistencial nas unidades de emergência e pronto
atendimento médicos.
Rotinas em Obstetrícia Sérgio H. Martins-Costa Ao completar 30 anos e já
consolidado como referência na área, Rotinas em obstetrícia, em sua 7ª edição,
foi totalmente reorganizado, revisado e atualizado a partir das melhores e mais
atuais evidências científicas. Para isso, contou com a experiência de
reconhecidos professores e profissionais do Serviço de Ginecologia e
Obstetrícia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Princípios de qualidade,
segurança e bioética, Princípios antenatais, Princípios obstétricos e
perinatais e Alterações clínicas e cirúrgicas são as partes que compõem esta
obra indispensável para estudantes, médicos residentes e profissionais da área
que buscam informações atualizadas e consistentes sobre o assunto.
TEGO Roberto Vieira 2018-05-29 O conteúdo perfeito na preparação para provas de
TEGO e outros processos seletivos em Ginecologia e Obstetrícia. Esta obra visa
não somente à preparação do ginecologista e do obstetra para provas de Título
de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia (TEGO), instituído pela Federação
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), como também para concursos
e outros processos seletivos da especialidade. Um total de 28.000 questões
foram levantadas pelo autor durante anos de participação em bancas examinadoras
para residência, mestrado e doutorado, com o auxílio de outros profissionais da
área de todos os estados brasileiros. Destas, foram selecionadas as principais
que se repetem em quase todas as provas e concursos no país. Além disto, outros
critérios científicos rigorosos foram usados para chegar ao resultado final
aqui apresentado. É, sem dúvida, uma ferramenta extremamente útil na preparação
rápida e eficaz para provas e concursos em Ginecologia e Obstetrícia
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA PARA ESTUDANTES
Current Catalog National Library of Medicine (U.S.) First multi-year cumulation
covers six years: 1965-70.
5o Congresso Brasileiro de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência
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1998
Current Obstetric & Gynecologic Diagnosis & Treatment Alan H. DeCherney 1994
This comprehensive guide provides current information on the modern health care
of women. This revised edition contains new chapters on perioperative
considerations in gynaecology, intraoperative and postoperative complications
of gynaecologic surgery, the role of imaging techniques in gynaecology, and
revisions to the chapters on gynaecologic oncology, infertility and
reproductive endocrinology, sexually-trasmitted diseases and pelvic infections,
and domestic violence and sexual assault. Information is presented in a logical
progression, separating fundamental, specialty and sub-specialty information,
and grouping information useful to a given level of expertise.
Roteiros em ginecologia e obstetrícia Samuel Hilsdorf Barbanti 2017-01-20 A
obra Roteiros em Ginecologia e Obstetrícia foi cuidadosamente pensada como
auxiliar do médico residente. É um guia de consulta diária organizado de
maneira concisa e objetiva, a todos que têm interesse na prática de Obstetrícia
e Ginecologia, sendo preciso, direto e informativo. A obra é de caráter prático
e conta com sugestões de prescrições médicas para cada situação, facilitando a
aplicação no dia a dia do residente.
Todas as Páginas de Henrique Leão Kiperman Esber, Eugênio 2019-03-26 Do pai,
mascate em Curitiba, ele herdou a energia e a vocação para pegar a estrada.
Rodando por cidades e cafundós no sul do Brasil em meados dos anos 60, fez um
sucesso improvável. Lacônico, quase calado, ainda assim se tornou um legendário
vendedor. Fez mais. De seu modesto baú recheado de livros médicos, e onde
sentava para dar descanso às pernas, tirou uma livraria. Da livraria, ele fez
uma editora que se tornou referência no Brasil e no exterior por publicar o
melhor conhecimento em medicina, psicologia, educação, administração e outras
áreas. Publicou mais de 4 mil livros. Só não queria publicar um livro — aquele
que penetrasse em sua cidadela para desvendar quem era o enigmático “Henrique
da Artes Médicas”. Mas eis que, então...
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 Biologia,
à Psicologia Social e à Educação, entre outros tópicos de interesse.
Eu achei que era euforia... Mas era mania Alana De Carvalho Silva 2021-07-04 A
história de uma estudante de medicina que durante uma pandemia confundiu
tristeza, luto e depressão com ansiedade e esquizofrenia, automedicou seus
sofrimentos e evoluiu com uma crise de hipomania franca na primeira semana de
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internato...
Obstetrícia de Williams - 25.ed. F. Gary Cunningham 2021-01-18 O principal
livro de obstetrícia do mundo há mais de um século, agora com foco ainda maior
na medicina materno-fetal A obra que definiu a disciplina da obstetrícia por
gerações de estudantes e profissionais está mais relevante e atualizada do que
nunca. Obstetrícia de Williams, escrito pela renomada equipe do University of
Texas Southwestern Medical Center, mantém suas marcas registradas principais: a
ampla base científica e a aplicabilidade dos conceitos na prática clínica. Esta
edição representa o resultado de mais de 100 anos de raciocínio clínico e
medicina baseada em evidências, enriquecido por centenas de ilustrações
coloridas e milhares de citações bibliográficas atualizadas. Nenhum outro livro
alcança o rigor científico e a acessibilidade do Obstetrícia de Williams.
DESTAQUES -Seção dedicada ao diagnóstico e tratamento de distúrbios fetais, com
destaque para as complicações intrauterinas -Ênfase nos distúrbios clínicos e
cirúrgicos que podem complicar a gestação -Mais de 1000 ilustrações coloridas,
incluindo gráficos, imagens radiológicas, fotografias e micrografias -Abordagem
baseada em evidências destaca os fundamentos da obstetrícia clínica, com ênfase
nos princípios fisiológicos -Diretrizes profissionais e acadêmicas atualizadas
estão incorporadas ao texto -Mais de 3 mil novas citações bibliográficas desde
a edição anterior
Produção científica, cultural e artística, 1986-1991 1993
Protocolos de ginecologia e obstetrícia CNGOF 2018-05-07 Esta obra, dividida em
duas partes, Ginecologia e Obstetrícia, trata de uma série de situações
ginecológicas e obstétricas através de fichas práticas de acordo com o seguinte
padrão: – Roteiro de abordagem: ação a ser tomada, acompanhamento, exploração,
estratégias. – Complementos: tabelas e algoritmos de síntese. Protocolos de
Ginecologia e Obstetrícia, Segunda Edição, oferece não apenas uma revisão
bastante atualizada, como também mais seis fichas complementares relativas a
novos temas. Fruto do trabalho coletivo de professores de GinecologiaObstetrícia e de membros do Collège national des gynécologues et obstétriciens
français (CGNOF), esta é a ferramenta ideal para todos os profissionais da
área.
Enfermagem em ginecologia e obstetrícia Ana Paula Mantovani Puglia 2020-02-28
Dos profissionais da área de saúde, os da enfermagem são os que estão mais
próximos dos pacientes: ouvem queixas, administram medicamentos, fazem
curativos, acompanham – ou mesmo executam – exames. Na área de ginecologia e
obstetrícia, essa capacidade de aliar técnica e empatia, além de permitir um
atendimento mais humano, contribui para auxiliar na prevenção e na detecção
precoce de doenças, melhorando o índice de cura. Fartamente apoiado com fotos,
ilustrações e quadros, este livro vem ajudar técnicos e auxiliares de
enfermagem a realizar uma assistência diferenciada em diversos momentos da vida
da mulher, explicando os procedimentos relativos a doenças nas mamas e
ginecológicas; pré-natal (normal e de risco, incluindo gravidez na
adolescência); problemas que podem ocorrer em qualquer período da gestação,
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mesmo naquelas consideradas de baixo risco; atendimento à mulher que deu à luz
e cuidados ao recém-nascido, incluindo amamentação. Com Enfermagem em
ginecologia e obstetrícia, o Senac São Paulo visa aperfeiçoar os participantes
desse delicado e complexo segmento profissional, para uma atuação pautada pela
excelência em todos os aspectos.
Revista Brasileira de cirurgia 1951
Saúde e Bioética em Foco: Coletânea de Artigos Multitemáticos Milena Nunes
Alves de Sousa 2018-08-30 Saúde e bioética em foco: coletânea de artigos
multitemáticos reflete os caminhos trilhados por estudantes, enfermeiros,
fisioterapeutas, médicos, odontólogos, biomédicos, professores e outros
profissionais envolvidos com a produção científica no campo da saúde.
Contemplando temáticas que envolvem a bioética e suas interfaces, saúde e
atenção básica, segurança, trabalho e produção de insumos, além de outros temas
especiais, este livro possibilita experienciar e aprender sobre as mais
variadas abordagens, o que permeia a educação permanente, com a consequente
qualificação profissional, privilegiando a assistência à saúde integral e
humanizada, fundamentada em preceitos éticos/bioéticos. Um ensaio que será
seguramente instigante para as apreensões pessoais de quem realizar sua
leitura.
Different Profiles Of Gestational Diabetes Identified In Public Maternities
2021-01-01 The vastness of knowledge in the world differs from the selection
and organization of information, so that it can be used positively in society.
Organizing relevant and pertinent information in the context of Gestational
Diabetes Mellitus, correlating tothe relevant aspects in the academic context,
becomes the objective of this book, since, as researchers, we believe that
knowledge is universal. We have the mission of seeking this knowledge and
bringing it to the collective as a way to promote the common good through
science.In addition, we have as our central focus the search and understanding
about Diabetes Mellitus, especially in its subdivision gestational,evaluating
its characteristics and how they affect the physiological and social
performance of the individual with this pathological condition. The approach to
the theme related to the MDG presents several situations that are closely
related to the physiological condition of the individual with this disease who
did not have an etiology characterized precisely or effectively cure. As
organizers, we hope that the content addressed here can contribute to the
understanding and development of new studies on the subject and that this can
bring continuity of support in the paths of science, health and
multidisciplinarity and integrality that the field of human health involves. We
invite the reader to embark on this journey towards knowledge.
Atualizações em obstetrícia Henri Augusto Korkes 2022-11-07 O livro
Atualizações em obstetrícia é fruto de um grande esforço de todos os docentes
da Clínica Obstétrica da PUC-SP, de colaboradores e de colegas dos diversos
serviços em nosso estado e em todo o território nacional. Apresenta um modelo
atualizado e uniforme de condutas assistenciais. Um documento do mais alto
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nível científico, com condutas baseadas nas melhores evidências disponíveis até
o momento, que permitirá uma assistência uniforme às nossas pacientes e um
aprendizado homogêneo para nossos alunos e residentes. Permitirá, também, a
criação de linhas de pesquisa nas diversas áreas dentro de nossa especialidade.
Um grande passo da nossa já destacada Clínica Obstétrica para novos desafios e
conquistas!
Manual SOGIMIG de Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia Carlos Henrique
Mascarenhas Silva 2020-10-30 O Manual SOGIMIG de Ultrassonografia é um guia
indispensável para os profissionais da área de Ginecologia e Obstetrícia por
apontar todos os motivos que tornam a ultrassonografia um método de
propedêutica diagnóstica de indispensável valor. Elaborado por profissionais
extremamente qualificados, a obra tem como objetivo principal auxiliar os
médicos na nobre missão de se manterem sempre atualizados quanto às melhores
práticas e não se restringe aos especialistas da área, mas é direcionado a
todos os profissionais envolvidos nos cuidados com a mulher e o feto.
Medicalização do parto Andreza Pereira Rodrigues 2021-06-22 Passo a passo,
através dos seus capítulos, este livro vai deslindando todo este movimento
sociocultural do parto e nascimento no Brasil, apresentando as novas evidências
científicas e convidando as mulheres e seus familiares a conhecerem, refletirem
e compartilharem entre si e com os profissionais de saúde os seus projetos para
o nascimento dos seus filhos. O desejo da mulher quanto ao tipo de parto que
ela programou foi o fator mais importante para a sua realização com satisfação
materna, como mostrado na Pesquisa Nascer no Brasil. As mulheres se fortalecem
grandemente no processo da reprodução, quando sentem a força da natureza
gerando vida dentro do seu corpo. Vida que vai gerar outras vidas, numa
repetição diversificada dos seres humanos, semelhante ao das outras espécies
animais, dos vegetais, numa comunhão com a natureza que precisa ser resgatada
para a recuperação da nossa empatia com o ambiente que nos cerca e com o
universo. Temos aí uma oportunidade para recuperar a nossa consciência cósmica.
A musicoterapia interativa com pacientes submetidas à fertilização assistida
Eliamar A. Fleury Ferreira 2021-09-02 O Livro "A Musicoterapia Interativa com
Pacientes Submetidas à Fertilização Assistida" da Profa. Doutora Eliamar A.
Fleury Ferreira, Profa. Associada, EMAC (Escola de Música e Artes Cênicas) da
Universidade Federal de Goiás, veio preencher uma lacuna da Fertilização
Assistida no Brasil. Esta terapêutica, avaliada e de eficácia comprovada
através de Tese de Doutorado, é aqui transformada em livro. Foi eficaz no apoio
às pacientes inférteis. Muitas pacientes se encontram fragilizadas quando
descobrem que terão dificuldade para engravidar. Quando são submetidas à
fertilização assistida (FIV e ICSI) e não conseguem atingir seu objetivo de
gerar filhos, entram em depressão e o apoio psicológico em geral e em
particular com musicoterapia, é fundamental. Assim as pacientes atendidas no
Centro de Reprodução Humana (LabRep) do Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Goiás, tiveram o privilégio de serem atendidas pela Profa. Eliamar
ajudando-as a superar esse obstáculo em suas vidas. O livro ilustra bem as
técnicas de aplicação da musicoterapia, inclui entrevistas com pacientes e a
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metodologia para avaliação estatística dos resultados do tratamento. Faz
revisão da literatura, abordando conceitos de infertilidade, técnicas de
fertilização assistida e o Laboratório de Reprodução Assistida da UFG. A seguir
há um capítulo sobre estresse e seus efeitos sobre a função reprodutiva, com
questionários usados na avaliação de pacientes. Em outro capítulo aborda a
música, a musicoterapia em saúde em geral e em particular em ginecologia,
obstetrícia e reprodução assistida. Será sem dúvida de grande utilidade nesta
área do conhecimento humano. Boa leitura! Mário Approbato Doutor USP-FMRP.
Prof. Titular de Ginecologia e Obstetrícia FM-UFG. Diretor do Centro de
Reprodução Assistida do HC/FM-UFG.
Bioética e covid-19 Aline Albuquerque 2021-01-13 A primeira edição da obra
"Bioética e Covid-19" foi um sucesso absoluto e a rapidez com que as questões
bioéticas foram sendo alteradas nos últimos meses tornou imprescindível uma
nova edição dessa obra, com novos artigos e atualização dos artigos anteriores.
Hoje, a Bioética não está mais negligenciada na pandemia da Covid-19. Comitê
Internacional de Bioética e a Comissão Mundial sobre Ética do Conhecimento e da
Tecnologia, ambos da UNESCO já reconheceram o papel de destaque da bioética no
contexto da Covid-19. Institutos bioéticos de renome internacional como o
Berman Institute e o Nuffiel Council on Bioethics assumiram um papel central na
discussão dos dilemas pandêmicos e, no Brasil, a Sociedade Brasileira de
Bioética firmou-se como um ator importante na defesa da dignidade humana.
Assim, reafirmo com orgulho o que eu escrevi na apresentação da primeira edição
dessa obra: "ouso dizer que desde seu surgimento a Bioética nunca foi tão
essencial para a Humanidade. Os dilemas enfrentados com a pandemia são
completamente permeados por questões bioéticas e, ainda que a nós –
bioeticistas, não caiba o papel de protagonistas do enfrentamento da SARSCOVID-19, cabe a nós o importante papel de ajudar a Humanidade a encontrar
caminhos éticos diante de tantas possibilidades atrativas de buscarmos os
caminhos mais curtos, mais fáceis e menos equânimes". Aos artigos da primeira
edição, somam-se artigos sobre questões de Estado e Governo, população de rua,
população indígena, população idosa e o impacto da pandemia nos médicos
residentes. O livro não está pronto pois as questões bioéticas são
intermináveis. Mas essa nova edição mostra o amadurecimento das questões
bioéticas na pandemia da Covid-19 e amplia o debate com temas absolutamente
necessários. Belo Horizonte, 10 de setembro de 2020
Rotinas em Ginecologia Eduardo Pandolfi Passos Ao completar 30 anos e já
consolidado como referência na área, Rotinas em ginecologia, em sua 7ª edição,
foi totalmente reorganizado, revisado e atualizado a partir das melhores e mais
atuais evidências científicas. Para isso, contou com a experiência de
reconhecidos professores e profissioansi do Serviço de Ginecologia e
Obstetrícia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Introdução e propedêutica
ginecológica, Ginecologia geral, Oncologia genital, Mastologia, Ginecologia
endócrina, Uroginecologia, Reprodução Humana e Ginecologia operatória são as
partes que compõem esta obra indispensável para estudantes, médicos residentes
e profissionais da área que buscam informações atualizadas e consistentes sobre
o assunto.
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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 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
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.
Get ready for your IVF Gabriela Lacerda 2020-04-23 There is a limiting belief
around in vitro fertilization (IVF) that must be reframed: the idea that it is
only a technical, difficult, painful and artificial process. IVF is another one
of those wonderful proofs of God's love towards us. Therefore, it is nothing
but a christic alternative to enable men and women to achieve their paternity
and maternity dreams. It was from this perspective that the author, Gabriela
Lacerda, a former trying woman and mother of two children via assisted
reproductions, shares with her readers a spiritual perspective about the most
advanced treatment for couples who have difficulty to get pregnant. In this
book, she talks about the metaphysical teachings that were essential to achieve
her much-dreamed-of positive in her first in vitro fertilization attempt,
giving life to her son Gael, and again, three years later, from the transfer of
a single frozen embryo that enabled the arrival of her second son, Benício.
What may be seen as good fortune from a distance, for her, who experienced it
with a lot of energy, it was the certainty that there was a spirituality
watching over every detail of her journey as a conscious trying woman. The one
that goes beyond physical symptoms and scarcity thoughts. The one that
acknowledges that life goes beyond the visible, the material world. Welcome to
the wonderful world of assisted reproduction from a spiritual perspective. Read
each page with an open heart. It is safe to get pregnant easily via in vitro
fertilization.
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Manual de rotinas da residência de cirurgia geral da Santa Casa de Misericórdia
de Sobral Diego de Aragão Bezerra 2019-02-13 O manual da residência de cirurgia
geral da Santa Casa de Misericórdia de Sobral tem como objetivo informar ao
residente ingresso no serviço de cirurgia geral todas as atividades
desenvolvidas durante os próximos dois anos de residência. Aqui será possível
encontrar as principais informações, direitos e deveres para a formação de um
cirurgião de qualidade e responsabilidade. O residente estará acompanhado por
preceptores 24 horas por dia, os quais irão compartilhar seus ensinamento e
experiências como médicos cirurgiões de qualidade que são , em contrapartida os
residentes devem se dedicar ao serviço , aos pacientes , as normas da
instituição , formando assim cirurgiões competentes para o mercado de trabalho
. E aqui na Santa Casa de Misericórdia de Sobral se inicia a formação de um
grande cirurgião!
Ética 2006
Rotinas em Obstetricia FERNANDO FREITAS 'Rotinas em Obstetrícia' é indicado
para aqueles que utilizam a matéria no cotidiano da prática médica, buscando
proporcionar ao profissional e ao estudante diversas informações da área,
contemplando a experiência do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre. A obra ainda traz - Questões ao final de cada
capítulo para reforçar a aprendizagem; Card que permite calcular a duração
estimada da gravidez e o IMC.
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