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? O básico da hematologia? tornou-se um livro didático para várias escolas e faculdades médicas, enfermagem, ciências químicas, etc. livro didático de ensino especializado. O livro discute o conhecimento mínimo necessário para descobrir um assunto, bem como informações úteis e adequadas para os profissionais.
Atenção especial foi dada às propriedades das doenças hematológicas M'xico, prática de hematologia no país e em publicações nacionais sobre questões hematológicas, confirmando assim a prática baseada em evidências. Esta 5ª edição do Quadro de Hematologia contém a atualização e estruturação de seu
conteúdo de uma perspectiva mais rigorosa. Essa mudança se reflete na organização de cinco grandes blocos de texto e alguns conceitos que refletem a evolução do conhecimento sobre biologia molecular e genética aplicada à hematologia. Também fortalece uma abordagem centrada no leitor, utilizando ferramentas
de ensino oportunas e sistemáticas que facilitam a aprendizagem de alunos e profissionais; no primeiro caso, o fornecimento das informações ordenadas e a possibilidade de identificação da localização das referências mais recentes e, no caso deste último, um texto cuidadosamente elaborado com base na prática,
pesquisa baseada em evidências e reflexão. Assim, o básico da hematologia, a 5ª edição reúne em um volume, e graças à participação de excelentes autores, todos os membros do Grupo Mexicano de Estudos de Hematologia (AMEH), informações básicas nas áreas de ciências médicas, de enfermagem e química,
entre outras, linguagem adequada e adequada para a língua espanhola. Com esta nova edição, estamos comemorando os primeiros vinte anos desde que entramos nessa ambiciosa aventura, que já contou com a presença de três gerações de autores do trabalho e que constituem uma verdadeira fonte do orgulho do
editorial Médico Panamericana. Hematologia de Guillermo J. Ruiz Argoelles Esta quarta edição adicionou um capítulo sobre o transplante de células hematopoiéticas, uma vez que este procedimento se tornou uma fonte terapêutica essencial na prática moderna de hematologia. A ideia da seleção de direitos autorais é
que todos os hematologistas sejam membros do capítulo de gravação do Grupo Mexicano de Pesquisa em Hematologia (AMEH). Em particular, esta quarta edição do livro foi publicada em 2008, quando foi a 50ª. ameh e que muitos dos autores da seção participaram da criação do grupo. Alguns jovens hematologistas
foram adicionados como autores, que certamente tomarão tanto ameh quanto este livro no snnel publicado em um futuro não muito distante. CONTEÚDO: Seção Hematopoiética. Capítulo 2: INTERPRETAÇÃO DA CITOMETRIA HEMÁTICA. ÍNDICES E PARÂMETROS ERITRÓCITOS. DEFINIÇÃO DE ANEMIA.
Capítulo 3: ANEMIA FERROPRIVA. Capítulo 4: ANEMIA MEGALOBLASTICA. Capítulo 5: ANEMIA HEMOLÍTICA. Geral. CAPÍTULO 6: ANEMIA HEMOLÍTICA CAUSADA POR DISTÚRBIOS DA MEMBRANA ERITRÓCITO. Capítulo 7: HAEMOGLOBINOPATIS E TALASSEMIAS. Capítulo 8: ANEMIA HEMOLÍTICA
DEVIDO A ALTERAÇÕES NAS ENZIMAS ERITRÓCITOS SEÇÃO 9: ANEMIA DEVIDO À HEMATOPOIESE INSUFICIENTE: HIPOPLASMOSE E DISSÍSIA ESPINHAL. Capítulo 10: ANEMIA HEMOÊMICA INDUZIDA POR ANTICORPOS. Capítulo 11: ANEMIA SECUNDÁRIA DEVIDO A CONDIÇÕES NÃO
HEMATOLÓGICAS. Capítulo 12: LEUCEMIA AGUDA. Capítulo 13: LEUCEMIA CRÔNICA. Capítulo 14: MIELOPROLIFERATIVE E MIELOFIBROSIS. Capítulo 15: LINFOMA (NO-HODGKIN). Capítulo 16: DOENÇA DE HODGKIN. Capítulo 17: CONDIÇÕES MALIGNAS IMUNOPROLIFERATIVAS. Capítulo 18:
MECANISMOS HEMOSTÁTICOS. Capítulo 19: PLAQUETAS THROMBOTEPEN E PURPUR. Capítulo 20: COAGULOPATIA HEREDITÁRIA. Capítulo 21: TROMBOFILIA Unidade 22: TERAPEUTICA TRANSFUSIONAL. Capítulo 23: CELULA TRANSPLANTE HEMATOPOYETICAS Autor: Guillermo J. Ruiz Argoelles
Editorial: Pa.nameri.cana Edição: 4º Ano: 2009 Páginas: 370 ISBN: 978607774304 booksmedicos.org 0
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