Resumo de Blackbook Pediatria
O livro de Pediatria mais vendido no Brasil chega a sua 5ª edição
totalmente atualizado e muito mais completo. Com 54 páginas a mais que
a versão anterior a nova edição possui 864 páginas totalmente
atualizadas e reescritas com as melhores práticas na Pediatria.
Tudo isso da forma que você já conhece na Blackbook: prático, rápido,
completo e eficiente. A quarta edição do Blackbook Pediatria é a melhor
opção para quem quer se atualizar com as melhores práticas na Pediatria.
Com mais de 135 mil exemplares vendidos, o Blackbook Pediatria é a
combinação do melhor conteúdo, selecionado de acordo com as
necessidades mais comuns dos profissionais que cuidam da saúde da
criança.
Tudo isso com uma diagramação prática que torna a busca de
informações rápida com uma leitura agradável e intuitiva. Mesmo com
mais conteúdo o livro ficou ainda mais fácil de utilizar.
Foi adotada uma moderna diagramação que facilita ainda mais a busca de
informações sobre as principais doenças pediátricas. Deixando o livro
ainda mais bonito e prático. A capa do livro de Pediatria utiliza uma nova
tecnologia em 3D lenticular que permite dar mais qualidade às fotos.
Agora, as famosas fotos do Blackbook estão com um movimento perfeito.
O tradicional espiral do Blackbook Pediatria ganhou uma nova cor:
Amarelo. Agora ficará mais fácil para você encontrar seu Blackbook não
hora do aperto.
O livro continua com as mesmas dimensões para garantir sua
portabilidade no seu dia a dia. Com o Blackbook Pediatria 4a edição, os
profissionais que ainda não usam os livros da série vão descobrir o quanto
seu trabalho se torna mais fácil e de melhor qualidade com esta
ferramenta de consultas rápidas.
Os que já utilizavam a edição anterior vão poder se atualizar, com um

manual ainda mais prático e completo. Não há dúvida: vale a pena
comprar o livro novo e guardar o antigo como lembrança.
Todos os capítulos passaram por uma revisão profunda e foram
praticamente reescritos para incorporar todas as atualizações e mudanças
de conceitos e paradigmas trazidas nesses últimos anos por novas
pesquisas clínicas, revisões sistemáticas e consensos de instituições
consagradas que mudam de forma significativa e cada vez mais rápida as
condutas relacionadas a diagnóstico, abordagem terapêutica e
acompanhamento clínico das doenças e problemas mais importantes na
prática clínica.
Acesse aqui a versão completa deste livro

