Catálogo Medicina

APRESENTAÇÃO
Desde sua origem, em 1987, a Editora Unesp, braço editorial da Universidade Estadual
Paulista, tem como objetivo desempenhar papel dinamizador da cultura, presumindo-se
ser missão de uma editora acadêmica a divulgação do conhecimento de modo
abrangente e plural, a um público amplo, não restrito apenas à comunidade
universitária. Nossos novos catálogos temáticos reúnem títulos cuidadosamente
selecionados, que refletem nosso permanente compromisso de oferecer conhecimento
aliado a um alto padrão de qualidade editorial.

A irresponsabilidade médica
Philippe Meyer

O livro é um grito de alerta e de inquietação quanto aos rumos que a medicina vem tomando, tanto no
aspecto de sua excessiva comercialização como no de uma especialização desmedida que deixa de
conceber os organismos como um todo. O autor, professor de Medicina da Universidade René
Descartes (Paris V), acredita que é preciso restabelecer a aliança entre especialistas e pesquisadores,
reabilitar a profissão de clínico geral e divulgar constantemente o conceito de que a medicina está em
permanente evolução.
ANO: 2002
PÁGINAS: 134
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571394083
FORMATO: 14 X 21

Cuidar de pacientes com Aids
Maria Lúcia Araújo Sadala

Resultado de uma pesquisa que pretendia obter subsídios para a formação e orientação de pessoal
envolvido na assistência aos pacientes soropositivos, o livro foi escrito a partir de uma série de
entrevistas com profissionais da saúde de diferentes categorias. A pesquisa respeitou a diversidade de
situações em três espaços distintos na estrutura hospitalar: unidades ambulatoriais, de isolamento e
cirúrgicas. Assim, a diversidade interna à questão do atendimento de soropositivos não foi
negligenciada.
ANO: 2001
PÁGINAS: 106
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571393125
FORMATO: 14 X 21

Temas de anestesiologia – 2ª edição
José Reinaldo Cerqueira Braz
Yara Marcondes Machado Castiglia

Esta obra, em sua segunda edição revista e ampliada, foi realizada por uma equipe de professores,
médicos e pesquisadores da Faculdade de Medicina da Unesp, câmpus de Botucatu. É o resultado de
longos anos de docência e prática médica nessa importante especialidade. Cobre todo o seu campo,
partindo dos princípios elementares e dos fundamentos; incorpora em cada caso aspectos teóricos,
práticos e os conhecimentos e técnicas recentes.
ANO: 2000
PÁGINAS: 316
EDIÇÃO: 2
ISBN: 8571393230
FORMATO: 21 X 28

