Como usar o livro
Para encontrar um tópico, isto é, o título de um capítulo, de uma divisão dentro
de um capítulo, um assunto ou uma questão relacionada com uma situação de
saúde ou uma doença, sua prevenção e tratamento, use o Índice (pág. v) ou o
Índice de assuntos (pág. 769).
O Índice fica no início do livro e apresenta os capítulos e as divisões dos capítulos pela ordem em que aparecem no livro.
O Índice de assuntos fica no fim do livro e enumera todos os tópicos importantes inseridos no livro por ordem alfabética (a, b, c, d...).
Para encontrar a informação sobre o uso dos medicamentos usados no livro
veja as páginas verdes, que se encontram na pág. 693.
Há várias maneiras de localizar um medicamento nas páginas verdes.
Pode localizá-los na Lista de medicamentos, pág. 687. Nesta lista, os medicamentos estão na ordem em que aparecem nas páginas verdes, agrupados
segundo o seu uso.
Pode localizá-los, também, por ordem alfabética do nome, no Índice de medicamentos (pág. 691), ou no Índice de assuntos (pág. 769).
As dosagens dos medicamentos estão presentes só nas páginas verdes.
Quando encontrar o nome dum medicamento no livro, seguido de um número
de página, procure nas páginas verdes a referida página. Por exemplo, a dosagem
de AAS e a de paracetamol estão na pág. 719 das páginas verdes.
Se não compreendeu o significado de alguma das palavras ou siglas usadas
no livro, pode encontrá-lo no Vocabulário ou lista das palavras difíceis, que
começa na pág. 755, ou na Lista das siglas (pág. 753). Também pode procurar
a palavra no Índice de assuntos, para ver se foi explicada noutra parte do livro.
Se não consegue encontrar a doença que procura no livro, veja se é
apresentada com um nome diferente ou se está no capítulo que trata do
mesmo tipo de problemas.

Leia o ÍNDICE e o ÍNDICE DE ASSUNTOS.
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