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guardar freteSem carrinho de compras Oficial (3)PagamentoCompromisso de juros(49)ConditionNew(38)Usado(71)LocalizaçãoSão Paulo(67)Paraná(14)CondiçãoNova(38)Usado(71)LocalizaçãoSão Paulo(67)Paraná(14)Rio de Janeiro(9)Gerais (6)Rio Grande do Sul(6)5)Amap Distrito Federal(1)Rio Grande do Norte(1)Ver tudoPriceUp até R$100(33)R$100
a R$350(44)Mais de R$350(38)Livro de gêneros Ciências Biológicas e Naturais(41) Didático(2)Conto narrativoManual(41)Conto. 2)Subgênero(16)Medicina interna(5)Medicina veterinária(5)Enfermagem(1)Biologia(1)Odontologia e Ortodontia(1)Detalhes de anúncios mais vendidos (23)5x sem aviso de compra Esta quinta edição foi reescrita e revisada.
Parte I brevemente, mas consistentemente descreve problemas clínicos em ordem lógica e sequencial. A parte II inclui informações sobre suporte entérico, comportamento nutricional básico e reações alimentares adversas. A seção III expandida discute clínicas de toxicologia, banco de sangue e transfusão e inclui capítulos sobre acupuntura, terapias
alternativas e medicina holística. Na Parte IV, Doenças Infecciosas, capítulos sobre vírus, doenças entorpecentes causadas por rickettsias e protozoários são expandidos. A parte V, agora com nove capítulos, lida com câncer. A seção revisada e atualizada sobre neurologia, doenças cardiovasculares e respiratórias incorpora novos diagnósticos, bem como
modalidades terapêuticas. A parte VIII inclui os Olhos, Orelhas, Nariz e Garganta. Parte X - Sistema Digestivo - incluindo Odontologia. A seção XI, Doença hepática e pancreática, é agora uma seção completa e independente. Parte XII, Sistema Endócrino e Parte XIII, Sistema Reprodutivo, inclui 20 capítulos, 11 escritos pelo novo autor. A doença prostática
está incluída na Parte XIV - Sistema Urinário. Parte XV, Hematologia e Imunologia, apresenta anemia regenerativa e arregerativa, distúrbios plaquetas, coagulopatia e alterações de leucócitos. Distúrbios Conjuntos e Esqueléticos são os tópicos descritos na Parte XVI. Uma nova seção, destinada à prática de veterinários, é o Apêndice 1, um Conjunto de
Informações ao Cliente. Desde o seu surgimento, como uma forma de entretenimento judicial na Europa nos séculos XV e XVI, as tradições do balé continuaram a ser melhoradas, transmitidas de geração em geração e fascinadas pelo mundo. Neste trabalho, você saberá um pouco sobre a história do balé, e isso certamente vai ajudá-lo a incutir mais
beleza em suas pegadas. Tanto o autor quanto o tradutor da edição brasileira do Ballet - meu primeiro livro atuou como bailarino no prestigiado Royal Ballet de Londres. Junte-se a eles nesta jornada pelo belo universo do balé e aprenda passo a passo o que é importante para o conhecimento e técnicas do balé clássico. Entrando na décima edição,
Braunwald é sem dúvida o principal livro de cardiologia mercado que melhora a competitividade. Trata-se de um projeto estabelecido liderado por um grupo de autores experientes, que tornam este livro melhor e mais atualizado a cada nova edição. Até hoje a referência mais estabelecida e abrangente em cardiologia, para texto detalhado e detalhado que
o mercado confia para editar edições para atender às necessidades de referência neste campo. Continua sendo uma fonte indispensável para a definição em cardiologia, oferecendo respostas confiáveis em todos os aspectos da cardiologia contemporânea. Editado por autoridades mundiais no campo como Dr. Robert O. Bonow, Douglas L. Mann, Douglas
P. Zipes e Peter Libby, este trabalho ajuda a aplicar os mais recentes conhecimentos em biologia molecular e genética, imagem, farmacologia, cardiologia intervencionista, eletrofisiologia e muito mais. Além disso, este conteúdo também inclui atualizações online semanais, selecionadas pelo Dr. Braunwald, disponíveis em inglês, com o objetivo de manter
os leitores atualizados sobre as notícias mais importantes que afetam suas práticas. O conteúdo online premium ainda é aprimorado nesta edição, incluindo novos vídeos dinâmicos de imagem cardíaca, gravações de som cardíaco e podcasts. Com atualizações abrangentes em todos os lugares e uma contribuição confiável para a cardiologia global,
Braunwald é uma referência às práticas eficazes de cada cardiologista. Saiba mais sobre os produtos usados vendidos em nossa categoria Outlet são livros com detalhes, mas que mantêm a integridade de seu conteúdo original permitindo uma leitura muito próxima de novos livros. Esses produtos podem ter páginas ou capas, manchas, arranhões ou
sinais de uso emaranhado e podem sair da embalagem original. DISPONIBILIDADE DE ESTOQUEPara estoque limitado de produtos de outlet e, por este motivo, oportunidades únicas de compra. Se após a compra for demonstrado um defeito na operação do produto, o consumidor poderá solicitar o reembolso do valor cobrado de acordo com a política
de devolução da Saraiva.IMAGENS NO SITE Imagens são simplesmente uma ilustração de um novo livro com exemplos de unidades mostrando sinais de uso, que podem ou não existir nas unidades vendidas. Os livros utilizados são exibidos no site com selos USADOs para destacar outros produtos. LIVROS CARIMBADOS LIVROS CARIMBADOS São
carimbados para venda no Estado, Troca Não Autorizada na capa e/ou tampa traseira para identificar produtos não-trombáveis. EMBALAGEM E CONTEÚDO Os produtos são entregues em embalagens originais reformuladas, com possíveis alterações ou em embalagens neutras fechadas. Pode não conter uma tampa especial e/ou gaiola, especialmente
em kits e caixas. RETORNO O prazo para sacar da compra é de até 7 (sete) dias corridos a partir da data de entrega. O produto deve ser continuado com todos os seus componentes e na mesma embalagem em que é recebido. Porque bens limitados, é impossível trocar produtos, basta devolvê-los e solicitar um reembolso do valor pago. O valor pago
será reembolsado com o mesmo método de pagamento utilizado para a compra. Para obter mais informações, consulte nossa Política de Comércio e Devolução. APARÊNCIA E OPERAÇÃO O livro utilizado pode conter amassados, marcas, manchas, arranhões ou sinais de uso. Esses sinais estéticos não comprometerão a leitura ou a integridade do
conteúdo original. Todos os produtos utilizados foram inspecionados e lidos. Compreender o funcionamento normal do corpo e os mecanismos da doença é fundamental para o sucesso da prática veterinária. Ao discutir esse tema amplo de forma simples, este livro esclarece os conceitos-chave associados à prática clínica – da fisiologia celular à função
homeostase e função imunológica – e fornece uma base forte para que você forneça cuidados veterinários eficientes. Nesta quinta edição você encontrará: • Informações novas e expandidas – incluindo compreensão da urinação, aferência visceral, hiperaldosteronismo, eletrocardiogramas e sons cardíacos, portadores do sistema renal, hipertiidismo de
gato, peptídeos intestinais e motilidade ruminal e fluxo digestivo. • Caixa com correlação clínica - estudo de caso atual que ilustra como os princípios e conceitos da fisiologia são aplicados ao diagnóstico e tratamento de pacientes veterinários. • Pontos-chave – no início de cada capítulo é introduzido um novo conceito e guia de suporte para o seu estudo. •
Questões práticas – esteja no final de cada capítulo para você testar sua compreensão do que acabou de ler e criar avaliações valiosas para o exame. A riqueza das imagens coloridas - representando visualmente certas funções e condições, esclarece o conceito principal. 1/ 4Published em 15/09 às 10:37Published em 15/09 às 10:37-code. 667918270
Tratado de FisiologiaVeterína James G. Cunningham 3ª edição, folheto do livro, está em boas condições. Apresentando manchas ao lado, 580 páginasDetailsCategoriesBooks e Dicas de Segurança do MagazineLocationSecente Se você discordar, limpe bem não só as mãos, mas os produtos e deixe também ser bem embrulhado. Não faça um
pagamento antes de verificar o que está sendo anunciado. Mantenha-se à frente com o excesso de comodidades e preços abaixo do mercado. Se você não concorda, limpe bem não só as mãos, mas também o produto e deixe-o ser bem embrulhado. Não faça um pagamento antes de verificar o que está sendo anunciado. Dicas de segurança Não faça
pagamentos antes de verificar o que está sendo anunciado. Veja todas as dicas. Irregularidades na publicidade? Relatório Sem Revisão de Livros para este título, ser o primeiro a ser avaliado. Avaliar a sinopse do livro: Entender o funcionamento normal de organismos e mecanismos de doença é fundamental para o sucesso da prática veterinária. Em lidar
com desta forma simples, este livro esclarece esclarecendo o os principais conceitos associados à prática clínica - da fisiologia celular à função homeostase e função imunológica - e pro... Continue a lerPrice sugerido pela Editora: R$559,00em até 12x sem juros no cartão de crédito com Ame e receber R$8,84 (retorno de 2%))R$441,61 a 15 juros sobre
Cartão submarino com Ame e recebeu R$8,84 (retorno de 2%))Este produto tem 2 avaliações com nota média 5 Este produto tem 2 avaliações com uma pontuação média de 523/09/2018Ver o livro... Quem estuda medicina veterinária, eu sugiro. Prensa para não gostar (0)Este produto tem 2 avaliações com uma pontuação média de 5 Este produto tem 2
avaliações com uma pontuação média de livro de 502/06/2015great, com exemplos reais de casos úteis no cuidado com animais. Algumas imagens ilustrativas de doenças e cirurgias. Achei o livro muito claro e didático! Recomendar!!! Pressione para não gostar (0) como (0)
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