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Usando nosso site, você concorda com nossa coleção de informações usando cookies. Para saber mais, confira nossa política de privacidade.× Confiável, atual e completo, a Robbins e a Cotran Patologia - Motivos de doença patológica continuam sendo sua indispensável fonte de pesquisa sobre patologia. Escrita por
autores de renome mundial, a obra oferece ao leitor, de forma objetiva e didática, o mais recente e mais necessário conhecimento no campo da patologia, proporcionando uma melhor compreensão das novidades das ciências fundamentais e do conteúdo clínico. Fotos de alta qualidade e ilustrações coloridas destacam
as informações mais atualizadas no campo da biologia molecular, classificação de doenças, novas drogas, tratamento e muito mais. Além da rica adaptação à realidade brasileira, esta edição também disponibiliza materiais exclusivos do StudentConsult: Brazilian Clinical Cases e Head of Pathology Methods Research.
Temos neste livro, portanto, a melhor formação do mundo da patologia em conjunto com as informações específicas que combinam a patologia robbins e cotran - Os fundamentos patológicos das doenças da realidade brasileira. Atualização com as últimas informações sobre testes genéticos e moleculares e
mecanismos de doenças. Melhore seu conhecimento sobre doenças específicas da farmacoterapia consultando novos quadros de terapia direcionada. Facilite o aprendizado com ilustrações coloridas fáceis de entender. - Conheça uma nova perspectiva em áreas-chave através das contribuições de novos autores
reconhecidos em suas especialidades X lista de desejos está vazio Adicione à sua lista de desejos todos os produtos que você deseja comprar mais tarde, envie-o para seus amigos antes do seu aniversário, Natal ou outras datas especiais - quem sabe se eles te surpreendem! Informe-se sobre a promoção desses
produtos
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