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©, Amazon.com, Inc. ou seus relacionados Confira parte do livro 1 O que são e-books? 2 Vai funcionar no meu dispositivo? Os alunos sempre dizem que o livro sobre fisiologia é dr. Costanza é uma de suas favoritas. É fácil ver por quê. Simples, lógica e fácil de acompanhar o texto da renomada professora de fisiologia, Dra. Números e tabelas de excelente qualidade ilustram
perfeitamente processos fisiológicos ou equações, e explicações graduais explicam conceitos complexos. Este texto colorido e bem grande discute de forma abrangente e consistente os principais conceitos fisiológicos no nível dos sistemas orgânicos e celulares, permitindo a compreensão de princípios complexos. • As informações são apresentadas de forma objetiva, fácil e
clara – a maneira perfeita de ter sucesso em cursos e exames. • Resumos e perguntas no capítulo Desafio ao final de cada capítulo fornecem uma visão geral abrangente do material e melhoram a compreensão e retenção do conhecimento. • Equações e padrões de problemas estão integrados por toda parte. • NOVO! Mais Imagens da Fisiologia Clínica referem-se à patologia
com contexto clínico Até 10x sem juros em cartões de crédito Comprar em ShopFácil.com Livro Os detalhes do desenvolvimento do fabricante e a avaliação objetiva deste trabalho incluem os principais temas da fisiologia, que representam uma visão concisa de seus princípios fundamentais, além das correções clínicas, que destacam a ligação entre essa disciplina e a prática
clínica. Atualizada para refletir os últimos avanços da fisiologia, esta 6ª edição oferece mais de 350 questões resolvidas – muitas das quais são novas ou revisadas – para que o leitor possa estudar o conteúdo estudado apresenta o texto cuidadosamente revisado da nova edição da grande emfasiologia em fisiologia e ampliação da cobertura sobre toda a fisiologia do
gastrointestinal renal e gastrointestinal e endocrino gastrointestinal e fisiológico. Todo esse cuidado torna este livro un básico para estudantes de medicina e outras áreas da saúde. Ofertas e novidadesBom cliente especial e receber ofertas exclusivas Check-out FormsShopEasy Solutions e Ecommerce S.A - CNPJ 14.370.342/0001-08End: Cidade de Deus, s/n, Edifício Cinza, 1º
andar - Osasco - São Paulo Alimentado por Adaptar-se aos seus gostos e preferências e melhorar nossos serviços, analisamos seus hábitos de navegação neste site através de cookies, de acordo com nossa Política de Privacidade.
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