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Amazon will prove a powerful tool for ecologists and climate modelers. It also contains
brief reviews of pioneering pollen work in the Amazon to date; sections on pollen
methods, pollen statistics, paleoecology, and lake coring methods.
Esta obra é uma completa descrição anatômica do corpo humano já feita em forma de
atlas. Imagens obtidas por meio de avançados recursos, como ressonância magnética,
ultra-som, cintilografia, tomografia, ilustram a obra.
O único atlas de anatomia ilustrado por médicos, a 7a edição do Netter Atlas de
Anatomia Humana, traz para você visões mundialmente aprimoradas e
primorosamente claras do corpo humano com uma perspectiva clínica. Além do
famoso trabalho do Dr. Frank Netter, você também encontrará quase 100 ilustrações
do Dr. Carlos A. G. Machado, um dos principais ilustradores médicos da atualidade.
Juntos, esses dois médicos-artistas excepcionalmente talentosos destacam as visões
clinicamente mais relevantes do corpo humano. Além disso, mais de 50 imagens
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radiológicas cuidadosamente selecionadas ajudam a conectar a anatomia ilustrada à
anatomia viva, como visto na prática cotidiana. Confira as atualizações do livro Netter
Atlas de Anatomia Humana 7a edição — com base em solicitações de estudantes e
profissionais: Nova seção Visão Geral dos Sistemas, inteiro da anatomia da superfície,
vasos, nervos e vasos linfáticos.Mais de 25 novas ilustrações do Dr. Machado,
incluindo as lâminas fasciais clinicamente importantes do pescoço, veias profundas da
perna, bolsas do quadril, vasculatura da próstata e áreas de difícil visualização, como a
fossa infratemporal.Ao final de cada seção, novas Tabelas de Músculos que se
concentram em estruturas com alto significado clínico. Essas tabelas fornecem
resumos rápidos, organizados por sistema de corpo e indicam onde visualizar melhor
as principais estruturas nas placas ilustradas. Mais de 50 novas imagens radiológicas —
algumas visualizações completamente novas e outras que usam ferramentas de
imagem mais recentes — foram incluídas com base em sua capacidade de ajudar os
leitores a compreender elementos-chave da anatomia geral.Terminologia atualizada
baseada no padrão anatômico internacional, Terminologia Anatômica, incluindo
epônimos clínicos comuns.Conteúdo online com perguntas e respostas, animações e
outros itens no Student Consult em português.Nova seção Visão Geral dos Sistemas,
inteiro da anatomia da superfície, vasos, nervos e vasos linfáticos.Mais de 25 novas
ilustrações do Dr. Machado, incluindo as lâminas fasciais clinicamente importantes do
pescoço, veias profundas da perna, bolsas do quadril, vasculatura da próstata e áreas
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de difícil visualização, como a fossa infratemporal.Ao final de cada seção, novas
Tabelas de Músculos que se concentram em estruturas com alto significado clínico.
Essas tabelas fornecem resumos rápidos, organizados por sistema de corpo e indicam
onde visualizar melhor as principais estruturas nas placas ilustradas. Mais de 50 novas
imagens radiológicas — algumas visualizações completamente novas e outras que
usam ferramentas de imagem mais recentes — foram incluídas com base em sua
capacidade de ajudar os leitores a compreender elementos-chave da anatomia
geral.Terminologia atualizada baseada no padrão anatômico internacional,
Terminologia Anatômica, incluindo epônimos clínicos comuns.Conteúdo online com
perguntas e respostas, animações e outros itens no Student Consult em
português.Ainda não disponivel na Els Us
Ensinar e desvendar os mistérios do corpo humano não são tarefas fáceis,
principalmente em se tratando de um tema altamente discutido e debatido; portanto,
corre-se o risco de ser mais um entre tantos outros trabalhos, porém, quem conhece o
trabalho, a obra do Professor Thiel, com certeza sabe que este Atlas Fotográfico
Colorido de Anatomia Humana veio preencher uma lacuna no ensino do corpo
humano.Acompanha um CD-ROM.
A Coleção Martini foi especialmente pensada para proporcionar ao leitor o melhor
recurso didático para ensino e aprendizagem da Anatomia. Para isso, foram reunidos o
livro-texto Anatomia humana, 6ª edição – obra que se destaca pela riqueza de detalhes
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visuais e por um texto extremamente didático, o Atlas do corpo humano – um atlas
fotográfico cuja objetividade é seu ponto alto.
O Atlas Colorido de Anatomia Veterinária volume 1 apresenta um registro fotográfico
único de dissecações, mostrando a anatomia topográfica de ruminantes. Com este
livro, você será capaz de ver o posicionamento e as relações entre os ossos, os
músculos, os nervos, os vasos sanguíneos e as vísceras que formam cada parte do
corpo e cada sistema orgânico. Cada livro desta série em três volumes apresenta
fotografias coloridas e desenhos de dissecações especificamente preparadas para
estes textos.
Novo atlas do corpo humano.
Desenhos e esquemas detalhados proporcionam uma introdução ao estudo do corpo
humano. Obra de referência valiosa, que aborda temas referentes ao corpo e à saúde.
Com explicações simples, elucida questões como, por exemplo, como respiramos, o
que acontece com o alimento depois de ter sido ingerido, como funcionam os diversos
sistemas do organismo e outras.
Esta obra pretende ser um complemento para o estudo da anatomia funcional e topográfica,
abordando os aspectos fundamentais de embriologia, fisiologia, biologia celular e histologia.
As edições anteriores deste atlas de grande sucesso forneceram aos estudantes base
estrutural para a compreensão da função do sistema nervoso central pela integração de
informações neuroanatômicas e clínicas. Esta sexta edição dá continuidade ao enfoque com
orientação clínica, fornecendo informações estruturais e conceitos de relevância clínica ainda
Page 4/6

Download File PDF Atlas Do Corpo E Da Imaginacao Goncalo M Tavares
maior. O objetivo é garantir que a transferência de informações científicas básicas para o
ambiente clínico seja fácil, imediata e contínua. Houve muitas alterações e melhorias para
atingir esse objetivo. Inicialmente, mais de 110 novas imagens e ilustrações foram
acrescentadas (incluindo imagens de ressonância magnética, tomografias computadorizadas,
esquemas coloridos e amostras de encéfalo) para enfatizar as correlações anatomoclínicas. A
informação anatômica sobre o tronco encefálico e a medula espinal é agora mostrada no
mesmo plano de orientação das imagens diagnósticas. A informação anatômica apresentada
nesse formato permite que seja imediatamente acessível e aplicável perante as necessidades
do meio clínico. As descrições das figuras também foram melhoradas. Em alguns exemplos,
as figuras foram relocadas para aprimorar sua relação com outras imagens. Em outros casos,
elas foram repetidas e relacionadas com imagens de ressonância magnética e tomografias
computadorizadas recém-acrescidas para ilustrar uma correlação anatomoclínica de forma
mais clara. Por tudo isso, este atlas apresenta maior ênfase clínica.
Textos claros e sucintos tornam acessível ao leitor todos os aspectos da anatomia do corpo
humano. dividido em nove secções - cabeça, pescoço, tórax, membros superiores, abdómen,
sistema reprodutivo, bacia, membros inferiores e o sistema completo do corpo humano. cada
secção examina em pormenor os nervos, os músculos e os órgãos internos explicando como
funcionam e interagem. inclui mais de 400 ilustrações a cores, pormenorizadas, assim como
fotografias. notas alargadas oferecem a possibilidade de conhecer e compreender a anatomia
humana, quer se trate dos numerosos ossos do pé quer da complexidade do sistema linfático.
uma excelente obra de referencia e ajuda tanto para o estudante da matéria como para o leitor
em geral.
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