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Ver mais resultados Nós usamos cookies – os cookies nos informam sobre seu comportamento enquanto utiliza nosso site, para que possamos melhorar a sua experiência, bem como aprimorar as nossas comunicações e a oferta de produtos. Ao prosseguir no nosso site você aceita a instalação desses cookies. Saiba mais sobre isso na Política de
Cookies Ir para o conteúdo principal Alternar entrada de pesquisa Acessar X a sua lista de desejos encontra-se vazia Adicione à sua lista de desejos todos os produtos que deseja comprar mais tarde, envie-a aos seus amigos antes do seu aniversário, Natal ou outras datas especiais - quem sabe se eles o surpreendem! Seja informado sobre promoções
destes produtos O conhecimento farmacológico é fundamental para estudantes de todas as áreas da Saúde que envolvem o uso de medicamentos. Devido à ampla quantidade de conceitos e informações presentes nessa ciência, uma maneira confiável de estudar e revisar esses conteúdos é através dos livros de farmacologia.Se você busca um livro que
te auxilie em suas pesquisas farmacológicas, confira nossas dicas de como escolher! Em seguida, veja nossa seleção dos 10 melhores livros de farmacologia, que inclui grandes referências da área como o livro de farmacologia Goodman e Gilman e diversas outras. Veja!Última atualização: 04/04/2022Top 10 Melhores Bíblias em 2022 (King James, NVI
e mais)As bíblias sagradas são essenciais para qualquer cristão que queira se aproximar da Palavra de Deus se manter firme em sua fé. O que nem todo mundo sabe é que elas possuem variações, e sem dúvida uma delas é a certa para você. Mas como escolher entre as bíblias Almeida, King James, NTLH e outras?Além da versão da bíblia, elas podem
possuir ainda mais diferenciais dentre as editoras Thomas Nelson Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil, Paulus, Mundo Cristão, e várias outras. Pensando em te auxiliar, ranqueamos as 10 melhores bíblias a seguir. Confira as nossas dicas e faça uma boa compra!Top 10 Melhores Bíblias de Estudo em 2021 (King James, Thompson e mais)As bíblias de
estudos surgiram para facilitar a compreensão dos ensinamentos de Cristo, da vida dos apóstolos, da sociedade da época, e tudo que está presente na Bíblia Sagrada. Dessa forma, elas são grandes aliadas para ampliar os conhecimentos, tanto de líderes religiosos quanto de pessoas comuns.Atualmente, existem bíblias de estudo de traduções e
conteúdos variados. King James, Nova Almeida Atualizada e Nova Versão Internacional são algumas das versões mais usadas nas bíblias. Para ajudar na escolha, fizemos um guia de como escolher e um ranking com as 10 melhores bíblias de estudo. Confira!Top 10 Melhores Livros da Colleen Hoover em 2022 (Verify e mais)Você conhece os livros da
Colleen Hoover? Essa escritora norte-americana já escreveu mais de 20 livros em pouco mais de uma década e entrou várias vezes na lista dos Best Sellers do jornal New York Times. Assim, caso você queira conhecê-la, pode ser até complicado escolher por onde começar.Para te ajudar, elaboramos um guia de como escolher o melhor livro da
escritora e montamos um ranking com os 10 melhores livros de Colleen Hoover. Indicamos títulos famosos de muito sucesso, como Um Caso Perdido e O Lado Feio do Amor, mas também publicações mais novas, como Verity. Confira!Top 20 Melhores Livros de Ficção Científica em 2022 (Atuais e Clássicos)Mary Shelley foi a primeira autora de ficção
científica! Isso mesmo! Muitas vezes chamado de terror, Frankenstein inaugurou a ficção científica em 1818 e mudou a literatura para sempre. Neste artigo vamos contar para você como saber se um livro é de ficção científica e como escolher o livro ideal.As editoras Aleph, Arqueiro e Devir possuem vários títulos de ficção científica. Escolha sua
próxima leitura no nosso ranking com os 20 melhores livros de ficção científica, com autores como Isaac Asimov, Douglas Adams, Philip K Dick, Ursula K Le Guin e novos nomes para você conhecer!Top 10 Melhores Clubes de Assinatura de Livros em 2022 (TAG Livros e mais)Um clube de assinatura de livros pode ser o que você precisa para deixar de
lado a preguiça e se divertir com emocionantes narrativas! E existem clubes para todos os gostos. É só você prestar atenção na temática, no conteúdo da caixa, nos benefícios extras e correr para assinar.Clubes como TAG Livros, Turista Literários e Leiturinha enviam periodicamente ótimos livros, em caixinhas cheias de brindes e surpresas! E para
ajudar você a escolher o melhor clube, nós elencamos várias características que devem ser observadas e selecionamos os 10 melhores clubes de assinatura de livros. Confira!Top 15 Melhores Livros de História Geral para Comprar em 2022Os livros de história geral são perfeitos para quem deseja conhecer mais sobre o mundo. E eles podem abordar a
história de diferentes formas, observando-a de forma global ou apenas abordando momentos e períodos específicos. Por isso, é necessário verificar a temática e abordagens da obra antes.Livros como Uma Breve História do Mundo, A História do Século XX e Destino da África oferecem visões e experiências diferentes para os leitores. E para ajudar
você a escolher o melhor, elaboramos um guia de compra e um ranking com os 15 melhores livros de história geral. Confira!Top 10 Melhores Livros Brasileiros em 2022 (Clássicos e Atuais)O Brasil é um país intrigante e complexo. É uma nação que, para ser conhecida a fundo, exige a leitura de seus escritores mais importantes. A leitura de um bom
livro brasileiro clássico ou uma obra contemporânea nos ajuda a entender os aspectos culturais e históricos que formam nossa sociedade.Para encontrar o melhor livro brasileiro, confira nossas dicas! Em seguida, veja nossa seleção dos 10 melhores livros brasileiros, que inclui desde obras clássicas como "A hora da estrela" até os melhores livros
brasileiros atuais, tais como "Torto Arado" e "Olhos D'água". Não perca!Top 10 Melhores Monitores 4K em 2022 (LG, Samsung e mais)Um monitor 4K possui resolução 4 vezes maior do que a encontrada no padrão Full HD, que é o mais adotado atualmente. Há diversos tamanhos, funcionalidades e tecnologias de display, como IPS, VA ou TN. Por isso,
é importante ficar por dentro de algumas informações antes de escolher um monitor 4K de bom custo-benefício.Para facilitar a sua busca, criamos um guia super completo e cheio de dicas de como escolher o melhor monitor 4K. Além disso, elaboramos um ranking com os 10 melhores monitores 4K do mercado. Lá você vai encontrar marcas
excelentes, como LG, Samsung e Philips. Confira tudo isso a seguir!Top 10 Melhores Teclados Mecânicos em 2022 (Razer, Logitech e mais)Ainda que o público gamer seja o principal usuário, no mercado há boas opções de teclados mecânicos para trabalho. Isso porque, o sistema de acionamento individualizado das teclas permite a customização com
switches mais leves, pesados, silenciosos e com retorno sonoro, trazendo muita versatilidade.Marcas como Razer, Logitech, Hyper X e Redragon estão entre as de maior prestígio no mercado, mas não são as únicas. Com tantas opções, escolher o ideal pode ser difícil, por isso, preparamos um guia completo. Além disso, preparamos um ranking com os
10 melhores teclados mecânicos. Confira!Top 10 Melhores Tablets Android em 2022 (Samsung, Multilaser e mais)Com um tablet Android diversos recursos e aplicativos estão ao seu alcance! Com ele, você ficará mais confortável para ler, assistir vídeos, jogar e até mesmo trabalhar. E os tablets da Samsung, Multilaser e Philco oferecem diversas
opções diferenciadas, inclusive modelos infantis.E é muito importante você sempre verificar se o produto oferece uma tela com o tamanho confortável e se possui as versões mais recentes do Android. Nesse artigo explicamos tudo o que você deve saber para escolher o modelo ideal e ainda listamos os 10 melhores tablets Android do momento.
Confira! Home Medicina Farmacologia e Medicamentos " Antibióticos e Quimioterápicos para o Clínico surge agora em sua 3ª edição totalmente revista e atualizada, ou seja, apenas oito anos após o seu lançamento, sucesso que muito bem dimensiona a sua aceitação por parte de seu público leitor. Esta nova edição mantém integralmente a linha
didática na abordagem do texto, na sistematização e itemização dos capítulos, que bem definem seu principal e maior objetivo: servir ao médico de qualquer especialidade a internos e residentes de Medicina que, no dia a dia do seu trabalho, deparam-se com quadros infecciosos e que, após firmarem o diagnóstico, necessitam de linha de tratamento a
ser seguida. Não obstante, frequentemente lhes falta um livro, objetivo e direto, com informações bastantes atualizadas sobre os medicamentos, sua ação e seus mecanismos sobre o agente infeccioso, as alternativas possíveis quando do aparecimento de patógeno resistente e os potenciais efeitos adversos produzidos pelo fármaco. Faltam, ainda, ao
público médico, informações sobre o antimicrobiano que melhor se ajuste à faixa etária do paciente, seus eventuais limites, ao se considerar as intercorrências de doenças de base clínica ou cirúrgica, ou fisiologicamente restritivas, como no caso das afecções hepáticas e renais. Em aditamento, o público médico carece de informações sobre interações
medicamentosas e doses de ajuste para o paciente. Nesta obra, tudo isso se encontra de modo conciso, objetivo, bem delineado, direto. Antibióticos e Quimioterápicos para o Clínico, 3ª edição, relaciona os nomes comerciais dos produtos existentes no mercado nacional, encontrados na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) com
sua apresentação genérica, quando disponível, e as especialidades farmacêuticas de referência, de acordo com a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) do Ministério da Saúde do Brasil. A 3ª edição compõe-se de 31 capítulos e de um livreto contendo as chamadas Tabelas de Consulta Rápida (são 24 tabelas). Antibióticos e
Quimioterápicos para o Clínico, 3ªedição, seguirá, sem nenhuma dúvida, o percurso de aceitação e sucesso já contemplado, como texto de referência obrigatória na bibliografia médica nacional "
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