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O livro Anatomia Humana Básica: para estudantes da área da saúde chega à sua quarta
edição! Sua primeira edição foi publicada no ano de 2009. Nele, a Anatomia Humana é
apresentada e explicada na sua forma sistêmica. Utilizando um texto claro e sucinto, o
conteúdo foi dividido em quatorze capítulos. O primeiro capítulo, trata da "Terminologia
Anatômica". Nele o leitor poderá se familiarizar com a história da Terminologia, sua
importância e aplicações. O segundo capítulo versa sobre a "Introdução ao Estudo da
Anatomia Humana", fornecendo ao estudante que inicia sua jornada no conhecimento
anatômico os preceitos iniciais dessa ciência. Os demais capítulos trazem a Anatomia
Sistêmica propriamente dita, e são divididos em Sistemas: Esquelético, Articular, Muscular,
Respiratório, Digestório, Circulatório, Urinário, Genital Masculino, Genital Feminino, Nervoso,
Auditivo, Visual, Tegumentar e Endócrino. Como não poderia ser diferente, todo o conteúdo
foi revisado, atualizado e novas informações foram adicionadas ao livro, melhorando a
qualidade do texto. Houve também melhoramentos na Terminologia Anatômica em
comparação com as edições anteriores.
Traditional Chinese edition of The Tale of Mr. Jeremy Fisher, the Beatrrix Potter classic. The
story is translated by Lin Haiyin - the renowned prosaist, essayist and novelist. In Traditional
Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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Em sua 7ª edição, o livro Anatomia dos animais domésticos: texto e atlas colorido,
reúne mais de 1.100 imagens esquemáticas, radiográficas, tomográficas, de
ressonáncia magnética, além de fotos de peças anatômicas preparadas com diferentes
técnicas, que ilustram um texto objetivo e didático que vai além do estudo anatômico. A
obra aborda também aspectos de anatomia sistêmica, topográfica e clínica, visando
promover a compreensão das relações complexas entre as estruturas anatômicas e
suas respectivas funções, facilitando a compreensão da anatomia aplicada a contextos
clínicos. Além disso, um novo capítulo sobre anatomia das aves e inúmeras dicas
clínicas e indicações de termos clínicos derivados de termos anatômicos distribuídos
ao longo do livro tornam esta obra cada vez mais indispensável a estudantes e
profissionais da área de medicina veterinária.
Esta obra acompanha a tendência atual de ensino integrado das ciências básicas da
saúde, facilitando a aprendizagem e proporcionando uma visão multidisciplinar dos
conteúdos apresentados. Tanto a abrangência quanto a forma de abordagem dos
assuntos atendem às demandas dos currículos atuais nos diferentes cursos da área da
saúde. Descrições claras e ilustrações excepcionais se combinam para ajudar os
estudantes a desenvolverem uma sólida compreensão dos conceitos de anatomia e
fisiologia e para ensiná-los a utilizar este conhecimento na prática clínica.
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O livro 'Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar' surge totalmente reescrito,
atualizado e ampliado, e com a inclusão da última Nômina Anatômica, o que o
torna livro do momento. 'Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar' é um
clássico da literatura biomédica nacional, fato comprovado por sua adoção nos
principais cursos e disciplinas de anatomia do país. Seu conteúdo está
plenamente adequado às necessidades básicas do ensino de anatomia, ou seja,
o que efetivamente nossos estudantes devem preocupar-se em ser ensinados e
em aprender. É livro didático, em que a organização temática, a forma de
abordagem e a descrição inseridas no texto nasceram da convivência diária de
seus autores com os alunos nas salas de aula e nos laboratórios de aulas
práticas. Contém 945 ilustrações anatômicas em traço a meio-tom e 22 figuras
em cores, além de gráficos, tabelas e quadros sinópticos a duas cores, tudo de
maneira a tornar o estudo de anatomia atraente e fácil, como de fato deve ser.
'Anatomia humana' traz um curso completo de dissecção, com terminologias
anatômicas acompanhadas de desenhos esquemáticos e imagens diagnósticas;
Estruturas anatômicas apresentadas de maneira autêntica, como aparecem no
laboratório de dissecção; Capítulos organizados de acordo com as regiões do
corpo e com as imagens exibidas na ordem de uma dissecção típica. Ao todo,
são mais de 1.200 ilustrações.
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A presente obra, que complementa as páginas dos Parâmetros Curriculares do
Ensino Médio na área de Educação Física, vem ao encontro da necessidade de
desenvolver com o corpo discente os conceitos e as atividades mencionados por
alto no referido documento,aprofunda de forma clara os conhecimentos e,
finalmente, ilumina um caminho a ser seguido pelos professores e alunos
comprometidos com uma Educação Física que extrapole o simples fazer,
distanciado do saber por que e para que fazer.
Este livro contém o essencial para o estudante de anatomia humana. Seu
conteúdo é resumido e metodicamente organizado, visando um entendimento
sinóptico da anatomia dos principais sistemas do corpo humano. A ausência de
figuras no livro deve-se a três motivos: reduzir ao máximo o custo, que é o foco
principal; tornar o livro um guia de referência teórico que deve ser acompanhado
da visualização em peça anatômica, por meio de atlas ou através da internet,
que se constitui em uma fonte ampla e gratuita de imagens de alta qualidade; e,
finalmente, reduzir o número de páginas, para que o estudante possa carregá-lo
com facilidade.
Este pequeno manual reúne uma experiência pedagógica de duas décadas e meia com o
entusiasmo dos iniciados nos fascinantes segredos da Anatomia. Traz de forma sucinta e
objetiva um conjunto de informações extremamente úteis aos estudantes das áreas biológicas
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para o conhecimento e a compreensão da construção de partes muito importantes do corpo
humano, quais sejam, os seus Membros. A organização dos assuntos segue uma atualizada
abordagem topográfica que facilita o acompanhamento de cronogramas fundamentados em
atividades práticas.
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