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The present handbook is designed to provide for the first time an up-to-date standard work for Ephemeroptera identification, including last instar larvae (nymphs), subimago
(dun), male and female imagines. Recent changes in nomenclature are discussed in detail as well as gaps in current knowledge and probable pitfalls concerning the reliable
identification of all taxa known so far from the region. Keys are provided for genera and introductory chapters characterize every family and genus.
The language of science has many words and phrases whose meaning either changes in differing contexts or alters to reflect developments in a given discipline. This book
presents the authors’ theories on using ‘conceptual profiles’ to make the teaching of context-dependent meanings more effective. Developed over two decades, their theory
begins with a recognition of the coexistence in the students’ discourse of those alternative meanings, even in the case of scientific concepts such as molecule, where the
dissonance between the classical and modern views of the same phenomenon is an accepted norm. What began as an alternative model of conceptual change has evolved to
incorporate a sociocultural approach, by drawing on ideas such as situated cognition and Vygotsky’s influential concept of culturally located learning. Also informed by pragmatist
philosophy, the approach has grown into a well-rounded theory of teaching and learning scientific concepts. The authors have taken the opportunity in this book to develop their
ideas further, anticipate and respond to criticisms—that of relativism, for example—and explain how their theory can be applied to analyze the teaching of core concepts in science
such as heat and temperature, life and biological adaptation. They also report on the implementation of a research program that correlates the responsiveness of their
methodology to all the main developments in the field of science education. This additional material will inform academic discussion, review, and further enhancement of their
theory and research model.
No ensino, um dos grandes desafios enfrentados pelos professores é conciliar o conteúdo teórico e o prático em suas aulas. Muitas vezes, isso é dificultado devido à falta de
tempo para a aplicação das atividades ou pela carência de material didático que possa ser facilmente trabalhado em sala de aula. Sem falar que, muitas vezes, recursos como
laboratórios, equipamentos e reagentes são escassos, inclusive nos cursos de Graduação. Dessa forma, as práticas aqui reunidas, com caráter investigativo, se utilizam de
diferentes estratégias, sendo que muitas delas podem ser realizadas em sala de aula convencional e, até mesmo, por estudantes do Ensino Médio. Além disso, elas visam
atender a diferentes cursos de graduação, que vão das Áreas das Ciências Biológicas, passando pelas Agrárias e da Saúde, e a disciplinas como Biologia Celular, Genética,
Genética de Populações, Biotecnologia e Evolução Biológica.
Nesta terceira edição, o "Manual de Condutas do IMIP Emergências Pediátricas" foi escrito por uma grande equipe de médicos e residentes que conhecem as rotinas da
Emergência Pediátrica do IMIP. Com 21 capítulos, este manual é um dos fundamentais instrumentos que auxiliam a atuação dos profissionais do setor, entregando informação
científica de qualidade, adaptada à realidade do serviço, para a tomada de decisão no ato do atendimento ao paciente.
Totalmente atualizado e renovado, mas mantendo sua consistência e profundidade, Rouquayrol – Epidemiologia & Saúde, agora em sua oitava edição, aborda as principais novidades nas
áreas de Saúde Pública e Epidemiologia e enumera os avanços do Sistema Único de Saúde no Brasil. Contando com cinco capítulos novos - Metodologia Qualitativa e as Correntes do
Pensamento, Sistema de Informação em Saúde, Determinantes Sociais da Saúde, Saúde da Mulher e Ciências Sociais e Humanas em Saúde Coletiva – a obra assegura seu lugar de
destaque no cenário editorial nacional e é de leitura obrigatória não apenas para os especialistas, mas para todos os estudantes e profissionais da área médica.
Mesmo com a rápida evolução em técnicas de coleta, materiais de transfusão, e com o constante aprimoramento de testes de detecção de doenças passíveis de transmissão, Hemoterapia e
doenças infecciosas, com o intuito de provocar reflexão sobre o risco-benefício diante das indicações transfusionais, discute os principais assuntos relacionados à transmissão de doenças
infecciosas por meio da hemoterapia, orientando sobre as práticas mais eficazes de prevenção dessas complicações, a fim de tornar a transfusão de componentes do sangue um ato
terapêutico mais seguro. Destacam-se os seguintes temas: técnicas sorológicas em hemoterapia; Aids, hepatite B e C, e sífilis; parasitas e transmissão por transfusão sanguínea; vírus
linfotrópico de células T humanas 1 e 2 (HTLV-1 e 2); vírus West Nile e outros arbovírus relevantes para a transfusão; doença de Creutzfeldt-Jakob e sua variante (vCJD); grupos sanguíneos
e infecções transmitidas por transfusão; risco atual de transmissão de doenças infecciosas; e infecção bacteriana em hemocomponentes. Indicado, sobretudo, a jovens médicos, acadêmicos
e residentes da área, o conteúdo foi elaborado por diversos especialistas de renome nacional e internacional durante 4 anos, tornando-se de grande relevância para a especialidade da
hemoterapia nos dias atuais. Editora Manole
This book provides the theoretical knowledge required by students when learning how to diagnose oral diseases, plan treatment, and perform various types of dental restoration. It is also
useful for clinicians wishing to update their treatment skills and broaden their understanding operative dentistry.Adopting an evidence-based approach, and in accordance with the philosophy
of minimally invasive dentistry, it explains in detail the use of both classic and new restorative materials in various clinical situations. It also discusses the principles of smile analysis, as well
the technique for esthetic composite restorations on posterior and anterior teeth, including direct and indirect veneers. In addition to richly illustrated, step-by-step descriptions of procedures, it
offers essential information on basic topics, such as dental instruments and equipment, nomenclature and general principles of tooth preparation, isolation of the operating field, matrix and
wedge systems, light curing, and pulpal protection. Furthermore it addresses the diagnosis of dental caries and tooth sensitivity of non-carious origin, like dentin hypersensitivity, dental erosion
and cracked tooth syndrome, together with their treatment options. Also explaining the fundamental ergonomic principles of clinical practice, the book enables undergraduate students to
embark on a successful professional career.
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Raw Milk: Balance Between Hazards and Benefits provides an in-depth nutritional and safety analysis of raw milk. This high-quality reference is comprised of contributions from global
researchers highly specialized in the field. The book is divided into five sections that address the characteristics of raw milk, production guidelines and concerns, the benefits and hazards of
raw milk, and the current market for raw milk. Topics include production physiology and microbiology, rules and guidelines for production, the world market for raw milk and its products, and
consumer acceptance. A final section identifies future trends and research needs related to raw milk. Provides current information related to raw milk’s characteristics Presents worldwide
coverage of raw milk production and government guidelines Addresses the benefits and hazards related to raw milk consumption Analyzes the worldwide economic impact of raw milk
production and consumption

Em 2006 Natalia publicou o livro Hepatite C - Minha História de Vida no qual declarava ser portadora de hepatite C e relatava experiências e ensinamentos sobre hábitos
alimentares e de vida que estavam ajudando-a a suportar e conviver com a doença. Agora em 2010, após passar por 1 ano de difícil tratamento com Interferon Peguilado e
Ribavirina ela conta em seu novo livro Hepatite C - Eu Venci! como conviveu e suportou os efeitos colaterais produzidos pelos medicamentos, até os resultados de " não
detectável" obtidos em todos os exames que tem feito desde a 4a semana de tratamento. Natalia inclui um Diário pessoal narrando suas experiências e reações aos efeitos
colaterais, seu comportamento emocional e espiritual importantes para manter-se equilibrada e confiante na cura. O texto é profundo e rico em informações nutricionais úteis
para ajudar a suportar os períodos pré, durante e pós-tratamento. Inclui depoimentos importantes do médico e da psicóloga que acompanharam o tratamento e que
proporcionam uma visão psicológica e médica de todo o processo até a alegria da cura. Inclui também depoimentos de familiares e amigos que mostram a importância do
envolvimento de todos. O livro é um facho de luz e de esperança para todos os portadores de Hepatite C. Seu objetivo é levar informação consistente e de qualidade aos
portadores de HCV, seus familiares e profissionais da saúde para que estes possam usar este conhecimento como mais um suporte para enfrentar a Hepatite C com a atenção
e os cuidados que merece.
This volume presents the proceedings of the CLAIB 2011, held in the Palacio de las Convenciones in Havana, Cuba, from 16 to 21 May 2011. The conferences of the American
Congress of Biomedical Engineering are sponsored by the International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE), Society for Engineering in Biology and
Medicine (EMBS) and the Pan American Health Organization (PAHO), among other organizations and international agencies and bringing together scientists, academics and
biomedical engineers in Latin America and other continents in an environment conducive to exchange and professional growth.
À medida que a quantidade de informações em biologia aumenta exponencialmente, é cada vez mais importante que os livros tenham a capacidade de transformar grandes
volumes de conhecimento científico em princípios concisos e conceitos duradouros. Assim como em edições anteriores, Biologia molecular da célula atinge este objetivo com
seu texto claro e transparente, aliado a ilustrações de alta qualidade e explicações de abordagens matemáticas necessárias para a análise quantitativa das células, moléculas e
sistemas. Esta edição foi revisada e atualizada extensivamente a partir das pesquisas mais recentes, oferecendo uma excelente estrutura para o ensino e o aprendizado da
biologia celular.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Mais de 98% de todas as espécies de animais conhecidas são invertebrados, e esta proporção está crescendo à medida que mais espécies são descritas. Elaborada para evidenciar a riqueza desta área,
Biologia dos invertebrados, 7ª edição, apresenta uma cuidadosa seleção de informações, enfatiza características que distinguem os grupos e lança as bases para a expansão do conhecimento conforme o
enfoque desejado: taxonomia e filogenia, comportamento, conservação, biologia ambiental, diversidade de forma e função, fisiologia, ecologia ou pesquisa atual nessas áreas.
Esta terceira edição apresenta informações atualizadas e completas sobre a criação de várias espécies nativas de peixes brasileiros. Cada capítulo fornece ao leitor informações sobre a biologia, reprodução
e larvicultura, engorda, efeitos da qualidade da água, nutrição, doenças e transporte dessas espécies, sendo leitura obrigatória para pesquisadores, piscicultores, estudantes e entusiastas pelo assunto.
Algumas novas espécies foram incluídas nesta edição.
In August of 1980, near the whistlestop of Maltby, Surely, we would plead, the U. S. A. , a wealthy Washington, Don Stewart and I met in my rented nation,can fund our proposal if only as a gesture of house
trailer to sketch a proposal to the National support to foreign scientists. Somehow, however, Science Foundation. Our goal was simple: to re we seemed to miss deadlines, fall in-between the quest from the
Foundation air fare and per diem for cracks, and miss the right connections. It was not approximately 20 Latin American scientists to at until May, 1982, several weeks before the proposed tend a workshop
entitled the 'Systematics and workshop, that we realized we could not find any Evolutionary Ecology of Neotropical Freshwater funds for bringing Latin American scientists to the Fishes' that would follow the
1982 ASIH (Ameri U. S. The programs for the meeting had been can Society of Ichthyologists and Herpetologists) printed, the meal coupons, banquet tickets, and all meeting. We had presented an initial
outline for our the other amenities that come with a professional proposal to a number ofcolleagues in . June of 1980 meeting were ready, but we had no Latin American at the ASIH meeting at Texas
Christian University ichthyologists as participants. Some abstracts were in Fort Worth, Texas. The steering committee for being received by the program organizers, but the workshop, consisting of a dozen
senior scien without U. S.
Conteúdo prático, atual e relevante para consulta rápida e fácil memorização. Urgências e Emergências Médicas aborda os assuntos mais cobrados na prática clínica de urgência e emergência das portas
de hospitais, incluindo a COVID-19. Contém 161 capítulos formulados de uma maneira prática e para consulta rápida. Apresenta conteúdo atual e revisado, construído a partir de pesquisas de atualização
em medicina de urgência. Trata-se de uma eficiente ferramenta de estudo, desenvolvida para permitir memorização e assimilação dinâmicas, direcionada a graduandos, residentes e profissionais recémformados. Incluindo a COVID-19
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