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Autor: CARTER, G. R. DVM, MS, DVSc. Department of Biopathología y Asistencia Public Colegio Regional de Medicina Veterinária de Virginia-Maryland. A primeira parte: microbiologia básica. Clasificación y morfología de las bacteria y de los hongos. Nutrição de micróbios, metabolismo e crecimiento. Molécula genética y variación genética en bactéria y
en vírus bacteriano. Ofigen y transmisión de los agente infecciosos. Você associa um parasita de hospedagem. Drogas antimicrobianas. Esterilización y desinfección. Normas gerais para exame bacteriano e micológico de muestras clínicos. Parte dois: Bactérias. Essa corda. Estafilococos. Corynebacterias -12. Listeria - 13. Erisipelothrix- Clostridios.
Bacillus. Bactérias anaerobias em esogenuoso. Enterobacteraceae. Pseudomonas. Pasteurella e Francisella- Actinobacillus. Campylobacter e Vibrio. Hemofilus. Bordetella e Moraxella. Brucella. Micobactérias. O Actinomyces. Nocardia e Dermatophilus. Spirochetes. Alguns microrganismos são patógenos e patógenos potenciais. Rickettsias e Clamidias.
Mycoplasmas. Parte divorciada: Hongos. General sobre hongos e infecções fúngicas. Dermatofitese (Dermatomicose). Micosis é produzido por levaduras y por levaduriformes hongos. Subcutáneas micos. Micose sistêmica. Não há decisão para a bacteriología y micología veterinária (edição espanhola). Bacterialogía y Visite a seção de ajuda ou entre em
contato conosco Avaliações de livros Nenhuma revisão para este título, tornando-se a primeira a avaliar. Avalie livros Saiba mais sobre produtos usados vendidos em nossa categoria Outlet são livros com frações, mas que mantêm a integridade de seu conteúdo original que permite uma leitura muito atenta de novos livros. Esses produtos podem ter
páginas amassadas ou revestimentos, sujeira, arranhões ou sinais de uso e possivelmente de suas embalagens originais. DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE Os produtos de ponto de estoque são limitados e, por isso, a oportunidade de compra é única. Se após a compra for apresentado defeitos na operação do produto, o usuário poderá solicitar a
devolução do valor cobrado de acordo com a política de devolução da Saraiva.IMAGENS NO SITE IMAGEM A imagem é simplesmente uma ilustração de um novo livro com exemplos de unidades que mostram sinais de uso, que podem ou não estar presentes nas unidades vendidas. Os livros utilizados são exibidos no site com um selo USADO para
destacar outros produtos. LIVRO APLICÁVEL LIVROS CARIMBADOS Livros carimbados vendidos em estado, troca não autorizada em capas e/ou tampas traseiras para identificar produtos que não podem ser alterados. EMBALAGEM E CONTEÚDO Os produtos são entregues na embalagem modificada original, com possíveis alterações ou em
embalagens neutras lacradas. Você não pode capas e/ou ataduras especiais, especialmente em kits e caixas. RETORNO O prazo para retirada da compra é de até 7 (sete) dias corridos a partir da data de entrega. O produto deve ser apresentado com todos os seus componentes e na mesma embalagem em que é recebido. Devido ao estoque limitado de
mercadorias, não é possível alterar o produto, basta devolvê-lo e solicitar um reembolso do valor pago. O valor pago será reembolsado com o mesmo método de pagamento utilizado para compra. Para obter mais informações, revise nossa Política de Comércio e Devoluções. APARÊNCIA E OPERAÇÃO O livro utilizado pode conter amassados, sinais,
sujeira, arranhões ou marcas de uso. Esses sinais estéticos não comprometerão a leitura ou a integridade do conteúdo original. Todos os produtos utilizados foram examinados e estão em estado de leitura. X sua lista de desejos está vazia Adicione à sua lista de desejos todos os produtos que você quer comprar mais tarde, envie para seus amigos antes
do seu aniversário, Natal ou outras datas especiais – quem sabe se eles te surpreendem! Por favor, seja informado da promoção desses produtos
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