
 

#1.2 - Epidemiologia: filosofia e pratica, Livro Medronho, Ângela Ângelo Ângelo Livro com a finalidade de apresentar o estudo da epidemiologia enquanto categoria da ciencia que tem por objeto a definição dos factores modificadores do comportamento humano, as suas causas e as suas incidências na realidade social apresentados por alguns autores clássicos. #1.3 - Epidemiologia: analise tecnicas e
metodologia cientifica, Livro Medronho, Ângela Ângelo Ângelo Este livro procura oferecer uma panoramio geral do que é a epidemiologia como disciplina da ciência que tem por objeto a definição dos factores modificadores do comportamento humano, as suas causas e as suas incidências na realidade social apresentados por alguns autores clássicos. #1.4 - Especificacao sistematizada da
comunicação epidemiológica, Livro Medronho, Ângela Ângelo Ângelo Este livro tem por objeto a exposição à luz da investigação epidemiológica de um conjunto de aspectos materiais e físicos que circundam a comunicação sistemática dos resultados obtidos na realidade social. #1. 5 - Epidemiologia: a teoria e a prática, Livro Medronho, Ângela Ângelo Ângelo Este livro procura oferecer uma
panoramio geral da epidemiologia como disciplina da ciência que tem por objeto a definição dos factores modificadores do comportamento humano, as suas causas e as suas incidências na realidade social apresentados por alguns autores clássicos. #1. 6- Epidemiologia: metodologia científica, Livro Medronho, Ângela Ângelo Ângelo Este livro procura oferecer uma panoramio geral de AO de
epidemiologia como disciplina da ciência que tem por objeto a definição dos factores modificadores do comportamento humano, as suas causas e as suas incidências na realidade social apresentados por alguns autores clássicos. #1.
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