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 Esta é a primeira vez que disponibilizamos um livro através de download pela 

Internet. Da mesma forma o “Curso de Atualização em Uropatologia” também será 

ofereceido via acesso pela Internet.  

Nesta 2ª edição o texto foi ampliado e atualizado com inclusão de novas 

entidades que estão incluídas no livro de classificação de tumores do sistema urinário e 

genital masculino da organização Mundial da Saúde (WHO) na edição de 2022. O livro 

inclui 476 imagens, 29 tabelas e 393 referências. 
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anatomopatologista. 
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