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This monograph integrates a series on Geo-
Medicine which the Heidelberg University is
publishing regularly through the Springer Ver-
lag.

The tome devoted to Korea, written by
CHIN THAK SOH, Professor of Parasitology
and Director of the Institute of Tropical Medi
cine of Yonsei University, Seo,ul, has the colla-
boration of Eckart Dege in the at'ea of Car-
tography.
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LAPIS, K. & JOHANNESSEN, J.V., ed. - Liver Carcinogenesis. Washington, He"
misphere Publishing Corporation, 1979. 418 p. (ISBN 0-0?-086368-4).

O presente livro é dividido em duas partes
fundamentais: uma, cuida da etiologia, diagnós-
tico e tratamento do câncer do fígado, discutin-
do-se em cada capítulo, o papel dos agentes quí-
micos, de micotoxinas e de anticoncepcionais na
patologia dos hepatomas. A 2.. parte é uma va-
liosa contribuição à hepatologia experimental,
com um estudo cuidadoso da ultraestrutura dos
tumores hepatocelulares, das alterações antigê-
nicas associadas à carcinogênese do fígado e

The land and its people, the climatic con-
ditions, the flora and the fauna, the population
and its way of life, the health care, medical
education and the diseases prevailing in the
country - are all analysed from the geornedicál
standpoint, offering the reader a globat and
thorough view of this Country, which is so very
concerned with regard to its problems of tropi-
cal pathology.

Prof. Carlos da Silva Lacaz

BISLEY, G.G. - A Handbook of ophthalmology for Developing countries. second
edition. Oxford, Oxford University Press, 1980.

O Autor deste interessante livro, oftalmolo-
gista de renome internacional, trabalhou em vá-
rios paises africanos, principalmente na Univer-
sidade de Nairobi. O Ministro da Saúde de Ke-
nya, Dr. J.C. Likimani, prefaciou a referida obra,
já em 2.' ediçáo. Percebe-se grande ênfase ao
tracoma, glaucoma, oncocercose, hanseníase do
globo ocular e tumores intra-oculares. A cha-
mada oftalmologia rural foi objeto de um ca-
pÍtulo especial. O exame ocular, nos países em
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efeito de hormônios esteróides em culturas de
células hepáticas. A incidência de tumores he-
páticos benignos e malignos em mulheres que
fazem uso de drogas anticoncepcionais é da
mais alta importância. Numerosos pesquisado-
res, clínicos e homens de laboratório contribui-
ram para a realizaçáo desta olora, de enorme
valor para clínicos internistas e cirurgiões, bem
como todos aqueles que se dedicam à hepato-
Iogia.

Prof. Carlos da Silva Lacaz

desenvolvimento deve obedecer a uma sistemá-
tica, a saber: pálpebras, conjuntiva, córnea, câ-
mara anterior, iris, cristalino, vítreo e retina.
Para cada um destes itens, em linguagem sim-
ples, o Autor descreve sua patologia, com o
diagnóstico clÍnico e os recursos terapêuticos
bastante atualizados. Obra altamente recomen-
dada, principalmente para os clínicos gerais que
frequentemente abordam problemas oftalmoló-
gicos.

Prof. Carlos da Silva Lacaz




