
WHELTON, Andrew & NEU, Harold C. - The aminoglycosides: Microbiology, cli-
nical use, and Toxicology. New York, rvlarcel Dekker, 1982. (Kidney Disease Series,
Volume 2). 664p. illustrated. (ISBN 0-8247-L364-B).

The,å.mynoglycosides: Microbiology, Clini-
ca1 Use, and Toxicology meets the longstanding
need for a comprehensive, authoritative, and up-
to-date reference on all aspects of aminoglyco-
side therap.y. From structural chemistry, mi-
crobiology, and pharmacology to clinical use

- this book offers chemists, pharmacists, phar-

LIVROS - BOOK REVIEWS

COOK, G.C. - Tropical Gastroenterology. Oxford, Oxford University Press, 1980.
ISBN 0-19-267228-X.

Tropical Gastroenterology, obra coordena-
da peio Professor G.C. COOK, da Universidade
de Papua, Nova Guiné, está dividida em seis ca.
pítulos. O 1." cuida do trato gastrointestinal
superior; o 2." do fígado e sistema biliar; o 3.",
do pâncreas, o 4" do baço; o 5.., do intestino
delgado e o 6.", do intestino grosso.

Em cada um destes capítulos são aborda-
das as patologias mais comuns em áreas tropi-
cais, a exemplo do pâncreas no Kwashiorkor,
do envolvimento do fÍgado na esquistossomose,
da hipertensão portal, hidatidose, esplenomega-

macoiogists, toxicologists, nephrologists, onco-
logists, surgeons, infectious disease specialists,
ENT specialists, and in fact all clinicians a sin-
gle-source compendium of the most recent re-
search and clinical investigation that ensures
the safest and best use of the aminoglycosides.

PESSOA, samuel Barnsley & MARTTNS, Amilcar Vianna - 
parasitologia Médica.

11." edição. Rio de Janeiro, Guanabara l{oogan, 1982.

O livro dos Profs. Samuel B. Pessoa e Amil-
car Vianna Martins - Parasitologia Médica, em
suâ 11.^ edição, é obra clássica na literatura mé-
dica brasileira. Poucos textos de Parasitologia
alcançaram tanto sucesso editorial como a obra
do saudoso Prof. Pessoa (1898-19?6), lider in.
conteste desta Disciplina em nosso meio e reno-
mado chefe de Escola, d.enominado pelo prof.
Garnham, de Londres, como o Grão Mestre da
Parasitologia brasileira. O prof. Amilcar Vian-
na Martins soube manter o "espírito do livro',
do saudoso mestre, fazendo com que a forte
personalidade do grande sábio e patriota esti
vesse sempre presente. O livro do prof. pessoa,
cuja 1." edição foi publicada em 1946, constitui-
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Iia tropical, cóIera, febre tifóide, amebíase e pa-
rasitoses que afetam o aparelho digestivo elrrrzo-
nas quentes.

Apesar dos problemas gastroenterológicos
serem universais, alguns aspectos de sua pato-
logia sáo, indiscutivelmente, regionais. A expe-
riência acumulada pelo Prof. G.C. Cook, que
trabalhou, também na Nigéria, Uganda e Zam-
bia é das mais ricas, com valiosas contribui-
ções a temas dos mais importantes da pato-
logia tropical.

Prof. Carlos da Silva Lacaz

se em obra de leitura obrigatória em cursos
de Parasitologia, tanto na área de graduação
como de pós-graduação. Com todo o seu en-
tusiasmo, sempre preocupado com os proble-
mas do povo brasileiro, sobretudo das popula-
ções rurais, o querido mestre, que tanto enalte-
ceu a Faculdade de Medicina de Sáo Paulo con-
tinua presente na imensa saudade que a todos
deixou. Nada se pode acrescentar ao excelente
volume, em boa hora publicado pela Editora
Guanabara Koogan, que merece os elogios da
classe médica lorasiieira pela nova edição deste
livro, uma das mais importantes obras da bi-
bliografia médica nacional.

Prof. Carlos da Silva Lacaz




