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ARR'TBADA c., .4,.

Os Drs. ARTURO ARRIBADA C. e WERNER
APT B.{RUCH publicaram pela Universidade do
Chile, excelente monografia, contendo todas as
informações sobre cardiopatias de etiologia pa_
rasitária. A experiência pessoal d.os Autores é

colocada em evidência quando os mesmos abordam a d.escrição da miocardiopatia no decurso
da doença de Chagas e da toxoplasmose. Cada

capítulo do livro foi abordado de maneira inre_
gral, com o diagnóstico de laboratório d.e cada

parasitose, ao lado da patogenia
dos.

O Prof. Amador Neghme, presidente da Aca_

demia de Medicina do Chile, prefaciou o exce_
lente trabalho dos ilustres pesquisadores sobre

um tema de táo grande interesse para todos
aqueles que estudam a patologia tropical.
prof" Carlos da Silva Lacaz

JOBIM, L.F.J.; MENDES, N.F. & OLIVEIRA LIMA.
Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, lgB0.
Imunologia clínica, com prefácio do prof.

ROBERT M. NAKAMURA, da Universidade ita
Califórnia, é obra das mais valiosas, abordando
os mecanismos gerais da resposta imunológica,
a Imunologia ClÍnica, em suas aplicações às di_
versas especialidades médicas, contendo, tam_
bém, capítuto sob¡e Métodos Laboratoriais pa_
ra a detecção de antígenos e anticorpos e o es_
tudo da fmunidade Celular.
Colegas da mais alta qualificaçáo profissional, com larga vivência nos problemas por eles
ventilados trataram dos assuntòs que lhes foram

confiados, com profundidade, incluindo

e do quadro

clÍnico, com vistas, também, à profitaxia e à
epidemiologia dos diferentes processos mórbi_
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Imunologia Clínica.

rência bibliográficas que auxiliam
complementação dos assunlos.

o leitor

na

Na fmunologia contemporânea, com refle_
xos em toda a Medicina, o livro ora publicado
vem reâlmente preencher lacuna em nossa literatura, facilitando o estudo e a compreensão,
em termos imunológicos, de numerosas doen_
ças.

Recomendamos vivamente o livro em apreço, a todos os que se interessam pela Imunãlo"
gia Clínica e Imunopatologia.

prof, Carlos da Silva

refe_

Lacaz

¡I'DENBERG, H.H.; STITES, D.p.; CALDWELL, J.L- r'I¡ELLS,
&
J.V. _ Irnunoto_
gia Brisica e crínica- T¡aduzido sob a supervisáo
de
LUcyR,
.lôNns
ANTUNES.
, 2.' edição. Rio de Janeiro, Guanabara
Koãgan, rSA0.
Imunologia Básica, trad.uzida sob a super_
visão do Prof. Lucyr Jones Antunes é obra
clás_
sica ho campo da Imunologia e da Imunopatologia, fnicialmente são estabelecidos os
tos bá,sicos da Imunologia, seus fundamentos
"orr"uu
e o estudo das células envolvidas na resposta
imune. Segue-se todo um capítulo dedicado
à
Filogenia e Ontogenia da resposta imune.
São

descritas, também as várias provas laborato_
riais, de interesse imunológico, utilizadas em
Iaboratório clÍnico, para a detecção dos
antÍge_
nos e anticorpos. Dezesseis capítulos
são dedicados à Imunologia Clínica propriamente
dita.
244

com um estudo cuidadoso das doenças renais,
pulmonares, infecciosas etc. e suas repercussões
imunológicas. Aspectos experimentais da Imu_

noterapia completam este tratado que inclui,
também, um glossário de termos comumente
utilizados no campo da Imunologia.
Um reparo deve ser feito à página 668, quan-

do o t¡adutor, por engano, considerou o .,barbeiro" como um ,.mosquito", merecendo corre_
ção oportuna, principalmente em se tratando
de tema de táo grande importância para a no-

sologia brasileira.

prof. Carlos da Silva Lacaz

