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A adaptação deste manual, para as 
condições específicas do Brasil, foi feita por 
um Grupo Técnico Consultivo constituído 
pelos Prof. Aluízio Prata, da Faculdade de 
Medicina do Triângulo Mineiro; Prof. Joaquim 
Caetano de Almeida Neto, do Instituto de 
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Vanize de Oliveira Macêdo, da Universidade 
de Brasília; Prof. Wilson Duarte Alecrim, da 
Universidade Federal do Amazonas; Prof. 
Pedro Luiz Tauil, da Universidade de Brasília 
(Relator); Dr. Agostinho Cruz Marques, da 
Fundação Nacional de Saúde e Dr. Hernando 
Cárdenas G., da Organização Panamericana de 
Saúde/Organização Mundial de Saúde 
(OPAS/OMS).

Neste guia são dadas orientações práticas 
sobre o diagnóstico e o tratamento da malária 
grave e complicada. Depois de mostrar os 
cuidados gerais de enferm agem  que 
necessitam estes pacientes, analisam-se as 
possíveis complicações (anemia, insuficiência 
renal, hipoglicemia e edema pulmonar) e são 
dadas recomendações concretas e concisas 
sobre o tratamento. O guia está destinado 
p rincip alm en te aos m édicos e outros 
profissionais de saúde com responsabilidades 
em hospitais ou outros estabelecimentos de

saúde dotados de leitos para internamento de 
pacientes com malária grave, a fim de evitar a 
mortalidade por esta doença.

Exem plares desta p u b licação  foram  
enviados às Coordenações Regionais da 
Fundação Nacional de Saúde, às Secretarias 
Estaduais de Saúde e à Sociedade Brasileira de 
Medicina Tropical, às quais, com apoio da 
OPAS/OMS, promoverão reuniões com o 
propósito de divulgar a sua utilização.

Orihel TC, Ash LR (eds) Parasites in human 
tissue. ASCP press, 1995.386p., illust.

Guia para identificacão de protozoários, 
trem atódeos, cestóides, acanthocephala, 
pentastomideos e arthropodas em tecidos 
humanos.

Bittencourt AL. Infecções congênitas 
transplacentárias. Editora Livraria Revinter,
1995.

O livro tem boa apresentação, é bem 
ilustrado, principalmente nos capítulos de 
patologia da placenta e patologia e patogenia 
das lesões no concepto. Cobre todas as 
infecções que podem se transmitir através 
da p l a c e n t a ,  e n f a t i z a n d o  r u b é o l a ,  
citomegalovirose, SIDA, herpes simples, 
hepatites virais, parvovirose, varicela-zoster, 
entrerovirose, sífilis, listeriose, toxoplasmose, 
doença de Chagas e malária.

É de interesse especia l mente  para 
obstetras, neonatologistas, patologistas e 
infectologistas.
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