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RESENHA BIBLIOGRÁFICA
Roedores da Região N eotrópica e Patógenos de Im portância para o Hom em .
M. Dalva M ello S. Barbosa - D CS/UFSCar, 1 1 9 págs, 1 9 8 5 .

A monografia que M aria D alva preparou é, sem
dúvida, um trabalho que vai despertar vivo interesse na
comunidade cientifica. E m primeiro lugar, porque
reúne de maneira abrangente muitas informações que
ajudarão a todos que se empenham no estudo das
zoonoses nas regiões neotrópicas. E m segundo lugar,
porque leva o leitor a conhecer melhor a fauna de
mamíferos do Brasil, e isto repercutirá na utilização
desses recursos, aum entando as possibilidades de
desenvolver modelos animais adequados para as
doenças autóctones da Am érica Latina.
Certamente, existem muitas obras sobre ma
míferos roedores, porém, nenhuma delas toca, simul
taneamente, os aspectos de interesse m aior da me
dicina humana e veterinária, envolvidos na microbiologia, parasitologia e patologia. Seguramente, este
livro vai preencher este espaço. Ademais, a impor

tância econômica da fauna de roedores é tão óbvia que
dispensa enfatizar. Basta mencionar que, em cinco
capítulos, estão descritos os roedores da região neo
trópica que participam da transm issão de vírus, bac
térias, protozoários e helmintos patogênicos para o
homem.
A lista de referências é de grande valia, pois
permite acesso direto aos assuntos através de citações
básicas, encontradas em periódicos pouco divulgados,
cujo conhecimento fica quase sempre restrito aos
especialistas. Vista em conjunto, a monografia é,
realmente, obra pioneira. P or isso deve ser recomen
dada como ferramenta essencial para aqueles que se
relacionam direta ou indiretamente ao assunto.
A monografia pode ser adquirida diretamente
da Editora da Universidade Federal de São Carlos,
Reitoria. São Carlos, São Paulo, Brasil.
A ntonio Teixeira
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