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Este livro constitui o 4.° volume de
um trabalho sobre Entomologia Médica,
iniciado em 1962.

Dentro do critério seguido nos volumes
anteriormente publicados, o autor apre-
senta estudo da família Psychodidae e,
particularmente, o tratamento sistemático
da subfamilia Phlebotominae, orientado
sobretudo para o aspecto eminentemente
epidemiológico relacionado a esse grupo
de dípteros. Foi feita revisão de todas
as espécies hematófagas do Continente
Americano, adotando-se a nova sistemá-
tica relativa aos vários grupos genéticos.

Este livro há muito se fazia necessário
não só como complemento aos volumes já
publicados, mas sobretudo como fonte de
consulta para pesquisadores, professores e
estudantes que se dedicam a pesquisa tan-
to no campo da Entomologai, quanto da
Saúde Pública, da Epidemiologia ou da
Medicina de doenças transmissíveis por
eses incômodos insetos. Por outro lado,
com o alcance desta obra fica definitiva-
mente assentada a controvertida sistemá-
tica da subfamilia Phlebotominae.

O assunto foi desenvolvido em 10 ca-
pítulos, num total de 658 páginas, 7 ta-
belas, 18 mapas e 278 ilustrações, com-
preendendo o tratamento completo dos
problemas médicos e epidemiológicos rela-
cionados com a família Psychodidae e en-
faticamente às subfamilias Psychodinae,
Bruchomyiinae e Phlebotominae. Esta
última, no que tange ao aspecto sistemá-
tico e epidemiológico, o autor se detém
mais profundamente aos gêneros Lutzo-
myia e Psychodopygus. Apresenta ainda
um estudo detalhado das Leishmanioses,
Visceral (LV) e Tegumentar Americana
(L.T.A.), e da Bartonelose sob diferentes
aspectos, dando particular destaque ao
aspecto epidemiológico. De maneira bas-
tante didática, apresenta classificação das
leishmanioses, particularmente da Tegu-

mentar Amerciana (LTA), com base na
etiología e tipos geográficos dessas ende-
mias. Ainda sob forma de apêndice, o
autor fornece dados sobre técnicas de cam-
po para coleta de formas imaturas e de
adultos, e técnicas de laboratório para
estudo taxionômicos e para criação em
condições artificais, baseado nos métodos
empregados nas investigações efetuadas
no Departamento de Epidemiologia da Fa-
culdade de Saúde Pública da Universi-
dade de São Paulo (DEFSP). Ao térmi-
no de cada capítulo é apresentada biblio-
grafia concernente ao assunto tratado,
completa até a data de término do ma-
nuscrito.

O autor estuda em todos os grupos Ta-
xionômicos tratados particularmente em
Phlebotominae e enfaticamente em Lut-
zomyia e Psychodopypus — o aspecto da
morfologia externa de machos, fêmeas,
pupas, larvas e ovos, utilizando descrições
pormenorizadas das espécies e evidencian-
do os caracteres morfológicos mais em uso
na identificação desses grupos. Tais ele-
mentos anatômicos como asa, palpos ma-
xilares, cibário feminino, espemateca e
genitalia masculina foram ilustrados, pa-
ra cada espécie tratada, com desenhos
originais que muito enriqueceram esta
obra.

Além do que, com a reconhecida expe-
riência no campo da sistemática, o autor
não se prende apenas ao aspecto morfo-
lógico desses insetos, mas encara frontal-
mente o ecológico e o biológico das for-
mas imaturas e aladas, particularmente
das espécies de interesse médico-sanitário.
E para maior facilidade daqueles que es-
tudam esses grupos, são fornecidas cha-
ves de identificação de machos e fêmeas
das diferentes espécies, subgêneros, gê-
neros e subfamílias de Psychodidae.
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Obra editada pela Editora da Univer-
sidade de São Paulo, apresenta em seu ca-
pítulo introdutório várias definições de
hospital, bem como descreve a evolução
de suas funções. Os capítulos seguintes,
de I a XVII são relacionados ao serviço
de arquivo médico e estatística de um
hospital em que são estudadas as suas fi-
nalidades, seu planejamento e organiza-
ção. Ênfase especial é dada às estatísti-
cas administrativa e médica. O prontuá-
rio médico é analisado sob todos os seus

aspectos, desde a sua definição, impor-
tância, composição, sistemas de arquiva-
mento, guarda, conservação e os aspec-
tos legais que envolvem as informações
médicas. Alguns fluxogramas e rotinas
são apresentados como exemplo. O últi-
mo capítulo é reservado à Terminologia
médica, onde são definidos os principais-
termos usados no dia-a-dia hospitalar.
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