Trazendo como subtítulo "à luz da Etimologia e Biografia", o autor nos dá demonstração de sua grande erudição,
ao analisar as origens gregas e latinas das palavras empregadas. De grande interesse, ainda, os dados biográficos e históricos dos grandes parasitologistas e suas obras.
No prefácio, feito pelo professor Uriel Franco, pode-se
ter uma idéia do trabalho minucioso, da metodologia empregada, bem como do carinho com que o autor se dedicou
à realização do seu trabalho.
Bastante interessante, ainda, o capítulo inicial intitulado
"Em torno da Parasitologia e de seu histórico no Brasil", assinado pelo professor Paulo de Toledo Artigas.
Dentro da organização clássica de um dicionário, o autor
trata tanto dos termos técnicos como dos populares, de parasitologia ou doença parasitária médica ou veterinária, bem
como dos principais pesquisadores da especialidade.
De consulta fácil, escrito em linguagem elegante, o Dicionário de Parasitologia irá sem dúvida alguma ocupar um lugar de grande relevância na literatura Parasitológica.
Luiz Fernando Ferreira

Walter Leser, professor aposentado de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, e seus colaboradores
apresentam seu livro com as seguintes palavras iniciais:
"Há cerca de 10 anos, decidiu-se, no Departamento de
Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, introduzir, em caráter experimental, nova metodologia de ensino da Epidemiologia Geral, nele ministrado. Dadas as características adotadas para esse curso, de que praticamente se
excluíam as aulas magistrais, foi necessária a redação de um
texto de suporte a ser utilizado na forma de apostilas. No
decurso dos anos, tanto o curso quanto o texto foram objeto de modificações que a análise crítica dos resultados tornava indicadas.
Tendo em vista o objetivo proposto, de natureza estritamente didática, o que se pretendeu, sem que se possa afirmar até que ponto se conseguiu, foi apresentar aos estudantes, na seqüência adotada no desenvolvimento do curso e
em forma compatível com o seu estágio de formação, os
elementos de epidemiologia geral em que se alicerçam as atividades de Medicina Preventiva, em sua abrangente concepção atual.
Assim, a matéria exposta é, naturalmente, a que figura
nas obras que integram a vasta literatura nesse campo, várias
delas objeto de citações ao longo do texto. Apenas no capítulo referente à Epidemiologia Geral das Doenças Transmis-
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síveis são introduzidas conceituações e definições divergentes das que são usualmente adotadas, parecendo, porém, aos autores, capazes de propiciar mais fácil compreensão dos mecanismos envolvidos no processo de transmissão".

