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LANÇAMENTO

Parasitologia Clínica
é obra de cabeceira

Um presente para farmacêuticos, especialmen-
te analistas clínicos,  parasitologistas e, principalmen-
te, estudantes que buscam conhecer os elementos
básicos do diagnóstico microscópico e que necessi-
tam adquirir experiência nos procedimentos de labo-
ratório voltados à pesquisa e as suas aplicações na
Parasitologia Clínica. O livro Parasitologia Clínica
– Seleção de Métodos e Técnicas de Laboratório
para o Diagnóstico das Parasitoses Humanas,
do professor gaúcho Geraldo Attilio De Carli, é um
mergulho profundo e minucioso sobre o assunto, que
não pode faltar à cabeceira de quem lida com a área
parasitológica, quaisquer que sejam os campos de
atuação.

Parasitologia Clínica (...), pela Editora Athe-
neu, tem 810 páginas e compõe-se de 11 seções, 38
capítulos, três apêndices e 130 figuras coloridas e
em preto e branco. Extensa e detalhista, essa obra-
prima da parasitologia traz, entre as suas várias se-

ções, “parasitos intestinais”, “exames de aspirados,
dos tecidos, da urina, das secreções e de material de
biópsia”, “parasitos emergentes e oportunistas”,  “pa-
rasitos do sangue e dos tecidos”, “cultivo de proto-
zoários”, “imunodiagnóstico”, “biologia molecular”,
“identificação histológica”, “controle de qualidade e
biossegurança”, “identificação e diagnóstico”, etc.

O autor – Geraldo Attilio De Carli é uma auto-
ridade no assunto sobre o qual escreveu. O seu cur-
rículo revela o perfil do estudioso infatigável, para
quem não existem fronteiras, quando o assunto é a
pesquisa parasitológica. Tanto que já estudou nos mai-
ores centro do mundo. Mestre em Parasitologia e
doutor em Farmácia e Bioquímica, De Carli é pro-
fessor de Parasitologia Clínica da Faculdade de Far-
mácia da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre, desde
1998. Foi professor titular de Análises Parasitológi-
cas da Faculdade de Farmá-
cia da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFR-
GS), de 1963 a 1997, e tam-
bém  da Universidade do
Vale do Rio dos Sinos (Uni-
sinos), em São Leopoldo
(RS), de 76 a 87.

Ex-bolsista da Univer-
sidade de Wisconsin, Madi-
son, nos Estados Unidos
(1965-1967), e ainda do Cen-
tro Pan-americano de Zoo-
noses - Oficina Sanitária
Pan-americana (Opas/
OMS) -, em Buenos Aires,
o professor Geraldo De Carli
estudou também como bol-
sista da Japan International Cooperation Agen-
cy (JICA), no Japan Association of Parasite Con-
trol, em 1987, e na Universidade de Kyorin, em Tó-
quio, no Japão, em 1993. Estudou ainda na Universi-
dade de Rouen, na França, e no Instituto de Medici-
na Tropical Bernhard Nocht, em Hamburgo, na Ale-
manha.

Onde encontrar – O livro é vendido em todas
as livrarias especializadas em publicações científi-
cas na área da saúde. O telefone da Editora Athe-
neu é (21)2539-1295 e o e-mail é
<atheneu@atheneu.com.br>. Contatos com o autor
do livro, Geraldo De Carli, podem ser feitos, através
do e-mail <gdecarli@portoweb.com.br>
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