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Aspectos da visão da criança, bem como os métodos e cuidados próprios para o diagnóstico de seus
sinais e sintomas, constituem o tema principal do livro “Oftalmopediatria”, de autoria de Célia
Regina Nakanami, Andréa Zin e Rubens Belfort Junior, lançado recentemente pela Editora Roca Ltda.
O livro aborda os aspectos conceituais e procedimentais das principais afecções da visão. Ambliopia,
estrabismo, nistagmo, conjuntivite, glaucoma, catarata e transplantes são alguns dos temas
abordados em seus 50 capítulos, escritos com a ajuda de 78 colaboradores, escolhidos entre maiores
especialistas brasileiros em suas respectivas áreas. A obra tem a preocupação de ser escrito em
linguagem didática e conta com centenas de ilustrações.
Pedidos e maiores informações: Editora Roca Ltda., tel. (11) 3331-4478; e-mail: vendas@editoraroca.
com.br ; site: www.editoraroca.com.br

Na apresentação de “Essencial em Oftalmologia”, de autoria de Adalmir Morterá Dantas, o
professor Milton Ruiz Alves afirma que o livro “é um guia para o mundo da doença ocular. O coor-
denador e os seus 62 colaboradores alcançaram o objetivo de produzir um livro que oferece uma
visão ampla e atualizada do que é essencial na Oftalmologia atual. Cada um dos seus 27 ca-
pítulos foi escrito pelo coordenador e/ou por colaboradores preparados nos assuntos relacio-
nados e reconhecidos como líderes em suas áreas de atuação”.
A obra está dividida em três seções: Oftalmologia Básica/ Oftalmologia Clínica; e “Doenças
Sistêmicas.
Pedidos e maiores informações: Editora Cultura Médica - tel.: (21) 2567-3888 ; e-mail: cultura@
culturamedica.com.br ; site: www.culturamedica.com.br

A Editora Cultura Médica/Guanabara Koogan acabam de lançar uma nova edição do livro
“Angiografia Flurescente em Oftalmologia”, de autoria de Dorothy Dantés, chefe do
departamento de retina do Instituto de Olhos do Hospital Universitário São José, da Faculdade
de Ciências Médicas de Belo Horizonte.
A obra  aborda a vascularização retiniana e a barreira hemato-ocular, bem como elenca os
conhecimentos fundamentais para o entendimento da fisiologia da retina. Descreve ainda asa
manifestações retinianas das doenças sistêmicas, apresenta os sinais angiográficos e compara
os diferentes tipos de angiografias fluorescentes existentes na atualidade.
Pedidos e maiores informações: Editora Cultura Médica - tel.: (21) 2567-3888; e-mail: cultura@
culturamedica.com.br ; site: www.culturamedica.com.br

Outro lançamento da Editora Cultura Médica / Guanabara Koogan é a segunda edição do livro
“Oftalmologia - Ciências Básicas”, de autoria de Carla Putz, instrutora do setor de Óptica Oftálmica e Visão
Subnormal do Curso de Especialização em Oftalmologia Professor Ivo Corrêa-Meyer, de Porto Alegre (RS).
A autora apresenta como os principais objetivos da obra oferecer um estudo geral das ciências básicas
(genética, imunologia, microbiologia e embriologia) de maneira sucinta e didática relacionando-as com a
clínica oftalmológica; apresentar noções gerais sobre anatomia, citologia, histologia, bioquímica e
fisiologia ocular; exibir os conceitos fundamen-tais de farmacologia, iatrogenia, oftalmologia sanitária,
ética, epidemiologia e estatística.
Pedidos e maiores informações: Editora Cultura Médica - tel.: (21) 2567-3888 ; e-mail: cultura@
culturamedica.com.br ; site: www.culturamedica.com.br
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