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Lagochilasc¿tis minor
infecção humana, 139
Leishmania mexicana mexicana

tratamento da ancilostomíase, 42
trâtamento da ascaridíase, 294
tratamento da tricocefalíase, 294

identificaçáo

Ancilostomíase

tratamonto com albendazol, 42,

tratamento com mebendazol,

e terapêutica antimonial,
no Vale do Ribeira, 108

294

294

AscaridÍase

em mulheres,

em estreptococos do grupo ,{, 16
Listeriose
em mulheres, 62
MaIáÌia
reaçáo dg imunofluorescência indireta,

283

62

em Boa Vista (Roraima),
Diarréia
particulas virais, 113

tratamento da ancilostomiase, 294
tratamento da ascaridÍase, 294
tratamento da tricocefaìÍase, 294

53

Oxamniquins
nâ esquistossomose, 1?3,
Paracoccidioides brasiliensis

Dioctofimosis

canma, 259
Doença de CHAGAS
congênita, 3U5
pós-transfusional, I95

Paracoccidioidomicose

cutânea,

223

com deficiência da Vit. A em camundongos,
em crianças, 6?, 178
ensaio com oxamniquinô, I?3
ensaio com prazrquantel, 1?3
lesöes hepáticas e'm camundongos,
mansônica, 2
reação periovular, 3?
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236

ÊefrÞñf^ê^ê^c

lisogenia,

jejuni,

d0

Hepatite
B, 246, 270

crônica, 388
de Lábrea, 182

do antÍgeno de superfície,

Imunofluorescência

indireta, na ms.lária,

229

Inquéritos

na leishmaniose visceral,
soroepidemiológicos,

310

8?

Isospora beui
isosporose humana,
4?

320

270

suscetibilidade de

1?8

B. tenagophila,

SÍndrome

da "mononucleose símile',, 800
Taenia s¿ginat¿
tratamento com praziquantel, Z9
Taenia solium
tratamento com praziquantel, ?9
99

isolamento de oocistos, 3t

Ketoconazol

na paracoccidioidomicose,

granulomas encefálicos, 99
Iocalizaçã.o pulmonar, z3
tratamento com ketoconazol, t2?
Particulas virais
em crianças com dianéia, 1lB
Plasmodir¡m falciparum
cultÍvado in vitro, 229

Tomografia
na blastomicose,
ToxoÞlasmâ gond¡i

4?

Isosporose

humana,

82

em área de Botucatu, ??

Praziquantel
na esquistossomose, 173,
nas tenÍases humanas, 79
Schistosoma mansoni
contagem de ovos, 22
escreção de ovos, 6?
remoçáo em pacientes, 2

16

desaparecimento

223

ultraestrutura na fase filamentosa, lS2
ultraestruturâ na fase leveduriforme, 161

.Esquistossomose

Gastroenterite
por Campylobacter

229

Mebendazol

Dengue

bioquímica da,

120

Lisogenia

Citomegal.ovírus

inJecção

265

inquérito sorológico, 310
Levantamento plânorbídico
na áÌea de Presidente Prudente,

50

Cebm apella sp
infecçáo experimental, 2'15,

9?

Leishmaniose visceral

tratamento com albendazol, 294
tratamento com mebendazol, 294
ßiomphalaria tenagophila
suscetibilidade ao S. mmsoni, 168
Cmpyloba¿ter jejuni

em crianças,

no Estado de São Paulo,

Leishmaniose tegumentar âmericana.

Toxoplasmose
12?

detecção em recém-nascido,

25

t6B

investigação sorológica,

pesquÍsa de anticorpos

62

IgM,

201

TricocefalÍase

tratamento com alþendazol,
tratamento com mebendazol,

294
294

Tlypanosoma crui
ação in vitro de derivados isoquinolina dlonas, Zil
estudo ultraestrutural, 1BB
formas metaciclícas, 55
infecçáo crônica em camr¡ndongos, 20?
infecção de macacos Cebus, 2?5, 283

