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ANÁLISES DE LIVROS

Professor Klaus Felgenhauer is the head of the
Neurology Department of the Georg August Univer-
sity, Goettingen, a very known CSF Research Centre
in Germany. He has a long experience in the CSF ana-
lysis and is one of the most important authorities in
this field in Europe.

This book is very didactic with a lot of interesting
illustrations, addressed to physician assistants, neu-
rologists, psychiatrists, internists, clinical pathologists
and other professionals involved with neurological
diseases. It is an excellent resource of information
about the most recent laboratory tests for the diag-
nosis of acute and chronic neurological disease. The
book is based on the extensive clinical and labora-
tory experience of Prof. Felgenhauer and Dr. Beuche.
It induces us to reflect that although the new other
methods of diagnosis, the CSF analysis continues to
have an important role in neurology. Moreover, it is
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also demonstrated the advances in the CSF investi-
gations that occurred in the last decades.

The first chapter discusses the CSF basic funda-
ments, including the definition of blood-CSF barrier,
the origin of the CSF protein, the CSF flow, ventricu-
lolumbal gradient of protein and intrathecal synthe-
sis of immunoglobulin based on the diagram of CSF/
serum quotients. The second chapter describes the
new measures of the CSF examination and the sero-
logical marker of neurological diseases. The cytologi-
cal analysis is very well documented in the chapter 3.
This part contains an atlas with 87 colour illustrations
of cells in the different neurological diseases. The
laboratory criteria to the diagnosis of acute and chronic
diseases of the central and peripheral nervous sys-
tem are shown in the chapter 4 and 5, respectively.
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Antonio Walter Ferreira e Sandra do Lago Moraes
de Ávila apresentam, após 4 anos, a 2º edição do
livro Diagnóstico Laboratorial das Principais Doen-
ças Infecciosas e Auto-imunes. É um novo livro to-
talmente refeito com ajuda de 45 colaboradores,
especialistas em bioquímica, patologia, infectologia,
neurologia, virologia e farmácia.

O prefácio da 1º edição, escrita pelo Prof. Carlos
da Silva Lacaz, já anuncia o grande sucesso do livro
que já é referência como “livro de cabeceira” nas
Universidades, Laboratórios e Clínicas tanto no Bra-
sil como na América Latina.

Este novo livro é dividido em dez seções. A pri-
meira consta de um encarte colorido com todas as

técnicas de reações imunológicas desde fixação do
complemento, técnicas imunoenzimáticas até a re-
ação de polimerização em cadeia. Os esquemas apre-
sentados são claros com ilustrações coloridas preci-
osas. Segue-se seção geral sobre sorologia onde são
apresentados conceitos básicos de sensibilidade,
especificidade, eficiência, valor preditivo positivo e
negativo, precisão, acurácia ou exatidão e limiar de
reatividade de testes diagnósticos.

A terceira seção é dedicada as várias técnicas de
testes sorológicos como precipitação, imunodifusão,
aglutinação, fixação do complemento, imunofluo-
rescência, radioimunoensaio, técnicas imunoenzimá-
ticas, western-blotting, ensaios quimiolumines-
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centes, técnicas empregadas em automação e mé-
todos de biologia molecular. É uma seção básica de
leitura obrigatória para todos os médicos que solici-
tam testes sorológicos para seus pacientes.

A seção seguinte dedica-se ao estudo dos vírus:
citomegalia, hepatites, vírus da imunodeficiência hu-
mana, HTLV1 e HTLV2, mononucleose e rubéola.
Segue-se o estudo de bactérias: tuberculose, sífilis,
meningites bacterianas, leptospirose, micoplasmas,
hanseníase, gonococcias e clamidias, estreptococias,
estafilococias, e enterococias.

A 5º seção é dedicada ao estudo dos protozoários
salientando-se: amebíase, doença de Chagas, giar-
diase, leishmaniose, malária, toxoplasmose e parasi-
toses emergentes. A 6º seção apresenta o estudo

dos helmintos: esquistossomose, neurocisticercose,
toxocaríase, hidatidose e filariose. A 7º seção é am-
pla e toda dedicada a grande variedade dos fungos.

Finalmente as 2 últimas seções apresentam o es-
tudo das alergias e doenças auto-imunes. No final
de cada capítulo do livro são listadas as principais
referências bibliográficas atualizadas até 2001.

O livro termina com índice alfabético remissivo
contendo 12 páginas. É um livro obrigatório, impres-
cendível para todos os residentes e médicos não só
de clínica médica como patologistas, infectologistas,
neurologistas e bioquímicos.
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 Tomás Alarcón G., Professor de Neurologia da
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de
Guayaquil, Equador, preparou com carinho este li-
vro sobre uma das doenças de maior prevalência nos
países em desenvolvimento, a neurocisticercose.
Colaboraram com ele alguns dos nomes mais co-
nhecidos da Neurologia Tropical, como Román, Car-
pio, Sotelo, Rivera e outros.

A matéria é distribuída em 10 capítulos: introdu-
ção, história da doença, neuroepidemiologia, etio-
logia, patologia, imunodiagnóstico, manifestações
clínicas (considerando separadamente cisticercose do
adulto, neurocisticecose da criança e cisticercose
ocular), neuroimagem, tratamento clínico e trata-
mento cirúrgico.

Os temas são estudados de modo adequado, evi-
tando cuidadosamente os pontos mais controverti-

dos sobre classificação das formas clínicas e sobre
as indicações do tratamento, de modo a formar um
conjunto didático e bem documentado.

Merecem realce especial os textos  sobre as ma-
nifestações da doença em crianças e sobre a cisti-
cercose ocular, pela objetividade do primeiro e pela
documentação fotográfica referente ao segundo. Os
capítulos sobre imunodiagnóstico e sobre neuroima-
gem são claros e concisos, fugindo de detalhes des-
necessários ou demasiadamente específicos.

É texto bem redigido, oportuno, com informa-
ções claras e bem fundamentadas. Estas caracterís-
ticas o tornam de grande utilidade para o neurolo-
gista clínico e o credenciam a um lugar de destaque
na formação de residentes em Neurologia.

LUÍS DOS RAMOS MACHADO

TEMAS DE MEDICINA DO SONO. RUBENS REIMÃO (EDITOR). UM VOLUME (18,0 X 24,5 CM) EM
BROCHURA COM 270 PÁGINAS. ISBN 85-7450-063-1. SÃO PAULO, 2000: LEMOS EDITORIAL (RUA RUI
BARBOSA 70, 01326-010 SÃO PAULO SP).

Logo nas primeiras páginas o leitor é informado
que esta obra é dedicada à Professora Therezinha
Moreira Leite, precursora dos estudos sobre as inter-

relações entre sono e sonho em nosso País. Trata-se
de mais uma expressão significativa de reconheci-
mento merecido à Professora cuja carreira se desen-
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volveu no Instituto de Psicologia da Universidade de
São Paulo, suas pesquisas sobre o sonho influenci-
am as gerações desde então. A Professora esteve
presente à justa homenageada por ocasião do lan-
çamento deste livro.

O conteúdo deste tomo traz aspectos originais
apresentados no VIII Simpósio Brasileiro de Sono e
II Congresso Paulista de Sono, realizados na sede da
Associação Paulista de Medicina (APM), em São Pau-
lo, SP, nos dias 24 e 25 de novembro de 2000.

Ao final constam também os temas livres. Esta
edição é parte das atividades do Departamento de
Neurologia da APM, gestão 1998-2002. Compõe-se
de  35 capítulos, para os quais  participaram 44 co-
laboradores, evidenciando a intensa produção dos
pesquisadores de sono em nosso meio. Fica eviden-
te a cada ano a participação de mais centros de pes-
quisa e de atendimento clínico e maior distribuição
destes pelo País.

A temática dos capítulos traz inicialmente a atu-
alização da fisiologia do sono, da polissonografia e
da psiconeuroimunologia, A seguir, vêem as carac-
terísticas e distúrbios do sono específicos de deter-
minadas faixas etárias, iniciando com o capítulo in-
teressante  sobre o sono dos bebês e das crianças,
escrito por Wagner Rañna. Em seqüência encontra-
mos o sono dos adolescentes e dois capítulos sobre
o sono do idoso.As insônias são focalizadas em por-
menores em diversos textos, dos quais gostaríamos
de destacar a contribuição sobre insônia e qualida-
de de vida escrito por Maria Nilza Moreira de Olivei-
ra com um trabalho original aplicando o instrumen-
to de avaliação de qualidade de vida da Organiza-
ção Mundial de Saúde (WHOQUOL-100) em estudan-
tes universitários de São Paulo, capital e interior e
verificou as correlações fundamentais entre a quali-

dade de vida e o sono destes jovens. Segue-se o  texto
instigante de Paulo Vaz de Arruda et al.. sobre a vio-
lência durante o sono, seus seus aspectos clínico,
eletrofisiopatológicos e jurídicos.

As doenças do sistema nervoso e suas correla-
ções com o sono são apresentadas de forma siste-
mática e detalhada, incluindo o trauma craniano,
demência, acidente vascular encefálico, dor, epilep-
sia e cefaléia. Em um capítulo descreve as repercus-
sões do sistema nervoso autônomo nos distúrbios
do sono. A seguir vêm os textos sobre síndrome de
apnéia do sono, ronco e síndrome da resistência das
vias aéreas superiores. Dois destes textos mostram
os conhecimentos recentes sobre as manifestações
neuropsíquicas da síndrome de apnéia do sono, in-
cluindo os distúrbios cognitivos. O interesse atual
no tratamento destes distúrbios com aparelhos bu-
cais é evidente, sendo descrito em quatro capítulos.
Destes, desejamos ressaltar a participação do emi-
nente Professor João Jorge de Barros que, em seu
texto discute de forma lúcida e sistemática o papel
complexo do cirurgião-dentista no tratamento da
síndrome de apnéia do sono e do ronco. A seguir
vêem os capítulos sobre parassônias, incluindo o
ranger de dentes relacionado ao sono e o prurido
hípnico. Na ultima secção temos os elos de ligação
entre sono e sonhos, com as contribuições relevan-
tes e originais de Marion Rauscher Gallbach, Sílvia
Beatriz Joffily e Cecília Helena Piraíno Grandke.

Como a Medicina do Sono é um campo em fran-
ca expansão, as contribuições originais e de atuali-
zação aqui contidas serão úteis ao neurologista e ao
residente.

RUBENS REIMÃO

CONVERSATIONS WITH BOB MOORE. ANNA & ALEXANDER MAUTHMER (EDITORES). UM VOLUME
(15X22 CM) COM 145 PÁGINAS. KIRCHDORF, SUÍÇA, 1998: ANNA & ALEXANDER MAUTHNER PUBLISHERS
(POSTFACH 21, CH 5416 KIRCHDORF, SUÍÇA).

Este livro tem um prefácio, nove capítulos e um
apêndice com vários grupos de meditações para a
integração interpessoal de pessoas nos seus ambi-
entes sociais e relacionamentos íntimos. Títulos de
alguns dos capítulos são “Medos coletivos e pesso-
ais”, “Medo e autoridade”, “Pensamentos, emoções
e sentimentos”, “Doenças mentais” e “Tratamentos”.
A orientação do livro é formado por uma combina-

ção dos ensinamentos do psiquiatra suiço Carl G.
Jung (1875 – 1961) e pontos de vista e técnicas de
meditação tradicional da India.

A tese básica do livro é que a evolução de uma
personalidade sadia e a resolução de qualquer
malajustamento psiquiátrico, tem que sair de den-
tro da pessoa; isto é encapsulado na palavra “intui-
ção”. Em contraste com a intuição, e lutando contra
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ela, são todas as idéias e atitudes colocadas na pes-
soa por autoridades; estas incluem pais, professo-
res, o clero, as autoridades sociais e econômicas, e
outras, que influenciam a pessoa durante toda a sua
vida. Intuição leva uma pessoa a liberdade e saúde
emocional, e as forças das autoridades levam a pes-
soa, em muitos casos, à malajustamento. As forças
de autoridades são, assim, obstáculos à uma evolu-
ção emocional saudável.

Moore assume que os resultados da intuição são
sempre benignos e criativos. Mas isto é sempre a
verdade ? Muitas experiências indicam que a intui-
ção pode produzir desastres. Um bem conhecido
exemplo é Adolfo Hitler, que particularmente e pu-
blicamente disse muitas vezes durante toda a sua
vida adulta que ele usava somente a intuição e que,
em 1936 num discurso público, declarou: “Eu sigo
meu curso com toda a exatidão e seguraça de um
sonâmbulo.”

Uma outra tese de Moore é que todos os proces-

sos mentais e interpessoais são básicamente proces-
sos de energia. As suas opiniões sobre energia são
semelhantes aos conceitos do psiquiatra norte ame-
ricano Harry Stack Sullivan (1892 – 1949), com as
suas idéias de “dinamismos” dentro de cada pessoa
e em todas as relações entre pessoas.

As técnicas terapêuticas de Moore consistem em
diálogos entre o terapeuta e o paciente e técnicas
de meditação na maneira tradicional, e antiga, da
India.

O leitor que aceita e concorda com estes pontos
de vista, vai achar este livro interessante e útil. E vice-
versa. Nós, os autores da análise deste livro, caimos
na categoria dos vice-versa. Moore ensina, com al-
guns colegas, no seu instituto Psyksk Center da Di-
namarca; estudantes de 20 ou mais países frequen-
tam os seus cursos.

A H CHAPMAN
DJALMA VIEIRA E SILVA

TÓPICOS SELECIONADOS DE NEUROLOGIA. WALDIR A TOGNOLA, RUBENS REIMÃO, ELISABETE LISO
(EDITORES). UM VOLUME (14 X 21 CM) EM BROCHURA COM 486 PÁGINAS. SÃO PAULO, 2001: ASSO-
CIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA / ZEPPELINI EDITORIAL, 2001. (RUA DR. CÉSAR 530 / 1308, 02013-002
SÃO PAULO SP).

Este livro nos traz os textos apresentados no III
Congresso Paulista de Neurologia, realizado pelo
Departamento de Neurologia da Associação Paulista
de Medicina na cidade de São José do Rio Preto, SP,
nos dias 3 a 5 de maio de 2001.

A primeira parte, que predomina e consta de 405
páginas, é composta de 50 capítulos escritos por 49
colaboradores. De maneira geral, foram distribuídos
de acordo com algumas das grandes áreas da neu-
rologia, a saber: doenças cerebrovasculares; doen-
ças infecciosas; doenças auto-imunes, degenerativas
e metabólicas; doenças extrapiramidais; epilepsias;
cefaléia; distúrbios do sono; neuroimagem; eletroen-
cefalografia quantitativa; neuroftalmologia. O enfo-
que geral dos capítulos é predominantemente de

atualização do diagnóstico, tratamento e exames
complementares.

A segunda parte do livro é formada por 46 resu-
mos de Temas Livres apresentados no Congresso.
Estes estão divididos nas seguintes áreas temáticas:
doenças cerebrovasculares; doenças infecciosas;
facomatoses; demência; doenças extrapiramidais;
epilepsias; cefaléias; distúrbios do sono; traumatismo
craneoencefálico; doenças do sistema nervoso peri-
férico; neurologia infantil; reabilitação.

Temos certeza que este tomo será de utilidade
principalmente como parte do esforço de educação
continuada dos especialistas e residentes.

RUBENS REIMÃO


