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ANÁLISES DE LIVROS

This book introduced the term “Neuroemergencies” in the
international medical literature. It is the first textbook with a broad
worldwide distribution, to fully cover the entire spectrum of Neu-
roemergency Medicine, from initial evaluation and management
through all phases of hospitalization, up to Neurorehabilitation.

With 54 contributors representing the United States, Brazil,
Italy, France, Germany, and Japan, the book strongly addresses
unbiased, comprehensive, clinically relevant information, accor-
ding to high standards that have been set by the International
Society for Neuroemergencies (ISONEUREM).

Both adult and pediatric issues are fully covered in 20 chap-
ters, including: 1) Initial Evaluation and Management of Neuroe-
mergencies; 2) Acute Respiratory Failure in Neuroemergencies;
3) Cardiovascular Disorders Related to Neuroemergencies; 4) Acute
Seizure Disorders; 5) Infectious and Parasitic Emergencies of the
Central Nervous System; 6) Neuroemergencies During Pregnancy;

7) Neuro-Ophthalmologic Emergencies; 8) Acute Stroke Manage-
ment; 9) Parasurgical Management of Aneurysmal Subarachnoid
Hemorrhage; 10) Surgical Management of Spontaneous Intra-
cranial Hemorrhage; 11) Cervicocerebral Interventional Neurora-
diology; 12) Pediatric Neuroemergencies With Intracranial Hyper-
tension; 13) Acute Neuromuscular Diseases; 14) Traumatic Disor-
ders of the Peripheral Nervous System; 15) Acute Spinal Disor-
ders; 16) Severe Acute Brain Trauma; 17) Intracranial Tumor
Emergencies; 18) Pituitary Emergencies; 19) Neuroemergency
Nursing; 20) Neurorehabilitation.

Because of its broad coverage, this book represents and upda-
ted source of relevant information for all neuroprofessionals, es-
pecially those involved with Neuroemergency Medicine.

JULIO CRUZ
ANTONIO SPINA-FRANCA

NEUROGERIATRIA. CARLOS UMBERTO PEREIRA, ANTONIO DE SOUZA ANDRADE FILHO. UM VOLUME
(21 X 28 CM) ENCADERNADO, COM 402 PÁGINAS. ISBN 85 7309 499 0. RIO DE JANEIRO, 2001: LIVRA-
RIA E EDITORA REVINTER LTDA (RUA DO MATOSO 170, 20270-130 RIO DE JANEIRO RJ. FAX 21 502
6830. E-MAIL: livraria@revinter.com.br).

Prepararam este livro o neurocirurgião Carlos Umberto Perei-
ra, Professor Adjunto do Departamento de Medicina da Universi-
dade Federal de Sergipe, e o neurologista Antonio de Souza Andra-
de Filho, Professor Adjunto do Departamento de Neuropsiquiatria
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Co-
ordenaram eles a distribuição da matéria que o livro contém e
escolheram aqueles que discorreram sobre cada um dos temas.
Assim, os 54 capítulos deste livro foram escritos por 69 especia-
listas, entre eles contando-se também os seus dois editores. A
matéria de cada capítulo é apresentada dentro do mesmo foco
central: mostrar aspectos de doenças do sistema nervoso que,
do ponto de vista neurológico, se tornam mais expressivos ou apare-
cem com a idade. Na realidade, esse é o objeto da neurogeriatria.

A vastidão da matéria que, portanto, engloba a neurogeriatria
é motivo dos capítulos que se sucedem neste livro.

Primeiramente, a propedêutica neurológica e o exame do
fundo de olho são analisados. Líquido cefalorraqueano, neuror-
radiologia e neuroproteção ocupam os três capítulos seguintes.

Seguem-se capítulos sobre aspectos clínicos na prática geri-
átrica, cefaléia, síncopes, delírio, epilepsia, sono e apnéia do sono.
Após, vem a matéria dos distúrbios do movimento: doença de
Parkinson, com cinco capítulos; doença de Huntington; prions;
tremores, distonias e discinesias.

Dando continuidade, vêm três capítulos sobre tumores intra-
cranianos e um sobre aneurismas. Eles  antecedem aqueles de
interesse à patologia encéfalo-vascular: hipertensão arterial, aci-
dente vascular cerebral, hemorragia cerebelar, fibrilação atrial e

acidente cerebrovascular isquêmico, doença ateromatosa da
carótida, insuficiência vertebrobasilar.

Seguem-se temas relacionados a nervos cranianos: síndromes
vertiginosas, alterações auditivas (com a presbiacusia), paralisia
facial neuralgia do trigêmeo. Polineuropatias, neuropatia diabé-
tica e síndrome do túnel do carpo são analisados a seguir.

Demência vascular e doença de Alzheimer se sucedem, desta
última sendo focalizados: diagnóstico e tratamento, aspectos da
reabilitação.

Temas sobre patologia raquimedular dão continuidade ao rol:
mielopatia esquistossomótica, trauma raquimedular, espondilo-
listese degenativa lombossacra, canal medular estreito, hérnia
discal lombar.

Trauma craniano, hematoma subdural crônico e hidrocéfalo
de pressão normal são os próximos temas, seguidos das menin-
gites. Seguem-se: psicoterapia, depressão e reabilitação.

O último capítulo trata da neurogeriatria e a ética.
Índice remissivo encerra a obra, facilitando sua consulta pe-

los interessados em temas específicos. Entretanto, é necessário
que neurologistas e neurocirurgiões interessados em neuroge-
riatria tomem conhecimento do conteúdo de cada um dos textos
do livro, para devidamente aproveitarem o esforço dos colegas
que os prepararam valendo-se tanto da literatura como, princi-
palmente, da sua experiência no assistir o idoso com problemas
da alçada neurológica.

ANTONIO SPINA-FRANÇA
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UM VOLUME (12 X 19 CM) EM BROCHURA, COM 204 PÁGINAS. ISBN 85 7450 072 0. SÃO PAULO,
2001: LEMOS EDITORIAL (RUA RUI BARBOSA 70, 01326-010 SÃO PAULO SP. FAX 11 3371 1855. E-
MAIL: lemos@lemos.com.br).

Como no Prefácio salienta o Prof. Dr. Lineu César Werneck –
chefe do Serviço de Neurologia do Hospital de Clínicas da Univer-
sidade Federal do Paraná (UFPR0, este livro tem como finalidade
permitir aos médicos residentes e aos médicos plantonistas uma
fonte de consulta rápida diante de emergências neurológicas mais
comuns. As condutas delineadas neste livro têm como ponto de
partida a experiência vivida nesse modelar serviço de neurologia,
ao qual também pertencem os editores, ambos Professores Ad-
juntos da UFPR, Hélio Afonso Guizzoni Teive e Édison Matos Nóvak.
Eles se valeram de sua experiência clínica tanto para o preparo
dos textos do livro, como para a escolha dos colegas que com
eles colaboraram e que estão ligados ao mesmo serviço de neuro-
logia a que pertencem. Resulta que há uniformidade de concei-
tos e de condutas em relação a cada uma das condições de emer-
gência analisadas no livro, distribuídas em dezesseis tópicos.

Estado de mal epiléptico é o primeiro tópico, preparado por
Luciano de Paola. Acidente vascular encefálico é o segundo, pre-
parado por Nóvak junto com Viviane Flumignan Zétola. Ambos
também prepararam os dois temas seguintes: hemorragia intra-
parenquimatosa encefálica e hemorragia subaracnóidea. Teive e
Alessandra Zanatta prepararam o capítulo sobre a conduta em
estados de coma. Hipólito Carraro Jr, Alexandra Zanatta e Patrí-
cia Coral, com Teive discorrem sobre a conduta frente a hiperten-
são intracraniana.

Trauma craniano é capítulo de autoria de Walter Oleschko
Arruda. Sérgio Monteiro de Almeida, aqueles sobre meningites
bacterianas agudas, encefalite herpética e líquido cefalorra-
quidiano. O manejo da compressão medular espinhal aguda é
apresentado por Marcelo Tessari e Alessandra Zanatta, com Teive.

Os aspectos clínicos e o manejo da crise miastênica são apre-
sentados por Ênio A. Comerlatto e Rosana Hermínia Scola. Eles
mesmos apresentam os aspectos clínicos e a conduta na síndrome
de Guillain-Barré.

Cefaléias na sala de emergência é capítulo da autoria de Pedro
André Kowacs e Elcio Juliato Piovesan. Teive com Daniel S. de Sá
prepararam o tema acerca da reação aguda distônica e o respec-
tivo protocolo de tratamento. Determinação da morte encefálica,
de Carlos Eduardo S Silvado é o capítulo com que se encerra este
livro.

Oportuna e atualizada lista de referências bibliográficas en-
cerra cada um dos capítulos. Como útil Apêndice, ao final do
livro consta a Escala de Coma de Glasgow.

Como salientam Teive e Nóvak na Introdução, o livro apre-
senta orientações gerais básicas em emergências neurológicas,
resultantes da experiência vivida em cada um dos setores do ser-
viço a que pertencem. Como eles, compartilho a esperança de
que este manual possa significativamente contribuir para a
melhoria das condições de atendimento da maioria das emer-
gências neurológicas em nosso meio.

Concluo a análise deste pequeno manual de bolso, grande
no seu conteúdo, recomendando que ele passe a fazer parte da
bagagem de mão dos nosso residentes de neurologia e de seus
preceptores. Ainda, recomendo a leitura atenta deste manual aos
responsáveis pelos sistemas de residência em neurologia  de nos-
so país, particularmente daqueles ligados à Academia Brasileira
de Neurologia, ou a ela afiliados. Esta última recomendação tem
dois motivos: o primeiro é o de estimular o conhecimento do
tema e a homegenização de condutas; o segundo, o de estimular
outros serviços de neurologia que sejam tão ricos de experiência
acumulada na área, para que também preparem os seus respec-
tivos manuais, esperando que sejam tão adequados e úteis como
este.

ANTONIO SPINA-FRANÇA
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