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que comunicarem e propuserem. A relação entre os gru-
pos e esses seus membros diferenciados é caracterizada
por extrema ambivalência e a violência está sempre pres-
tes a emergir."

Esta análise é aqui transcrita com a autorização do

autor do livro, tendo sido preparada pelas jornalistas
que a assinam.

ALESSANDRA WOLFF
CAMILA SOTÉRIO

DEMÊNCIAS. LEONARDO CAIXETA. UM VOLUME (15,5 X 22,5 CM) EM BROCHURA, COM 344 PÁGINAS. ISBN
85 7450 161 1. SÃO PAULO, 2004: LEMOS EDITORIAL (E-MAIL: lemos@lemos.com.br).

O autor, que escreveu todos os capítulos, é Profes-
sor Adjunto Doutor em Medicina da Universidade Fe-
deral de Goiás. 

"Critérios diagnósticos das demências, apresentação
de casos clínicos em quase todos os capítulos, diversos
quadros e tabelas que favorecem a didática do material,
exames de imagens de vários tipos de demências e ca-
pítulos que abordam suas principais formas" são as prin-
cipais propostas do livro.

O assunto é tratado em 48 capítulos, distribuídos em
344 páginas. A matéria abrange onze módulos: (1) intro-
dução conceitual e histórica; (2) epidemiologia e políticas
de saúde para os idosos; (3) demências mais comuns; (4)
degenerações fronto-temporais; (5) transtornos psiquiá-

tricos e demências; (6) demências subcorticais associadas
ao Parkinsonismo e outras; (7) demências infecciosas;
(8) outras demências reversíveis; (9) demências inco-
muns; (10) demências não evolutivas ou fixas; (11) ma-
nejo dos doentes com demência.

É elenco muito extenso, particularmente quando o
autor considera situações específicas, como, por exem-
plo, aquelas relacionadas a quadros subcorticais e, sobre-
tudo, a doenças infecciosas do sistema nervoso.

Neste livro, o autor expõe sua experiência e suas opi-
niões sobre muitas das doenças neurológicas relaciona-
das às demências.

LUÍS DOS RAMOS MACHADO

ESCLEROSE MÚLTIPLA. SÉRGIO ROBERTO HAUSSEN (ORGANIZADOR). UM VOLUME (15X23 CM) COM 150
PÁGINAS. PORTO ALEGRE, 2004: EDITORA CONCEITO (w w w. e d i t o r a c o n c e i t o . c o m . b r), AVENIDA CARLOS GOMES
141 / 1202, 90480-003 PORTO ALEGRE RS (e-mail: editoraconceito@ editoraconceito.com.br).

Este livro tem como subtítulo INFORMAÇÕES CIEN-
TÍFICAS PARA O LEIGO e faz parte da coleção Saúde,
Educação e Prevenção, elaborada pelo  Instituo Conceito.
Muito embora o subtítulo, soube seu organizador for-
necer informação ao leigo e, também, ao profissional
da saúde. Sérgio Roberto Haussen, o Organizador deste
livro, reuniu sábios conhecedores do tema, a esclerose
múltipla (EM), para preparar capítulos exatos em seu
conteúdo, apresentado de modo sintético e claro. No
Prefácio, Haussen lembra que este é o segundo livro so-
bre o tema, o primeiro tendo sido publicado em 1992
pelos colegas Roberto Melaragno Filho e Aloysio de Ca-
margo, de saudosa memória, com a Ana Maria Levy, pa-
ra a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM).
Escreve ele ainda que o presente livro sobre o tema não
foi feito para substituir o primeiro, mas para apresentar
a doença em seus novos enfoques, oriundos do avanço
nos conhecimentos sobre ela, em grande parte resul-
tantes dos progressos desde então registrados nos meios
diagnósticos e terapêuticos. É necessário acrescentar, ao
que lembra Haussen, ser a experiência dos seus trinta
colaboradores e a sua própria a garantia do conteúdo
deste livro. Essa garantia vai beneficiar o paciente e seu
c u i d a d o r, assim como os profissionais da saúde, com
realce para o médico generalista e, também, o neurolo-
gista em sua permanente atualização. Mais que tudo,
os títulos dos capítulos mostram a oportunidade da lei-
tura deste livro. Outra garantia é a qualidade do conhe-
cimento de Hausenn, Professor Titular de Neurologia
no Rio Grande do Sul, que se alia à sua capacidade de
dar um cunho didático ao texto.

Na Parte I, O Que É A Esclerose Múltipla, constam os
capítulos sobre a história da EM, sobre o que ela é, sua
epidemiologia e sua genética. Na Parte II, Apresentação
Clínica, constam os capítulos sobre os sintomas da EM,
suas formas clínicas e seu diagnóstico, A Parte III, As-
pectos Clínicos Associados, contém análises sobre o im-
pacto psicológico da EM, sobre distúrbios cognitivos,
sobre distúrbios sexuais, urinários e intestinais, sobre
alterações da visão, e aspectos fonoaudiológicos. A Parte
I V, Tratamento, contém avaliações do manejo dos sin-
tomas e do tratamento medicamentoso convencional,
o uso de imunomoduladores e sobre drogas em desen-
volvimento e o transplante autólogo de células tronco.
A Parte V, Reabilitação, apresenta aspectos da fisiote-
rapia, terapia ocupacional e nutrição. A Parte VI, Aspec-
tos Administrativos da EM, abrange capítulos sobre as-
pectos sociais e previdenciários de portadores da EM.
Nas Considerações Finais, Haussen deixa claro que a
experiência foi o melhor guia para cada um dos autores
sobre o tema que respectivamente abordou. Esses auto-
res e seus títulos são alinhados no final do livro.

Todo esforço é válido para o avanço do conheci-
mento da EM, pelo quanto de problemas traz aos seus
portadores, como o quanto de desafios traz aos que
buscam elucidar seus mecanismos e estabelecer firmes
rumos para o seu tratamento, como lembra Victor Ri-
vera, de Houston, ao escrever a Apresentação deste
oportuno livro.

ANTONIO SPINA-FRANÇA


