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DIAGNóSTICO DE NEUROINFECÇÃO – COM ABORDAGEM DOS E��AMES DO LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO E 
NEUROIMAGEM. MARZIA PUCCIONI-SOHLER (ORGANIZADORA). ISBN 978-85-7771-026-3. UM vOLUME (17 × 26 CM) COM26 CM) COM 
155 PáGINAS. RIO DE JANEIRO, 2008�� EDITORIA RUBIO LTDA (Av. CHURCHILL, 97/203 CASTELO, RIO DE JANEIRO RJ�� E-MAIL: 
rubio@rubio.com.br).

Marzia Puccioni-Sohler juntamente com 20 colaboradores 
reuniram sua experiência em neuroinfecção levando em conta a 
tríade diagnóstica: clínica, líquido cefalorraquidiano (LCR) e neu-
roimagem. O livro se compõe de três partes e um caderno com 
31 ilustrações em cores sobre o exame do LCR. A parte I apre-
senta 3 capítulos sobre o exame do LCR. O capítulo 1 é dedica-
do aos fundamentos do exame. O capítulo 2, de grande impor-
tância, sobre critérios de avaliação da qualidade do exame, tema 
quase nunca abordado em livros de texto sobre o mesmo assun-
to. Nele são discutidos os conceitos básicos utilizados na quali-
dade, o controle interno e externo e os programas existentes de 
controle de qualidade em LCR. O capítulo 3 apresenta um atlas 
com 22 figuras em preto e branco sobre a citologia do LCR. 

A parte II com cinco capítulos apresenta as principais enfer-
midades infecciosas do sistema nervoso. Treze doenças infec-

ciosas são discutidas. Destaque deve ser feito as rickettsioses, 
a meningoencefalite amebiana primária e a doença de Creut-
zfeldt-Jakob.

A parte III é composta de 1 capítulo onde são apresentados 
os principais achados do exame de neuroimagem em infecção 
com 66 imagens bastante ilustrativas. No final de cada capítulo 
são apresentadas referências pertinentes.

Dois anexos e um índice remissivo finalizam o livro. O pri-
meiro sobre “Atendimento de Neuroinfecção no HUGG/UNI-
RIO” e o segundo sobre “Itens da análise do LCR” considerando 
a hipótese diagnóstica. É leitura obrigatória para neurologistas, 
patologistas e sobretudo os liquorologistas em particular.
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