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ANÁLISES DE LIVROS

THE dANA GUIdE TO BRAIN HEALTH. FLOYD E. BLOOM, E. FLINT BEAL, DAVID J. KUPFER (EdS). ISBN 13: 978-1-
932594-10-2. Um vOLUmE (19 × 23 Cm) COm 733 páGINAS. WASHINGTON, dC, 2006. dANA pRESS (www.dana.org,  
900 15TH STREET, N. W. WASHINGTON, dC 20005).

Nós recomendamos fortemente este livro a neurolo-
gistas, psiquiatras, clínicos, pediatras, médicos da famí-
lia e leigos eruditos. O livro foi escrito por 104 contri-
buintes, incluindo vários ganhadores do Premio Nobel. A 
maioria dos contribuintes são norte-americanos, mas in-
gleses, canadenses e australianos também fazem contri-
buições. Este volume mostra uma tendência que é mais e 
mais comum nos Estados Unidos, a colaboração de escri-
tores profissionais (seis deles neste livro), com médicos e 
cientistas na produção de livros e artigos de fácil leitura, 
sem qualquer sacrifício na qualidade científica e médica. 
A qualidade das ilustrações (com quatro ilustradores) é 
excelente e algumas são em cores. 

Um CD ROM acompanha o volume, que permite ao 
leitor entrar facilmente na internet e achar logo os web si-
tes, no qual tratam de pesquisas básicas e estudos clínicos 
feitos depois da publicação do livro. O custo benefício do 

volume é baixo, $25 dólares (R$ 60,00 reais), isso devido a 
um grande subsídio doado pela Fundação Dana, que finan-
cia pesquisas sobre o cérebro e as publicações da mesma.

O livro é dividido em quatro partes, contendo um to-
tal de 19 capítulos: I Como Funciona o Cérebro e os Con-
ceitos Básicos Sobre a Estrutura e Funcionamento. II O Cé-
rebro Durante a Vida Toda, do Feto Até a Velhice. III O Cé-
rebro Saudável. IV Doenças e Outras Condições Patológi-
cas do Cérebro (esta divisão ocupa 70% do volume e fala 
detalhadamente do tratamento de cada doença).

Este volume é um “clássico” que, com a passagem do 
tempo e algumas revisões periódicas, provavelmente será 
a “Bíblia” da neurologia. Nós temos somente elogios para 
este livro.
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