
DIE NERVENKRANKHEITEN. GEORGES SCIIALTENBRAND. Um volume com 8 8 0 pági

nas e 5 3 9 figuras. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1951. Preço: DM. 87. 

Schaltenbrand, relatando neste livro sua experiência de 2 0 anos, aurida nos 
Serviços Neurológicos em que trabalhou sob a direção de Müller e Kraepelin (Mün-
chen), de Nonne (Hamburgo), de Brouwer (Amsterdam), de Magnus (Utrecht) 
e de Cushing e Cobb (Boston), procura imprimir-lhe o caráter de um compêndio 
que, sem os rigorismos próprios aos tratados e sem as ligeirezas habitualmente 
encontradas nos manuais, contenha aquilo que realmente é utilizado pelo especia
lista em suas lides diárias. Assim, não o preocuparam os clássicos capítulos ini
ciais sobre a anatomia e fisiologia do sistema nervoso, nem os doutrinamentos so
bre complexas funções nervosas. 

O livro assume, assim, um caráter eminentemente prático e proveitoso. Os 
assuntos não são expostos em ordem didática, sendo sua orientação subordinada 
mais à complexidade do material que o autor manipulou procurando rotular os 
casos de maneira uniforme. Por isso mesmo parecerá, às vezes, pouco convin
cente a rotulagem, como por exemplo quando, no capítulo das meningites crô
nicas assépticas, o autor inclui reações meníngeas encontradas em paciente por
tador de fibro-adenomas múltiplos, difusos em todo o corpo, especialmente nas 
mãos; ademais, a explicação sugerida por Bannwarth, citado por Schaltenbrand, 
de que tais meningites seriam devidas a reações alérgicas e a aventada pelo pró
prio Schaltenbrand de que ambos os processos, fibro-adenomas e meningite crô
nica, seriam devidos a uma reticuloendoteliose, levam a crer que o autor não ad
mite a possibilidade de concomitância. 

O livro é divido em 2 7 capítulos, assim ordenados: 1 ) Alterações da circula
ção do liqüido cefalorraqueano; 2 ) Afecções das meninges; 3 ) Processos com 
aumento da pressão intracraniana; 4 ) Tumores cerebrais; 5 ) Malformações; 6 ) 
Paralisia cerebral infantil; 7 ) Afecções do sistema diencéfalo-hipofisário; 8 ) 
Afecções do sistema endócrino; 9 ) Moléstias degenerativas; 1 0 ) Afecções here
ditárias; 1 1 ) Miopatias; 1 2 ) Afecções dos nervos periféricos; 1 3 ) Afecções da 
medula espinhal > 1 4 ) Afecções do sistema extra-piramidal; 15.) Neuroses moto
ras de etiologia não esclarecida (câimbras, tiques, mioclonias, gagueira, enurese) ; 
1 6 ) Distúrbios neuro-vegetativos; 1 7 ) Afecções convulsivantes; 1 8 ) Distúrbios psi-
cógenos; 1 9 ) Distúrbios circulatórios encéfalo-medulares; 2 0 ) Lesões difusas pro
duzidas por agentes físicos; 2 1 ) Traumatismos cranianos; 2 2 ) Intoxicações; 2 3 ) 
Neuro-anemias e avitaminoses; 2 4 ) Afecções parasitárias; 2 5 ) Neuro-lues; 2 6 ) 
Afecções dismielinizantes ; 2 7 ) Neuroviroses. 

A farta documentação neurológica coletada pelo autor, as figuras muito de
monstrativas, a abundante referência bibliográfica, um excelente e completo índi
ce geral e especial, a esplêndida clichetagem e a perfeita apresentação tipográ
fica fazem, deste livro, um manancial de conhecimentos úteis para todos os neu
rologistas, tornando-se indispensável para os que desejam estar ao par das úl
timas aquisições da Neurologia Germânica. 
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