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ESCLEROSIS mÚLTIPLE. UNA mIRADA IBERO – PANAmERICANA. SEGUNDA EDICIÓN. CAMILO ARRIAGADA R., 
JORGE NOGALES – GAETE (EDS). ISBN 13.978-1-933864-39-6. Um vOLUmE (18 × 26 Cm) COm 979 PáGINAS. 
NEw yORk, 2008: DEmOS (386 PARk AvENUE SOUTh 30) NEw yORk, Ny 10016, USA (E-mAIL: orderdept@
demosmedpub.com).

Camilo Arriagada Rios e Jorge Nogales-Gaete após 
6 anos da publicação original em 2002, apresentam em 
2008 a 2º edição, revista e atualizada com 979 páginas da 
sua obra sobre Esclerose Múltipla, visão Ibero-Panamerica-
na. Como prefácio os autores apresentam e fazem uma re-
flexão sobre Esclerose Múltipla (EM) seguindo-se um pró-
logo escrito por Victor M. Rivera, Marco Aurélio Lana-Pei-
xoto e Carlos Oeninger Gatti ex-presidentes do Lactrins, e 
por June Halper do Consortium of Multiple Sclerosis Cen-
tres. O livro é divido em nove partes com 70 capítulos e 
índice remissivo de assuntos. Foi escrito com a colabora-
ção de 128 especialistas com experiência nos diversos as-
pectos da afecção na maioria Ibero-Panamericanos.

A parte 1 é composta por 8 capítulos todos sobre as-
pectos básicos da EM. A parte 2 com 1 capítulo enfoca a 
epidemiologia da EM. A parte 3 com 11 capítulos registra 
os principais aspectos da assistência sanitária e caracte-
rísticas clínicas da EM na América Latina. A parte 4 sobre 
clínica da EM é composta por 13 capítulos salientando-se 

o capítulo 22 escrito por Charles M. Poser sobre critérios 
diagnósticos para a EM. A parte 5 sobre doenças relacio-
nadas a EM tem 5 capítulos. A parte 6 com 9 capítulos é 
dedicada ao diagnóstico diferencial. A parte 7 com 4 ca-
pítulos discute os exames complementares: ressonância 
magnética, líquido cefalorraquidiano e potenciais evoca-
dos. A parte 8 com 11 capítulos relata aspectos do trata-
mento da EM. A parte 9 que finaliza o livro apresenta in-
formações para organização e qualidade de vida para os 
portadores da doença e tem 8 capítulos.

Ao final de cada capítulo são apresentadas referências 
bibliográficas atualizadas sobre o assunto.

É um livro obrigatório para todos aqueles que se de-
dicam as Neurociências com particular interesse em Es-
clerose Múltipla.

José Antonio Livramento

que o Hamlet de Shakespeare gaguejou, mas ele não nos 
convenceu disso. Marilyn Monroe gaguejou na sua vida 
usual, mas esteve quase sem este problema quando esta-
va em frente das câmeras contracenando. O autor discu-
te detalhadamente as técnicas que Marilyn Monroe usa-
va para evitar ou esconder a sua gagueira quando ela con-
tracenava.

Nós recomendamos este bem escrito livro para qual-
quer profissional que queira saber mais sobre a gagueira, 
mas não espere um livro completo ou imparcial.

h. Chapman
Elza A. Nonato 


