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«Num tempo em que a Medicina, em geral, dominada e depen-
dente da tecnologia, a Neurologia é uma das disciplinas médicas
que mais permanece vinculada ao valor primordial da relação
médico-doente, estando o processo do diagnóstico neurologico
ainda intimamente dependente de uma descrição detalhada e
eficaz da história clínica e da correta valorização dos sinais objecti-
vos no exame neurológico.
Ao longo de vários anos de prática como neurologista, tenho cons-
tatado que não só a Neurologia e a patologia neurológica são
ainda particularmente mal (re)conhecidas pelo público em geral,
como também que existem erros que se repetem de modo sis-
temático e recorrente na interação mútua entre doente e médico e

nas circunstâncias da consulta, limitando a eficácia da mesma em termos de diagnóstico e de orientação terapêutica.
Este livro nasce, pois, da vontade de contribuir para a dismistificação e para um melhor conhecimento geral da
Neurologia e das afeções neurológicas mais frequentes, bem como do empenho pessoal em ajudar os doentes a

«Esta primeira edição de Protocolos de Ginecologia e Medicina da Reprodução pretende fornecer linhas orientadoras que aju-
dem os especialistas de Ginecologia e Obstetrícia, Internos da especialidade, Médicos de Familia e até alguns alunos de Medicina.
Todos poderão usá-los quando lidarem no dia-a-dia com um largo espectro de opções diagnósticas e terapêuticas relevantes
para esta especialidade médica.
O livro está dividivo em três secções: a primeira destinada a “Abordagem Diagnóstica e Terapêutica” de patologia ginecológi-
ca em geral; a segunda, mais específica, destinada à” Infertilidade” e a terceira, e ultima, a “Cuidados Pré-operatórios e Téc-
nicas Cirúrgicas”.
É importante enfatizar que sabemos que estes protocolos não são a última, nem a única, palavra sobre o assunto. Não são
estáticos nem necessariamente a voz de todos os ginecologistas. Outros protocolos poderão ser usados noutras instituições de
saúde. Esta especialidade, tal como toda a Medicina, está em permanente evolução e mudança, sendo nosso objectivo a sua
actualização e ampliação em futuras edições.
Queremos agradecer o esforço e dedicação de todos os autores para o bem comum e, designadamente, a favor da saúde das
mulheres.»

(do Prefácio dos Coordenadores)

tirar o melhor partido de cada consulta, ao analisar e
compreender o funcionamento das instituições de saúde,
a relação médico-doente e a fisiopatologia das doenças.
O livro procura, assim, abordar algumas noções essen-
ciais sobre a comunicação médico-doente, refletir so-
bre as diversas circunstâncias que com esta podem in-
terferir, examinar o processo de diagnóstico clínico e
neurológico e desvendar alguns factos chave quanto às
patologias neurológicas mais comuns, tais como dores
de cabeça,vertigens, tremores, epilepsia, doenças cére-
brovasculares, demências e esclerose múltipla.
Esperamos que, terminada a sua leitura, possa estar
em melhores condições para ajudar o seu médico a
chegar ao diagnóstico correto.»

(da Nota Prévia)
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«A comunicação entre o médico e o doente é muito importante e é tanto melhor quanto mais informado estiver este último.
Com esse objectivo escrevemos este livro que aborda as principais doenças reumáticas em termos compreensíveis para quem o lê.
Uma vez que o movimento é relevante no tratamento da maior parte das doenças reumáticas, adicionamos ao texto uma série de dese-
nhos ilustrados os exercícios mais convenientes para as diferentes patologias.
Como diz a Dr.ª Fernanda Ruaz, a quem este livro é dedicado, “a saúde também é responsabilidade sua, como pessoa afectada pela doença
e como cidadão. Lute por ela”.»

(do Prefácio do Autor)
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