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A Neurologia é reconhecidamente uma especialidade médica complexa, não só pela extensão e diversidade 
da anatomia do sistema nervoso, refletindo-se na dificuldade em estabelecer a topografia da lesão, como 
pela diversidade das suas patologias, com o inerente embaraço na definição do tipo de lesão. Se juntarmos 
ainda o facto de o sistema nervoso poder estar envolvido na grande maioria das doenças sistémicas, po der-
seá entender o receio que esta especialidade desperta na classe médica em geral. 
Para o diagnóstico do primeiro pressuposto – onde está a lesão –, o neurologista recorre imediatamente à 
história clínica e ao exame neurológico e, depois, se necessário, aos exames complementares de diagnósti
co. Para o do segundo – que tipo de lesão –, será necessário travar conhecimento com as patologias neu
rológicas, captando algumas das suas características que possam ajudar a ultrapassar esta dificuldade: que 
sintomas e sinais colhidos, sua instalação temporal, eventuais fatores precipitantes, antecedentes pessoais 
e familiares, entre muitos outros.
Assim surge esta obra que trata das patologias neurológicas e de algumas das neurocirúrgicas mais fre
quentes, aquelas que o aluno de Medicina deve conhecer e com as quais o médico não neurologista pode 
ter de lidar, apresentandoas de uma maneira concisa e prática, procurando dirigirse o leitor para os seus 
aspetos mais relevantes, nomeadamente os de diagnóstico e tratamento. Não se pretendeu ser exaustivo, 
para isso existem numerosos tratados em língua estrangeira. Com este livro, o aluno e o médico passam a 

dispor de uma fonte de fácil consulta, onde poderão encontrar a resposta, seja para o exame que tem de efetuar, seja para os doentes que tem a seu cargo. 
Estamos certos de que esta obra manterá os propósitos a que nos propusemos, preenchendo uma lacuna importante na literatura médica portuguesa.

(Informação Lidel, adaptada pela Redacção de “Anamnesis”)
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