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nutricional e bioquímico e sua participação no exercício
físico. Também, são enfocados os mecanismos de contro-
le destes nutrientes, especialmente durante a atividade
física. No capítulo 5, analisam-se a reposição hídrica e os
diferentes mecanismos de sua regulação durante o exercí-
cio físico e no desempenho do atleta. No capítulo 6, são
analisados a produção de espécies reativas de oxigênio
durante a atividade motora e mecanismos de defesa. Isto
é enfocado durante atividade física moderada e intensa e
a participação dos nutrientes antioxidantes, especifica-
mente Vitamina E, Vitamina C e b-caroteno. Dentre as
defesas endógenas são analisadas as diferentes enzimas
responsáveis pelos mecanismos de defesa contra a gera-
ção de espécies reativas de oxigênio. Estas enzimas são a
superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase.
Finalmente, no último capítulo denominado
“Anabolizantes” são discutidas as controvérsias que sus-
citam o uso destes hormônios proibidos pelo Comitê
Olímpico Internacional. Como conclusão, podemos assi-
nalar que é um livro útil como fonte de consulta  para to-
dos os profissionais e estudantes envolvidos com o exer-
cício, como também para aqueles que atuam na prevenção
primária de doenças desde adolescentes até os idosos e
interessados  na nutrição e no metabolismo aplicados à
atividade motora.
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Este livro é fruto de trabalhos desenvolvidos por
membros do Projeto CYTED XI.6, coordenado pelo Prof.
Titular Franco Maria Lajolo. Neste projeto são desenvol-
vidas pesquisas básicas, tecnológicas e fisiológicas sobre
fontes potenciais de fibras dietéticas obtidas de recursos
vegetais regionais.

Os autores, Professores Franco Maria Lajolo e
Elizabete Wenzel de Menezes, são docentes da Universi-
dade de São Paulo e os Professores Fulgêncio Saura-
Calixto e Emma Wittig de Penna são do Departamento de
Metabolismo e Nutrição do Instituto do Frio-Espanha e da
Universidade do Chile, respectivamente.

Os 34 capítulos apresentados reúnem o trabalho de
22 unidades de 9 países ibero-americanos e trazem signi-
ficativa contribuição e conhecimentos atuais sobre
metodologias analíticas, composição e estrutura da fibra
dietética, amido resistente, situação dos dados de fibra
dietética na Ibero-américa, propriedades físico-quimicas
e tecnologia para obtenção de fibras e de produtos alimen-
tícios, fermentação da fibra, fibra dietética em nutrição e
saúde e ingestão de fibra dietética e amido resistente na



Ibero-américa e suas implicações em saúde pública e le-
gislação.

Com esta obra, os autores estão contribuindo de
maneira significativa com profissionais que atuam na área
de alimentos e nutrição. As informações nele contidas são
de utilidade tanto para pesquisadores como se constituem
em material didático em Universidades e importante fonte
de informações para aqueles que atuam em instituições
privadas e governamentais, responsáveis pelo forneci-
mento de informações adequadas à população e estabele-
cimento de estratégias para incrementar a ingestão de fi-
bra e amido resistente, aumentando o consumo de cereais
integrais, tubérculos, frutas, hortaliças e leguminosas.
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