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BIOTECNOLOGIA

THOMAS, J. A.; FUCHS; R. L., eds. Biotechnology and
safety assessment. 3.ed. Amsterdam: Academic Press,
c2002. 487p.

O livro enfoca os recentes avanços ocorridos nas
áreas da bioterapêutica e agrobiotecnologia.

Os editores alcançam os objetivos almejados através
de dezesseis tópicos, escritos por renomados autores das
referidas áreas, a saber, emprego das técnicas de
biotecnologia vegetal para produzir alimentos com baixo
grau de alergização; avaliação da biossegurança e monito-
ramento dos eventuais riscos associados com a comercia-
lização de plantas geneticamente modificadas; estágio atual
e aspectos de segurança no consumo de alimentos fermen-
tados e de coadjuvantes alimentares produzidos por micror-
ganismos geneticamente modificados; riscos relacionados
com o uso de produtos provenientes de plantas modificadas
por técnicas biotecnológicas; emprego da biotecnologia na
modificação de plantas para o melhoramento de aspectos
nutricionais de seus derivados; efeito das rações compostas
com vegetais geneticamente modificados sobre o desenvol-
vimento de animais de interesse econômico; aspectos

imunotoxicológicos de citoquinas para fins terapêuticos,
riscos ecológicos relacionados à disseminação de plantas
modificadas geneticamente; importância das ribozimas no
desenvolvimento de novos fármacos; estágio atual e pers-
pectivas da bioterapêutica; avaliação dos fatores
alergênicos presentes em alimentos de origem vegetal
modificados por engenharia genética; diretrizes para o uso
seguro de produtos biofarmacêuticos e agrobiotecno-
lógicos; potencial da biotecnologia vegetal para países
emergentes; avaliação preclínica da segurança no uso, de
vacinas; fluxo de genes entre plantas transgênicas e selva-
gens no meio ambiente e determinação da segurança
ambiental em cultivar de algodão resistente a insetos.

Salienta-se, para finalizar, que este livro alerta o
leitor sobre a forte interação existente entre a biotecno-
logia e o meio ambiente, instilando-lhe a importância a ser
dada às normas regulatórias, aos testes de biossegurança
e à vigilância ininterrupta dos procedimentos tanto duran-
te o desenvolvimento quanto à dispensação de produtos
biotecnológicos.

Prof. Michele Vitolo
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FISIOPATOLOGIA

POLI, G.; CADENAS, E.; PACKER, L., eds. Free
radicals in brain pathophysiology. New York: Marcel
Dekker, c2000. 555p.

O volume editado por Giuseppe Poli, Enrique
Cadenas e Lester Packer é uma seleção de textos sobre a
bioquímica de espécies reativas relacionadas à fisiopa-
tologia do sistema nervoso central. Mais de setenta espe-
cialistas, de vários países, contribuem para a construção
de um texto denso, mas de fácil leitura, que é complemen-
tado por farta bibliografia, figuras e esquemas de boa
qualidade. O lançamento de mais um volume da série
“Oxidative stress and disease” ilustra, de certa forma, a
qualidade e o volume de informações recentes sobre a




