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relevância deste grupo de compostos para o desenvolvi-
mento, funcionamento e morte de neurônios e sua partici-
pação nos mecanismos de doenças neurológicas. O livro
é dividido em quatro seções, em que os capítulos tratam
da fisiopatologia geral do tecido cerebral, de mecanismos
de neurotoxicidade de glutamato e catecolaminas, da par-
ticipação de espécies reativas na fisiopatologia de doen-
ças neurológicas e do uso de terapias antioxidantes em
doenças neurodegenerativas. Temas clássicos em textos
acadêmicos sobre radicais livres e intermediários reativos
são revistos apropriadamente e com riqueza de detalhes.
Por exemplo, dano oxidativo a biomoléculas, mecanismos
de lesão por isquemia-reperfusão, condições associadas a
estresse oxidativo, regulação metabólica por reações de
óxido-redução, sinalização intracelular e o uso terapêutico
de antioxidantes são assuntos comentados, integrados e
analisados sob o prisma específico das suas implicações
clínicas. O conhecimento associado ao uso de modelos
animais experimentais e a dados epidemiológicos, bem
como a apresentação de hipóteses ainda em estudo e a
analise crítica de polêmicas atuais acompanha a apresen-
tação de teses consensuais e, por vezes, de resultados ori-
ginais. Embora existam capítulos básicos, que servem de
base para discussões gerais, o enfoque clínico é privilegi-
ado. A discussão sobre a fisiopatologia das doenças de
Parkinson e Alzheimer ocupa lugar de destaque, como
tema central de diversos capítulos. Nos capítulos gerais,
muitos comentários e discussões trazem informações adi-
cionais sobre estas doenças. Merecem capítulos especiais,
também, a Esclerose Amiotrófica Lateral e a Doença de
Alexander. A distribuição dos temas é compatível com o
interesse geral e com a disponibilidade de informação
pertinente na literatura científica. Leitura recomendada
para profissionais das ciências da saúde e também para
pesquisadores e estudantes de pós-graduação.
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Editado por Rubens Ferferbaum e Mário Cícero
Falcão, este livro reflete a tendência atual no país de pro-
fissionais de Instituições de Ensino e Pesquisa da área da
Saúde escreverem sobre sua experiência. No caso deste
livro o objetivo é de atualização dos conhecimentos rela-
tivos à Nutrição em Pediatria neonatal. São 48 colabora-
dores, todos pertencentes ao Departamento de Pediatria da
Faculdade de Medicina ou ao Instituto da Criança do
Hospital da Clínicas da Universidade de São Paulo
(FMUSP). A obra, em 45 capítulos e vários anexos (tabe-
las, formulações), aborda diversos aspectos fisiológicos,
clínicos, terapêuticos e nutricionais de importância no
cuidado ao recém-nascido. A ontogenia do sistema diges-
tivo, a fisiologia digestiva, o metabolismo energético e
eletrolítico, minerais, proteína , carboidratos, lipídios e
vitaminas e seu papel no metabolismo são os temas que
preparam o entendimento das diversas questões clínicas
que são discutidas em seguida neste livro, que também
revê a utilização do suporte nutricional em diversas situ-
ações clínicas desse grupo, destacando a importância
nutricional do leite materno. Assim, Nutrição do recém-
nascido pode ser uma boa fonte de informações para uma
equipe multiprofissional envolvida nos cuidados do re-
cém-nascido, como médicos, famacêuticos, nutricio-
nistas, enfermeiros, dentre outros .
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