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MICROBIOLOGIA APLICADA

PADOVESE, M. C.; DEL MONTE, M. C. C., coords.
Esterilização de artigos em unidades de saúde. 2. ed.
São Paulo: Associação Paulista de Estudos e Controle
de Infecção Hospitalar, 2003.156p.

O avanço da tecnologia e a demanda de novos arti-
gos médico-hospitalar-odonto-farmacêuticos nas áreas de
diagnósticos, em procedimentos cirúrgicos e pós-operató-
rios e de recuperação tem disponibilizado no mercado
artigos críticos e semi-críticos das mais variáveis nature-
za, principalmente de materiais de difícil limpeza, desin-
fecção e mesmo esterilização por agentes físicos e quími-
cos convencionais. Portanto, sendo as enfermeiras respon-
sáveis pela central de materiais de esterilização em áreas
de saúde, a Segunda edição revisada e ampliada da publi-
cação “Esterilização de artigos em unidades de saúde”,
patrocinada pela Associação Paulista de Estudos e Con-
trole de Infecção Hospitalar, vem contribuir com o conhe-
cimento indispensável da aplicação dos agentes físicos e
químicos para atingir as esterilidades estabelecidas, res-
peitando a funcionalidade e integridade dos mesmos ma-
teriais.

A atualização dos capítulos com a inclusão de as-
suntos de interesse internacional como a doença de
Crewtfeldt-Jacob (CJD), porém com risco ocupacional de
transmissão remoto, é importante para ampliar os conhe-
cimentos dos profissionais atuantes na Central de Esteri-
lização hospitalar.

O capítulo 2 aborda importante tema sobre embala-
gens para esterilização, suas aplicações e recomendações
próprias, enfatizando diferentes tipos de invólucros apro-
priados para esterilização hospitalar disponíveis no mer-
cado, incluindo o uso convencional de tecido de algodão.

Ressalto com apreço a exposição dos aspectos le-
gais referentes à Esterilização, discutidos de maneira aca-
dêmica no capítulo 6, relacionando a legislação nacional
às legislações internacionais. Para os profissionais da área
de saúde a consulta permanente da legislação disponível
para “oferecer diretrizes (p.71) para as ações no âmbito
dos Centros de Material Esterilizado”é de indiscutível
importância. O capítulo ressalta igualmente aspectos le-
gais referentes à área física da Central de Esterilização,
como referente aos agentes físicos e químicos esterilizan-
tes.

Houve, por parte dos autores, a preocupação de in-
cluir os “sites de interesse sobre esterilização”, possibili-
tando contínua atualização dos temas abordados.

Profa.Thereza Christina Vessoni Penna
FCF/USP

NUTRIÇÃO

ANGELIS, R.C. Riscos e prevenção da obesidade. São
Paulo: Atheneu, 2003.1102p.

A obesidade, segundo a Organização Mundial da
Saúde, já constitui uma epidemia mundial. Atinge a todas
as camadas sociais, tanto nos países desenvolvidos como
nos denominados em desenvolvimento. Evidências expe-
rimentais recentes assinalam que 35% da população bra-
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sileira tem sobrepeso. Este fato está associado ao apareci-
mento das enfermidades denominadas denegerativas, tais
como hipertensão, enfermidades cardiovasculares, diabe-
tes, câncer, etc., que têm um impacto prejudicial ã saúde
da população e à qualidade de vida.

Este livro editado pela Profª. Rebeca C. de Angelis
fornece os fundamentos necessários para todos aqueles
interessados no tema da obesidade.Escrito em linguagem
bastante coloquial e didática nos introduz neste tema de
maneira simples e de fácil compreensão até pelo público
leigo. O livro está dividido em 6 partes, que são: 1. Con-
ceitos gerais, 2. Risco e conexões com enfermidades, 3.
Prevenção nutricional da obesidade, 4. Conclusões e reco-
mendações, 5. Tabelas ilustrativas e indicações práticas e
6. Bibliografia.

Os conceitos deste texto são delineados num estilo
simples e direto, apresentando ilustrações que facilitam
ainda mais a compreensão do leitor. Sem dúvida, é um
livro útil como introdução ao tema da obesidade para pro-
fissionais e estudantes da área biológica, especialmente
nutricionistas, médicos e farmacêuticos interessados nos
fundamentos fisiológicos e nutricionais da obesidade.

Prof. Julio Tirapegui
FCF/USP

TONIALL, S. R. Desnutrição e obesidade: faces
contraditórias na miséria e na abundância. Recife: IMP,
c2001.180p.

O livro Desnutrição e Obesidade. Faces Contraditó-
rias na Miséria e na Abundância apresenta produtos de-
correntes de extremas contradições sociais, que se refle-
tem no processo alimentar. O texto não se limita a descre-
ver dados numéricos quanto à desnutrição e à obesidade
e apontar rumos clássicos para uma atuação preventiva e

social, mas descreve também historias passadas, que in-
fluenciaram os hábitos alimentares.

As informações são provenientes de estudos na re-
gião urbana de São Luiz, Maranhão, e estão distribuídas
em cinco capítulos: Bases teóricas e metodológicas do
estudo; O contexto histórico e econômico; O cenário atu-
al: A alimentação atual: do arroz de cuxá ao café com fa-
rinha; Os corpos, espelhos da desigualdade. O texto é
bastante interessante e está escrito de forma clara, inte-
grando aspectos biológicos, sociais e políticos.

A principal característica do livro, a qual o diferencia
de outros na área, é a busca de compreensão e intencio-
nalidade. A autora faz um mapeamento de relatos da ori-
gem da desnutrição e obesidade, descrevendo o processo
econômico-social e suas raízes culturais e históricas desde
a colonização, para que estas informações sejam conside-
radas juntamente na avaliação dos dados epidemiológicos.

Profa. Elizabete Wenzel de Menezes
FCF/USP

QUÍMICA CLÍNICA

KAPLAN, L. A.; PESCE, A. J.; KAMIERCZAK, S. C.
Clinical chemistry: theory, analysis, correlations. 4. ed.
Sant Louis: Mosby, c2003. 1179p.

Este livro é um dos primeiros livros básicos de Bio-
química Clínica publicados neste milênio, sendo uma obra
d extrema importância para o ensino de graduação e para
os profissionais desta área. Esta Quarta edição apresenta
capítulos atualizados e com conteúdo expandido em rela-
ção às anteriores. O livro apresenta 57 capítulos, que abor-
dam a pare teórica dos temas relevantes para a área de
Bioquímica Clínica, além de um CD-ROM contendo a
parte metodológica referente aos diversos capítulos. Na




