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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
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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.
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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




