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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
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parte I, Técnicas Laboratoriais, há 23 capítulos que abor-
dam os seguintes temas: Princípios e Técnicas Básicas de
Laboratório, Administração de Laboratórios, Fontes e
Controle da Variação Pré-Analítica, Técnicas Espectrais,
Cromatografia: teoria e prática, Cromatografia Líquida,
Cromatografia gasosa, Espectrometria de Massa,
Radioisótopos em Bioquímica Clínica, Eletroferese, Re-
ações Imunoquímicas, Técnicas Imunoquímicas, Princí-
pios para os Ensaios Competitivos Ligantes, Mensuração
das Propriedades Coligativas, Eletroquímica: princípios e
mensurações, Automação, Sistemas de Informação
Laboratorial, Estatística, Intervalos de Referência e Limi-
tes de Decisão Clínica, Controle de Qualidade para Labo-
ratórios de Bioquímica Clínica, Avaliação de Métodos,
Interferências na Análises Químicas. A parte II refere-se
á Fisiopatologia e contém os seguintes capítulos: Fisiolo-
gia e Fisiopatologia da Água e Eletrólitos Corpóreos,
Controle e Distúrbios Ácido-Base, Função Renal, Função
Hepática, Doenças Ósseas, Pâncreas: função e fisiopa-
tologia, Função Gatrointestinal e Doenças Digestivas,

Doenças Cardíacas e Musculares, Diabetes Mellitus,
Doença Arterial Coronariana e Distúrbios do Metabolis-
mo Lipídico, Alcoolismo, Metabolismo do ferro,
porfirinas e bilirrubina, Hemoglobina, Nutrição Humana,
Elementos Traço, Vitaminas, Gravidez e Desenvolvimen-
to Fetal, Fluidos Biológicos Extravasculares, Sistema
Nervoso, Endocrinologia Geral, Tireóide, Gônadas,
Hormônios Adrenais e Hipertensão, Doenças de Origem
Genética, Diagnóstico Molecular, Neoplasia, Avaliação
Laboratorial dos Transplantes, Toxicologia, Drogas de
Abuso, Classificação e Descrição de Proteínas, Lipídeos
e Carboidratos, Enzimologia Clínica, Isoenzimas e
Isoformas, Monitoramento Terapêutico, Exame de Urina.
O capítulo sobre Urianálise é complementado com um
Manual de Urianálise no CD-ROM, contendo mais de 60
microfotografias de sedimentos urinários. A bibliografia
citada no livro é complementada com cerca de 300 ende-
reços da Web, relacionados ao final de cada capítulo, que
podem ser acessados diretamente do CD-ROM. Adicio-
nalmente, todas as referências citadas no livro são organi-
zadas em um arquivo, que permite o acesso direto ao
PubMed para se obter informações adicionais destas refe-
rências e dos artigos relacionados. O livro também con-
tém um guia para os estudantes com 36 experimentos e 52
relatos de casos clínicos, que servem como excelentes
revisões sobre fisiopatologia, bioquímica e exames
laboratoriais. A linguagem utilizada pelos autores é bas-
tante acessível, clara e objetiva. Este livro é o mais atual
na área de Bioquímica Clínica, tanto em relação à aborda-
gem teórica quanto aos aspectos metodológicos. Certa-
mente este é um livro de leitura obrigatória para os estu-
dantes de Análises Clínicas e de grande utilidade para os
profissionais que atuam neste área.

Profa. Dulcinéia Saes Parra Abdalla
FCF/USP




