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diversos países, chegando-se também, resumidamente, à
importante conclusão que se deve reconhecer, inclusive as
autoridades governamentais competentes, que a incidên-
cia de câncer no mundo pode ser reduzida em 30-40%,
através de alterações adequadas na alimentação e em de-
terminados estilos de vida. Nesse particular, alimentações
abundantes em frutas e hortaliças foram consideradas
especialmente protetoras.

O livro em questão contém trabalhos oriundos de
conferências, bem como de apresentações orais e na forma
de painel, apresentados por ocasião da realização do tercei-
ro Congresso em Food and Cancer Prevention ocorrido em
Norwich, Inglaterra, em setembro de 1999. Este consta de
8 seções, cada uma com um número variado de subseções,
e que refletem a estrutura do evento, a saber: (1) anticar-
cinogênicos e mutagênicos na alimentação humana:
epidemiologia; (2) biodisponibilidade de anticarcino-
gênicos e mutagênicos de alimentos; (3) dano e reparo do
DNA; (4) sistemas de defesa: indução de enzimas; (5) sis-
temas de defesa: mecanismos antioxidantes; (6) sistemas de
defesa: diferenciação e apoptose celular; (7) efeitos
anticarcinogênicos de alimentos humanos: modelos em
animais de experimentação e (8) efeitos anticarcinogênicos
de alimentos humanos: estudos no ser humano.

Assim, a primeira seção conta com trabalhos ver-
sando em sua maioria a respeito de evidências do efeito
protetor de alimentos vegetais, com ênfase em constituin-
tes de frutas, hortaliças e do chá, bem como com um que
trata da ainda controversa relação entre a ingestão de carne
vermelha, processada ou não, e o desenvolvimento do
câncer de cólon.

Já a segunda seção apresenta trabalhos voltados
essencialmente para a investigação da absorção, metabo-
lismo e distribuição para tecidos alvos de componentes de
vegetais, assunto este ainda pouco esclarecido e de funda-
mental importância para uma compreensão mais
aprofundada a respeito do papel preventivo que uma
ingestão abundante em frutas e hortaliças exerce no desen-
volvimento do câncer.

As próximas quatro seções do livro consistem de
trabalhos relacionados com o estudo de mecanismos en-
volvidos com a proteção do organismo contra as etapas de
iniciação e promoção da carcinogênese e com os quais
acredita-se constituintes dos alimentos sejam capazes de
interagir. Finalmente, as duas últimas seções contam com
trabalhos a respeito de abordagens experimentais em ra-
tos e camundongos, bem como no próprio ser humano,
para estudo de aspectos da relação alimentação- nutrição-
câncer. Portanto, a obra é útil para aqueles que buscam se
inteirar a respeito de facetas muitas vezes importantes,

algumas delas inclusive polêmicas, dessa ampla e ainda
relativamente nova área do conhecimento.
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Esta obra tem por objetivo introduzir os profissio-
nais da saúde na utilização dos recursos da internet. Tra-
ta-se e um guia básico, que pode ser dividido em duas
partes. A primeira, abrangendo os capítulos de 1 a 5, ofe-
rece urna rápida introdução sobre internet e web, formas
de acesso à rede, programas para utilização de seus recur-
sos, utilização do correio eletrônico e dos programas de
navegação. A segunda parte, que inclui os capítulos de 6
a 8, apresenta os recursos existentes na web para os pro-
fissionais de saúde, e indica a forma mais eficiente de se
realizar uma busca de sites, além de fornecer informações
sobre a melhor maneira de se utilizar a internet para con-
cluir pesquisas bibliográficas. Desta forma, trata-se de
obra útil tanto para os leitores que ainda não utilizam a
internet e desejam aprender a utilizá-la quanto para aque-
les que já fazem uso dela, mas gostariam de obter maior
proveito dos recursos oferecidos.
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