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doença, objetivando o emprego de fármacos eficazes e se-
guros no seu tratamento e na sua prevenção. Muito embo-
ra a “revolução molecular” esteja na sua quarta década, e
bastante avançado o conhecimento da biologia dos tumo-
res malignos, o desenvolvimento de procedimentos e pro-
dutos clinicamente úteis no seu tratamento deverá atingir
grande progresso somente nas próximas décadas, devido ao
altíssimo custo no seu desenvolvimento e utilização. É
analisada, em vários capítulos, a importância dos diversos
marcadores tumorais, como os genéticos, teciduais e celu-
lares epigenéticos e circulatórios, para a prevenção, diag-
nóstico, prognóstico e acompanhamento desta morbidade.
Com base em estudos da predisposição hereditária são
apresentados outros marcadores, ainda em desenvolvimen-
to, que poderão ser extremamente úteis no prognóstico das
neoplasias e na previsão da resposta terapêutica (ou tóxi-
ca) a agentes anticancerígenos. Na abordagem do conheci-
mento atual e nas projeções sobre os futuros cenários para
o tratamento desta doença, a obra é bastante útil para es-
tudantes e profissionais que atuam na pesquisa e tratamento
do câncer.
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Modelling microorga-
nisms in food é um livro
atual, que aborda o tema
sobre modelagem mate-
mática, que permite pre-
dizer a multiplicação e a
sobrevivência de micror-
ganismos em alimentos. A
importância do livro é
maior ainda quando se
verifica a sua relevância
em temas extremamente
atuais como a avaliação
de risco microbiológico,
tema este que faz parte do
mesmo em capítulo escri-
to por Zwietering e
Nauta, pesquisadores

experts na área. Os editores Stanley Brul, Suzanne van
Gerwen e Marcel Zwietering, assim como os autores dos
13 capítulos, são pessoas com vasto conhecimento na

área, o que torna esse livro um dos mais importantes em
Modelagem de microrganismos em alimentos. O livro
aborda tópicos como incerteza e variabilidade em mode-
los preditivos de microrganismos em alimentos, modela-
gem da fase lag em microbiologia preditiva, com referên-
cia especial à fase lag de esporos bacterianos, modelos
preditivos em avaliação de risco microbiológico e uma
última parte, com seis capítulos, que trata de assuntos
relacionados a novas abordagens para a modelagem
microbiana em áreas específicas da microbiologia
preditiva. Portanto, essa foi uma importante aquisição
para área de Microbiologia de Alimentos, que muito con-
tribuirá para o melhor conhecimento dessa área por par-
te de pesquisadores e outros interessados no assunto.
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Este livro editado pelo
Professor Vincent da Uni-
versidade de Alabama
(USA) e 20 colaboradores
traz uma contribuição sig-
nificativa e atualizada dos
conhecimentos atuais so-
bre o cromo, mineral es-
sencial que participa do
metabolismo dos carbo-
idratos e lipídios. O livro
consta de 4 partes com um
total de 13 capítulos. Na
primeira parte, denomina-
da “Cromo como nutrien-
te e suplemento nutri-
cional”, há 5 capítulos. A

parte 2, intitulada “Papel bioquímico do cromo”, compre-
ende 2 capítulos. Na terceira parte, “Cromo como agente
terapêutico”, apresentam-se 2 capítulos e na parte 4, deno-
minada “Efeito toxicológicos do cromo”, são apresentados
4 capítulos. Todos os capítulos apresentam vasta bibliogra-
fia atualizada, além de figuras e tabelas bastante didáticas.
Sem dúvida, este livro constitui uma fonte de consulta obri-
gatória para profissionais e estudantes interessados no es-
tudo do cromo e sua participação no metabolismo do indi-
víduo.
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