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L A N Ç A M E N T O S

PACIENTE DIABÉTICO
Cuidado farmacêutico

 Vários livros abordando o tema 
diabetes chegam ao mercado editorial, 
anualmente. Mas PACIENTE DIABÉTI-
CO – CUIDADOS FARMACÊUTICOS, 
do farmacêutico e professor Roberto 
B. Bazotte, destaca-se pela simplici-
dade e profundidade com que trata o 
tema. Ao leitor comum interessado em 
compreender melhor esta complexa 
doença, o livro apresenta o diabetes 
mellitus em uma linguagem elegante 
e acessível. Ao portador de diabetes, 
há um capitulo que traz esclarecimen-
tos para as duvidas mais comuns em 
relação à doença e seu tratamento. 
E àquele que pretende ajudar uma 
pessoa próxima a enfrentar a doença, 
a publicação oferece subsídios para 
uma orientação embasada nos avan-
ços científicos mais recentes.
 O livro também poderá ser útil aos 
estudantes de Farmácia, Medicina, 
Biomedicina, Odontologia, Enferma-
gem, Nutrição, Fisioterapia, Educa-
ção Física e outros cursos da área da 
saúde, particularmente, em relação 
ao estudo do tema insulina e antidiabé
ticos orais.
 O estudante de pós-graduação a 
nível de especialização, também, po-
derá encontrar material útil na ela-
boração de sua monografia no tema 
Diabetes Mellitus. Ao mesmo tempo em 

que o livro procura alcançar o mais di-
versificado tipo de leitor, o autor não 
abre mão de seu foco principal: o pro-
fissional farmacêutico.
 Para o farmacêutico, Roberto Ba-
zotte apresenta a sua própria expe-
riência bem-sucedida de cuidados 
farmacêuticos ao paciente diabético. 
“Nossa expectativa é que a leitura des-
te livro como um todo ou a consulta 
de capítulos específicos possam con-
tribuir para um melhor desempenho 
do farmacêutico como educador do 
paciente diabético, tendo, sempre, em 
mente que o mais importante não é o 
que sabemos, ou transmitimos ao pa-
ciente, mas, sim, as mudanças que o 
paciente introduz em sua vida, a partir 
das orientações que lhe oferecemos”, 
argumenta o autor.
 Bozotte conclama: “Não se limite a 
ler este livro. Faça dele uma ferramenta 
de trabalho. Use-o como fonte de infor-
mações e como base de construção de 
conhecimento e de crescimento profis-
sional”. O livro é uma publicação da Me-
dbook Editora Científica. Informações 
sobre como adquirir o livro encontram-
se no site http://www.medbookeditora.
com.br/loja/ Vendas, também, são fei-
tas pela Livraria e Editora Medfarma 
(http://www.livrariafarmaceutica.com.
br/medfarma/?lang=pt_BR)

 Este guia tem por objetivo servir 
como fonte de consulta rápida, em um 
formato prático, sobre as questões rela-
cionadas à microbiologia básica, coleta, 
transporte e processamento de amos-
tras, identificação de microrganismos 
de importância clínica, antibióticos, pa-
drões de sensibilidade e métodos para 

provas de sensibilidade, interpretação 
de resultados de provas e tendências 
em doenças infecciosas. Para esta nova 
edição, cada informação foi exaustiva-
mente modificada, com vistas a atender 
às atualizações surgidas na área.
 CAPÍTULOS – O livro MICROBIO-
LOGIA CLÍNICA, de autoria de Murray, 

MICROBIOLOGIA CLÍNICA
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 O objetivo do livro CIÊNCIAS FAR-
MACÊUTICOS – FARMÁCIA CLÍNICA 
E ATENÇÃO FARMACÊUTICA é ofere-
cer aos estudantes dos cursos de gra-
duação em Farmácia, no Brasil, bem 
como aos profissionais das áreas de 
Farmácia Hospitalar, Farmácia Clíni-
ca e Atenção Farmacêutica, os subsí-
dios que permitam o planejamento e 
a implementação de suas atividades. 
A obra é de autoria de Sílvia Storpir-
tis, professora associada da Faculdade 
de Ciências Farmacêuticos (FCF) da 
USP (Universidade de São Paulo); José 
Eduardo Gonçalves, doutorando da 

FCF-USP; Chang Chiann, professora-
doutora do Instituto de Matemática 
e Estatística da USP; María Nella Gai, 
professora associada da Faculdade de 
Ciências Químicas e Farmacêuticas da 
Universidade do Chile.
 Estruturada em quatro partes, a obra 
apresenta os aspectos gerais relativos à 
saúde, no País; à Farmácia Hospitalar 
e suas funções, à Farmácia Clínica e à 
Atenção Farmacêutica, como práticas 
profissionais; os aspectos filosóficos e 
educacionais das referidas áreas, além 
de experiências nacionais e de países, 
como Chile, Portugal e Espanha, rela-

CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica

apresenta os seguintes capítulos: 1 – 
Classificação taxonômica de microrga-
nismos de importância clínica; 2 – Mi-
crobiotas normal e patogênica de hu-
manos; 3 – Coleta e transporte de amos-
tras; 4 – processamento de amostras; 5 
– Identificação microbiológica; 6 – Vaci-
nas, antimicrobianos e provas de sensi-

bilidade; 7 – Provas imunodiagnósticas; 
e 8 – Doenças infecciosas notificáveis.
 O livro tem acabamento em bro-
chura, formato de 11 X 19 centímetros, 
416 páginas. Preço: R$ 88.00. Maiores 
informações: Loja Portal Farmacêutico 
Virtual. Telefone: (21) 8127-2949. O site 
é www.farmacêuticovirtual.com.br

MANUAL DE FARMACOLOGIA  
E TERAPÊUTICA

 Novidade, versão de bolso ou de 
bolsa, por não ser tão pequeno nas me-
didas de 23,5 cm x 16,50 cm, em 1.219 
páginas. Estes são alguns atributos 
formais de MANUAL DE FARMACO-
LOGIA E TERAPÊUTICA, de Goodman 
& Gilman. Portabilidade, também, um 
aspecto relevante desse que é conside-
rado um dos melhores livros de Farma-
cologia do mundo.
 Observe, ainda, que o título traz 
uma variação – As Bases Farmacológicas da 
Terapêutica – em relação à primeira ver-

são. Esta versão menor é um trabalho 
dos próprios autores e editores. A orga-
nização do texto original foi preservada, 
selecionando-se os aspectos funda-
mentais de cada tema abordado nas 15 
seções do tratado.
 Nesta versão condensada e de fácil 
transporte, o conteúdo é apresentado 
em 15 seções e 65 capítulos. O livro 
pode ser encontrado na Livraria e Edi-
tora Medfarma, em seu site www.livra-
riafarmaceutica.com.br ou pelos telefo-
nes (11)3331-7115 e (11)9968-7011.
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 De autoria de Fernando de Oliveira, 
FUNDAMENTOS DE CROMATOGRAFIA 
APLICADA A FITOTERÁPICOS vem pre-
encher uma lacuna no ensino, pesquisa 
e como subsídio nas atividades do con-
trole de qualidade de medicamentos. 
As premissas teóricas da cromatogra-
fia estão minuciosamente discutidas e 
demonstradas, de forma clara, didática 
e enriquecida com ilustrações e exem-
plos práticos, ao longo dos capítulos 
dessa obra, valorizando o ensino das 

aplicações de técnicas básicas. Após a 
construção do conhecimento acerca da 
cromatografia, de forma organizada, em-
pregou-se a direta aplicação na análise e 
identificação de marcadores e substân-
cias ativas de plantas medicinais.
 Com 158 páginas, no formato de 
17,5 cm x 25 cm, o livro é um lançamen-
to da Editora Atheneu. Informações 
sobre venda podem ser obtidas no link 
http://www.atheneu.com.br/atendi-
mento_compra.php

FUNDAMENTOS DE CROMATOGRAFIA 
APLICADA A FITOTERÁPICOS

CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
Vigilância Sanitária

 O tema do livro CIÊNCIAS FARMA-
CÊUTICAS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
organizado pelas professoras Ligia 
Bicudo de Almeida-Muradian e Mari-
lene de Vuono Camargo Penteado, da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
da Universidade de São Paulo, reflete 
o cenário atual deste mundo globaliza-
do, em que a qualidade assumiu papel 
determinante na vida do indivíduo, no-
tadamente, em sua saúde. As autoras 
abordam a evolução da legislação bra-
sileira e sua contextualização no pano-
rama internacional, além de discorrer 

sobre os vários aspectos do registro de 
alimentos industrializados, no País.
 Estreitamente ligado a esses temas, 
o controle de qualidade é conduzido 
sob os pontos de vista da metodologia 
envolvida na análise de cada um dos ti-
pos clássicos de alimentos. A participa-
ção de colaboradores especialistas em 
controle de alimentos e na legislação 
pertinente, pertencentes a órgãos de 
fiscalização e de vigilância sanitária, en-
tre outros, de formações relacionadas à 
multidisciplinaridade do tema, confe-
rem caráter pragmático à publicação.

tados por especialistas reconhecidos, 
internacionalmente. O leitor, também, 
encontrará extensa bibliografia para 
consulta e questões para avaliação da 
compreensão dos temas abordados.
 SUMÁRIO – O livro traz os seguintes 
tópicos: a saúde e os medicamentos; o 
hospital e as funções da farmácia hos-
pitalar; educação farmacêutica no con-
texto da assistência farmacêutica, far-

mácia clínica e atenção farmacêutica; 
experiência na área de farmácia clínica 
e atenção farmacêutica, no Brasil e no 
exterior. Tem acabamento em brochura, 
formato de 21 X 28 centímetros e 534 
páginas. Preço: R$184.00.
 Maiores informações: Loja Portal 
Farmacêutico Virtual. Telefone: (21) 
8127-2949. O site é www.farmacêutico-
virtual.com.br
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 FARMÁCIA HOMEOPÁTICA: TE-
ORIA E PRÁTICA, de autoria de Olney 
Leite Fontes, é um livro de excepcional 
importância para os estudantes e pra-
ticantes de homeopatia na área farma-
cêutica, que necessitam de uma obra 
atualizada e com finalidade didático-
operacional.
 Neste livro, o autor, com a colabora-
ção de importantes nomes do cenário 
homeopático nacional, combina teo-
ria e prática e trata dos conceitos mais 
relevantes da farmácia homeopática, 
desde os princípios e fundamentos da 
homeopatia, passando pela farmaco-

logia, farmaco-técnica e legislação ho-
meopáticas, até os procedimentos de 
qualidade em farmácia homeopática e 
o resumo das monografias dos princi-
pais medicamentos.
 Esta terceira edição, revisada e atu-
alizada, conta com um índice remissivo, 
além da inclusão das novas leis na área 
da farmácia homeopática. O livro é uma 
publicação da Editora Manole.
 Mais informações podem ser obti-
das junto à Manole, no seguinte ende-
reço: Av. Ceci, 672 – Tamboré – Barueri 
(SP). CEP 06460-120. O telefone é (11) 
4196-6000. O site é www.manole.com.br

FARMÁCIA HOMEOPÁTICA:
Teoria e prática

 O livro FARMACÊUTICO EM ONCO-
LOGIA: UMA NOVA REALIDADE (segun-
da edição) propõe orientar farmacêu-
ticos que estão atuando em oncologia, 
com vistas ao desenvolvimento da área e 
da farmacologia oncológica. O livro reú-
ne 19 capítulos. Os mais importantes, de 
acordo com o próprio autor, José Ricardo 
Chamhum de Almeida, são: “Gestão da 
central de quimioterapia”, “Atuação da 
equipe multiprofissional na central de 
quimioterapia”, “Toxicidade dos anti-

neoplásicos”, Principais medicamentos 
utilizados num serviço de terapia anti-
neoplásica”; “Interações medicamento-
sas dos antineoplásicos”; Atenção far-
macêutica na oncologia” e “Provas para 
a obtenção do título de especialista de 
farmacêutico em oncologia”.
 Informações sobre preço e compra 
podem ser encontrados junto à Edito-
ra Atheneu, no endereço www.atheneu.
com.br, ou pelo telefone 0800 0267753 
(de 2ª a 6ª feira, em horário comercial).

FARMACÊUTICO EM ONCOLOGIA:
Uma nova realidade

 O livro aborda questões, como a 
legislação e fiscalização de alimentos; 
registro de alimentos industrializados, 
no Brasil; amostragem e preparação de 
amostras para análise de alimentos, ro-
tulagem de alimentos embalados, fis-
calização de alimentos por análise mi-
croscópica; parâmetros de identidade e 
qualidade de óleos e gorduras, carnes 

e produtos cárneos, peixes e derivados, 
leite e derivados, e produtos apícolas.
 Com acabamento em brochura, for-
mato de 21 X 27,5 centímetros, o livro 
tem 228 páginas e é vendido ao preço 
de R$ 62,90. Maiores informações: Loja 
Portal Farmacêutico Virtual. Telefone: 
(21) 8127-2949. O site é www.farmacêu-
ticovirtual.com.br


