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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA:
ARTICULANDO SUJEITOS,
SABERES E PRÁTICAS
Abordar o acesso à assistência farmacêutica no SUS (Sistema Único de
Saúde), a partir da experiência vivida,
em um Município baiano, à luz do debate coletivo sobre o modo como vem
se desenvolvendo esta atividade no
cenário da atenção básica no Sistema.
É o que se propõe a fazer o livro ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: ARTICULANDO SUJEITOS, SABERES E PRÁTICAS, que acaba de ser lançado, na
Bahia. A publicação é de autoria dos
professores Tatiane de Oliveira Silva
Alencar, Maria Angela Alves do Nascimento e Bruno Rodrigues Alencar.
Foram protagonistas da realidade
tratada no livro os usuários, os trabalhadores e gestores do serviço que, por
meio de seus saberes, mostraram a
prática, os limites e os avanços encontrados na assistência farmacêutica.
Neste contexto, a obra que, ressalte-se, aborda o tema de forma crítica e
reflexiva, traz a articulação dos saberes
de vários estudiosos no campo da saúde coletiva, os dispositivos legais rela-
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cionados ao tema, as compreensões
construídas, a partir dos instrumentos
e técnicas para coleta de dados e as
impressões dos autores enquanto sujeitos do mundo para oferecer meios
de reflexão das práticas, até então, hegemônicas.
De modo desafiador, os autores
apresentam um estudo que pretende
superar a lógica cartesiana dos estudos sobre assistência farmacêutica
para incorporar as subjetividades inerentes às atitudes humanas, além de
trazer uma discussão sobre o processo
de construção da Política de Medicamentos, no Brasil; o acesso do usuário
e a organização da assistência farmacêutica como um direito da cidadania.
O livro pode ser adquirido no “Programa Interuniversitário para Distribuição do Livro” (Livraria PIDL) da
UEFS (Universidade Estadual de Feira
de Santana), pelo e-mail livraria.uefs@
gmail.com ou pelos telefones (75)
3224-8007/8380.
Fonte: UEFS
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ATENÇÃO FARMACÊUTICA:
DA FILOSOFIA AO GERENCIAMENTO
DA TERAPIA MEDICAMENTOSA
Em essência, este importante livro
apresenta uma perspectiva crítico-reflexiva sobre o cuidado ao paciente
e a preparação do farmacêutico para a
prática da atenção farmacêutica. Ele,
também, apresenta os fundamentos
do gerenciamento da terapia medicamentosa como um conjunto de serviços que agrega valor às dimensões das
intervenções terapêuticas. O gerenciamento da terapia medicamentosa é o
futuro! Esta prática representa uma
oportunidade singular para a profissão
farmacêutica demonstrar todo o seu
amadurecimento profissional, aceitando um conjunto de responsabilidades
e deveres para com os indivíduos que
dela necessitam.
São essas obrigações e deveres,
circunscritos por uma conceitualização moral do propósito profissional,
que irão iluminar o importante papel
do novo farmacêutico. A atenção farmacêutica irá diminuir a magnitude
dos problemas relacionados com medicamentos e melhorar a qualidade
de vida dos pacientes. Certamente,

é hora de tornar-se parte destas mudanças positivas na profissão farmacêutica.
A Dra. Djenane Ramalho de Oliveira oferece ao leitor uma abundância de
conhecimento, sabedoria, fatos e valores. Este livro é uma leitura obrigatória
para qualquer pessoa que contemple
seriamente uma vida profissional na
pele de um farmacêutico. Mais que
isso, a obra é um refúgio para o vazio
que, observa o livro, deixa apreensivos
os farmacêuticos quanto ao futuro. Ela
fornece direção, conteúdo e uma dose
firme de esperança. Leia-o e pondere
as suas possibilidades.
O livro ATENÇÃO FARMACÊUTICA:
DA FILOSOFIA AO GERENCIAMENTO
DA TERAPIA MEDICAMENTOSA (ISBN:
858621419-1) é um lançamento publicado pela RCN Com. e Editora LTDA, e
está disponível no site www.rcneditora.
com.br. Para maiores informações, entre em contato com a Central de Atendimento, pelo telefone (11)3670-3499.
O exemplar possui 344 páginas e será
vendido ao preço de R$120,00.
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