LANÇAMENTOS

Livro inédito sobre
formulações aproxima
farmacêuticos e dentistas

Gerson Appel

Marcia Réus

Durante a 13a Semana Racine,
a RCN Editora, empresa do Grupo
Racine, lançou uma obra que possui
todas os requisitos para se tornar
uma referência de pesquisa nas áreas de manipulação magistral e odontologia. O livro, intitulado "Formulações Aplicadas à Odontologia", é
assinada pelos farmacêuticos catarinenses Gerson Appel e Marcia Réus.
A publicação é uma fonte inédita de
pesquisa científica, elaborada com o
objetivo de orientar farmacêuticos e
dentistas em torno do uso de formu28

lações medicamentosas e produtos
manipulados magistralmente para
uso em consultórios.
Em 15 capítulos, os autores
abordam, desde a história da Farmácia e da Odontologia, no Brasil, até a constituição e os utensílios necessários para laboratórios de
manipulação, passando pelas regras de Boas Práticas de Manipulação em farmácia. O livro apresenta os principais veículos, usados em formulações odontológicas
direcionadas às patologias mais
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freqüentes na odontologia, tanto
para uso do profissional em consultório, como para os tratamentos
prescritos. Todas essas formulações e suas aplicações e resultados
são demonstradas por meio de estudos científicos.
A obra aborda formulações indicadas para o uso em higienização,
tratamentos anticárie,
clareamento dental, periodontia, endodontia,
odontogeriatria e patologias dos tecidos moles. O
capítulo final relaciona
fichas técnicas das principais substâncias utilizadas em formulações
aplicadas à odontologia,
que trazem informações
sobre as características
físico-químicas e incompatibilidades de cada
matéria-prima, para que
o farmacêutico magistral
possa avaliar a farmacotécnica e aplicar essas informações no controle de
qualidade na farmácia.
"Formulações Aplicadas à Odontologia" traz
ainda índice remissivo e
uma ampla lista de referências bibliográficas.
Além de ser referência
inédita para o farmacêutico, é um livro que agrega qualidade aos trabalhos de preparação de produtos manipulados
sob prescrição feita por dentistas,
proporcionando a estes profissionais
um melhor resultado em seus procedimentos de consultório e nos tratamentos indicados aos pacientes.
Como adquirir - O livro poderá ser encontrado nas livrarias
especializadas em publicações científicas, ou encomendado diretamente pelo site da editora
(www.racine.com.br), pelo preço
de R$ 180,00.
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Medicina da USP lança
"Prontuário Eletrônico do Paciente"
Publicação patrocinada pela OPAS será distribuída,
gratuitamente, a bibliotecas ligadas a instituições de saúde
Professores da Disciplina de Informática Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) acabam de lançar o livro "O Prontuário Eletrônico do Paciente na
Assistência, Informação e Conhecimento Médico", patrocinado
pelo Programa Regional de Medicamentos Essenciais e Tecnologia da OPAS (Organização Pan-americana de Saúde). A publicação é fruto de uma parceria com o Núcleo de Informática em
Enfermagem da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e
com a Área de Prestação de Saúde e Tecnologia da OPAS.
Trata-se de uma coletânea de tópicos referentes ao Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), dirigida a profissionais de saúde
de todos os níveis, que tem por objetivo difundir uma visão panorâmica e atual sobre o desenvolvimento, implantação e uso do
PEP. O livro foi editado pelos professores da FMUSP, Eduardo
Massad e Raymundo Soares de Azevedo Neto, e pela professora da Escola de Enfermagem da Unifesp, Heimar de Fátima Marin. O trabalho conta ainda com 19 colaboradores,
todos pesquisadores brasileiros na área de informática médica.
O livro "O Prontuário Eletrônico do Paciente na Assistência, Informação e Conhecimento Médico" encontra-se disponível, gratuitamente, para bibliotecas de escolas de Enfermagem e Medicina, associações de classe, conselhos federais e regionais de profissões
de saúde, universidades e instituições de ensino superior.
A solicitação deve ser feita pela instituição interessada ao Prof. Dr. Raymundo Soares de Azevedo Neto, por meio do seguinte e-mail: <razevedo@usp.br>. Os textos serão
disponibilizados, até o final deste ano, no site das instituições responsáveis pela edição do
livro. Mais informações podem ser obtidas junto à Agência de Comunicação da FMUSP
Serrano & Associados, pelo telefone (011) 3032-1092 ou pelo e-mail
<cacilda.luna@serranoassociados.com.br>.

Saúde do bebê

crescimento e desenvolvimento, audição, crianças
Publicação será distribuída gratuitamente prematuras, relação pais e
filhos, primeiros dentinhos,
em maternidades, farmácias e drogarias
o estímulo saudável das
brincadeiras, além de um guia completo
A edição de sesobre o que fazer com gêmeos ou mais
tembro do "Espefilhos de uma vez só.
cial Bebês", a
O título "Bebês" foi lançado, em
mais nova publijunho, com o apoio institucional da Socação da Aguilla
ciedade de Pediatria de São Paulo, para
Comunicação,
ser um especial da série de revistas Saúmerecerá um lançamento especial,
de Brasil Comunidade. Fez grande sucesso entre anunciantes e leitores: sua
durante XXXII
tiragem esgotou em dias. Devido à exCongresso Brasicelente acolhida do mercado publicileiro e X Contário e do público, a Aguilla transforgresso Paulista de
mou o 'Especial Bebês" numa publicaPediatria. O núção trimestral, mantendo sua distribuimero 2 da publicação trará como desção gratuita em maternidades e farmátaques informações sobre nutrição, bacias.
nho e cuidados com a pele do bebê,

"Especial Bebês Saúde Brasil Comunidade" dá continuidade aos investimentos em comunicação saudável da
Aguilla Comunicação, que também é
responsável pela série Saúde Brasil, há
oito anos no ar pela TV Cultura e demais educativas do País, pelo projeto
Saúde na Escola e outras ações de responsabilidade social, que objetivam
transmitir à população informações
para a melhoria da saúde e da qualidade de vida. Farmácias interessadas em
receber a revista gratuitamente podem
encaminhar o e-mail solicitando-a para
o endereço <gil@aguillanet.com.br>.
Maiores informações, entrar em
contato com a empresa Acontece Comunicação e Notícias (de assessoria de
imprensa), pelos telefones (11)36757683, 3873-6083, 3871-2331 e 99118117.
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INTERAÇÕES
DROGA-NUTRIENTE
Objetivo da publicação é auxiliar
profissionais da saúde a otimizar as
prescrições e administrações de
dietas e de medicamentos

O livro de bolso "Interações Droga-Nutriente" já é um best-seller. A
publicação cuja segunda edição acaba
de ser lançada, tem a finalidade de auxiliar profissionais da saúde a otimizar
as prescrições e administrações de dietas e de medicamentos. O livro traz
uma lista de mais de 250 medicamentos, identificados pelo nome genérico
e pelo registrado, e apresenta os principais mecanismos de interações entre
eles e os nutrientes. Também, expõe
como a ação dos fármacos pode alterar, ou ser alterada pela desnutrição do
indivíduo.
Nessa linha, o livro apresenta fórmulas e tabelas de referência para avaliação do estado nutricional de crianças e adultos. Além disso, um algoritmo e uma tabela de recomendações
para a administração de medicamentos
via sonda estão colocadas nessa edição. Foram incluídas, ainda, tabelas de
recomendações para a ingestão de nutrientes e suas principais fontes alimentares. Uma extensa tabela dos exames
laboratoriais mais utilizados na prática clínica está presente.
30

O livro foi desenvolvido pelas
autoras Cristina Martins, Silvânia de
Moura Moreira e Simone Regina Pierosan, todas com grande experiência
clínica. Cristina Martins é nutricionista, professora do Curso de Nutrição da
PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), doutoranda em Ciências Médicas pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e mestrado na
New York University. É especialista e atuante em suporte nutricional pela SBNPE (Sociedade Brasileira
de Nutrição Parenteral e Enteral).
Silvânia de Moura Moreira e Simone Regina Pierosan são farmacêuticas,
com especialização na área
de qualidade. Especializaram-se, ainda, em suporte
nutricional pela SBNPE.
Silvânia é farmacêutica
Chefe da Nutroclínica, empresa prestadora de serviços na área de terapia
nutricional. Simone, por sua vez, é Gerente de Marketing da área de nutrição
da Baxter, México.
O "Interações Droga-Nutriente" é
publicado pela Nutroclínica, uma editora de destaque no desenvolvimento
de livros e materiais educativos na área
da saúde, particularmente em nutrição.
O livro é objetivo e traz formato compacto e de fácil manuseio. As suas informações fundamentais são atualizadas e apresentada, através de quadros
e tabelas. A publicação tem a preocupação também de integra a teoria à prática para o manejo das interações entre
fármacos e nutrientes. Essencial para a
prática clínica de médicos, nutricionistas, farmacêuticos e enfermeiros.
O livro está sendo vendido ao
preço de R$ 59,00. Maiores
informações podem ser obtidas junto
à Nutroclínica, pelo telefone (41)
225-5322, fax (41) 2448486 e e-mail
<nutroclinica@nutroclinica.com.br>.
O site é <www.nutroclinica.com.br>.
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Salvador à
luz do poeta

"Salvador poética" é o nome do livro que o farmacêutico, poeta e contista José Pedro Machado lançou, este ano.
A publicação é um delicioso passeio poético pelas ruas da primeira capital brasileira. Nelas, o autor sai colhendo impressões da arquitetura, bem como do
seu povo, de sua cultura e, enfim, do
jeito baiano de ser para, daí, transformar tudo em metáforas e outras doces e
descontraídas figuras de linguagem.
Baiano de Uibaí, cidade localizada na micro-região de Irecê, José Pedro
Machado, 57 anos, é farmacêutico formado pela Universidade Federal da
Bahia, ex-professor de Química e Biologia e Ex-coordenador do Meio ambiente de Salvador. "Salvador poética" não
é a sua primeira experiência literária. Em
1999, lançou "Fala, Coração", e integrou
várias antologias.
José Pedro tem um envolvimento
pleno com a literatura. Afora a sua produção, é ainda o Presidente da Casa do
Poeta de Alagoinhas (BA) e Diretor de
Eventos da Casa do Poeta Brasileiro de
Salvador. "Salvador poética" traz as
igrejas, os terreiros, museus, monumentos, festas populares, praias, ruas e praças da capital da Bahia sob o foco do
poeta. Contatos com o autor podem ser
feitos pelos telefones (71)328-4496 e
3494-9060, em Salvador; (75)99957285 e 418-2030, em Alagoinhas, ou
pelo e-mail <pedropoeta@bol.com.br>.
(Pelo jornalista Aloísio Brandão)

