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Revisar a produção de ali-
mentos e o nível de microrga-
nismos ingeridos pelo homem.
Este é o objetivo do livro �Mi-
crobiologia da Segurança Ali-
mentar�, que está sendo lança-

LANÇAMENTOS

Pelos caminhos
da farmácia clínica

O trabalho clínico do far-
macêutico vem ganhando espa-
ço e passando por grandes
transformações, nos últimos
anos, inclusive com a introdu-
ção dos conceitos de atenção
farmacêutica (pharmaceutical
care), sendo necessário que o
profissional aceite o desafio de
encarar o paciente que utiliza
medicamentos como o grande
foco de seu trabalho, em farmá-
cias, hospitais e nas atividades
da saúde pública. O farmacêu-
tico que deseja trabalhar em
contato com pacientes deve
possuir uma série de conheci-
mentos e habilidades, que são
discutidos, no livro �Farmácia
Clínica & Atenção Farmacêuti-
ca�, de Marcelo Palacow Bisson.

Em linguagem clara e aces-
sível, o autor procura transpor-
tar os conceitos e ferramentas
teóricas para o dia-a-dia do pro-
fissional, fornecendo metodolo-
gias de trabalho utilizadas em
alguns locais, no Brasil e em
outros países, e recomendadas
pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) e pela Organiza-
ção Pan-americana de Saúde
(OPAS).

Assuntos atuais, como aten-
ção farmacêutica, anamnese far-
macêutica, seguimento farma-
coterapêutico, farmacovigilân-
cia, farmacoepidemiologia, far-
macoterapia e medicina basea-
da em evidências, são aborda-
dos, neste livro, fornecendo sub-
sídios para o trabalho cotidiano
e como fonte de consulta para
estabelecimento de protocolos
clínicos na equipe multiprofissi-

onal de saúde e orientação cor-
reta de pacientes.

Temas abordados � O livro
traz os seguintes temas: �Im-
plantando a Atenção Farma-
cêutica�, �Planejamento�, �O
paciente como foco�, Segui-
mento farmacoterapêutico de
pacientes�, �Anamnese farma-
cêutica�, �Princípios de pre-
venção de doenças�, �Protoco-
los clínicos�, �Medicina basea-
da em evidências�, �Usp raci-
onal de antibióticos�, �Farma-
cocinética clínica�, �Farmaco-
epidemiologia�, �Interações
medicamentosas�.

Como adquirir - Interessados em
adquirir o livro �Farmácia Clínica &

Atenção Farmacêutica� devem entrar
com contato com a Livraria e Editora
Medfarma, pelos telefones (11)3331-

7115 e 9185-2700 ou pelo e-mail
<livraria_medfarma@hotmail.com>

Livro trata dos microrganismos
predominantes em doenças
transmitidas por alimentos

Voltada a profissionais e
estudantes do setor, obra
também é considerada um
recurso valioso para
assessores governamentais,
profissionais responsáveis
pelo controle de qualidade
de empresas e inspetores de
saúde pública e ambiental
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da, no Brasil, pela Artmed Edi-
tora. O título é de autoria da
norte-americana Stephen H.
Forsythe, profissional do De-
partamento Life Sciences, da
Nottingham Trent University.

Leitura obrigatória para
profissionais e estudantes da ci-
ência, tecnologia e microbiolo-
gia de alimentos, a obra abor-
da tanto os organismos deteri-
orantes, aqueles que deixam os
alimentos com sabor e odor de-
sagradáveis e podem ser detec-
tados pelo olfato e paladar hu-
mano, quanto os patógenos,
que não são perceptíveis pelo
homem, como a Salmonella.
Além disso, o título é conside-
rado um recurso valioso para
assessores governamentais, pro-
fissionais responsáveis pelo con-

trole de qualidade de empre-
sas e inspetores de saúde pú-
blica e ambiental.

A autora esclarece que to-
das as companhias alimentícias
estão em busca de manter al-
tos padrões de higiene que ga-
rantam a segurança de seus pro-
dutos, já que aumentou a cons-
cientização do público em re-
lação às doenças transmitidas
por alimentos. �O que contri-
bui para esta realidade é a am-
pla divulgação sobre segurança
alimentar para a população em
geral�, enfatiza.

Os principais temas aborda-
dos no livro são: os microrganis-
mos predominantes em doenças
transmitidas por alimentos, as
formas de detectá-los, os critéri-
os microbiológicos e os planos de

amostragem, os limites microbi-
anos para testes de produtos fi-
nais, a microbiologia preditiva, o
papel da análise de perigos e pon-
tos críticos, a avaliação de riscos
microbiológicos, os objetivos da
segurança alimentar e os regula-
mentos e legislações internacio-
nais relevantes.

Ao final da publicação, a
autora apresenta diversos ende-
reços de sites com pesquisas de
segurança alimentar, com a in-
tenção de incentivar o leitor a
procurar, por si mesmo, mais in-
formações na rede.

�Microbiologia da Segurança Alimentar�
tem formato 16x23 cm; 424 páginas e
está sendo comercializado ao preço de

R$ 64,00. À venda nas principais
livrarias do País ou pelo site

<www.artmed.com.br>

Farmacêuticos mineiros lançam
�Formularium � Compêndio

de Fórmulas Magistrais�

Os farmacêuticos mineiros
Marcelo e Juliana Crespo lan-
çaram o livro �Formularium -
Compêndio de Fórmulas Ma-
gistrais�, volume 1, que é a mais
completa coletânea de formu-
lações magistrais que vêm sen-
do utilizadas em procedimen-
tos terapêuticos e diagnósticos
em gastroenterologia, proctolo-
gia, ginecologia, obstetrícia, ne-
frologia e urologia. O livro é de
grande utilidade aos médicos
que prescrevem medicamentos
manipulados e também àque-
les que queiram se aprimorar
na arte de formular. É também

essencial para farmacêuticos, na
rotina diária da farmácia, na ori-
entação técnica e assistência
farmacêutica.

A obra tem 632 páginas e
traz centenas de formulações,
inclusive as formas farmacêuti-
cas contemporâneas, como pi-
rulitos medicamentosos, balas
de goma medicamentosas, chi-
cletes medicamentosos, suposi-
tórios anatômicos em formato
rocket, além de formulações
transdérmicas e de liberação
modificada, que certamente re-
volucionarão o setor de mani-
pulação.


