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 AS ERVAS E A SAÚDE – A FARMÁ-
CIA NO CERRADO é livro que não pode 
faltar à cabeceira dos interessados em 
plantas medicinais. De autoria do far-
macêutico Ronaldo Abrão, Presidente 
do Conselho Regional de Farmácia do 
Mato Grosso do Sul, a obra, que aca-
ba de ser publicada, chega como um 
presente para os farmacêuticos que se 
especializam no segmento.
 Projeto de mais de 20 anos, AS 
ERVAS E A SAÚDE é uma riqueza edi-
torial. Reúne, em 304 páginas, uma 
coleção de 325 fotos coloridas; infor-
mações sobre 211 plantas medicinais, 
com ênfase nas nativas do cerrado. O 
acabamento é de primeiríssima quali-
dade.
 O livro, prefaciado pelo Presidente 
do Conselho Federal de Farmácia, Jal-
do de Souza Santos, e revisado pelo 
botânico Arnildo Pott e pela Comissão 
de Fitoterapia do CFF, é subdividido 
em capítulos. São eles: I – “Noções 
básicas de botânica”; II – “Cerrado bra-

sileiro”; III – “As ervas: escolha, coleta, 
conservação, modos de preparo e uso”; 
IV – “As plantas e seus usos (211 plan-
tas com fotos coloridas)”; V – “Uso das 
plantas para cada enfermidade”; VI – 
“Uso das ervas como tempero”.
 Lançada, no dia 18 de janeiro de 
2011, a publicação contou com o apoio 
do Marco (Museu de Arte Contempo-
rânea), unidade da Fundação de Cul-
tura de Mato Grosso do Sul (FCMS). O 
autor, Ronaldo Abrão, ressaltou que vê 
nas plantas medicinais mais que um 
segmento farmacêutico. “É uma paixão 
adquirida, durante anos de estudo de-
dicados ao conhecimento do uso etno-
farmacológico e apoiados em pesqui-
sas fitoquímicas”, explicou.
 Lançado pela Cidade Gráfica Edito-
ra LTDA. Bandeirante DF, o livro estará 
disponível, em livrarias do Mato Gros-
so do Sul. Informações, por meio do 
site www.aservaseasaude.com.br e do 
telefone (67)3325-8090. Será vendido 
ao preço de R$ 75,00.

 Medicamentos psicotrópicos são 
amplamente utilizados por pacientes 
que se submetem a tratamentos psi-
coterapêuticos. Contudo, poucos tera-
peutas sabem como colaborar com os 
médicos prescritores e/ou como ajudar 
pacientes e famílias a obterem maior 
benefício do tratamento medicamen-
toso.
 O livro GUIA DE PSICOFARMACO-
LOGIA PARA O TERAPEUTA reúne um 
material excelente sobre transtornos 
psiquiátricos (do humor, de ansiedade, 
cognitivos, esquizofrenia e outras psi-
coses, abuso de substâncias); sobre a 
conexão mente–corpo (como funciona 

GUIA DE PSICOFARMACOLOGIA
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o cérebro e como os medicamentos 
psicoterápicos atuam); sobre avaliação 
médica e laços profissionais-paciente-
-família e muito mais.
 Embora seja um tema complexo, 
os autores Joellen Patterson, Ari Al-
bala, Margaret E. Maccahill e Todd M. 
Edwards tornaram o texto de fácil assi-
milação para estudantes de Farmácia, 
Psicologia, Serviço Social e Terapia de 
Família.
 A publicação (ISBN: 9788572418911), 
em sua primeira edição, possui 272 pá-
ginas e é vendido a R$ 69,00. Maiores 
informações encontram-se na página da 
Editora Roca (www.editoraroca.com.br)
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE

 O educador em saúde está em 
processo de constante elaboração e 
revisão de sua prática. Por atuar, mui-
tas vezes, em situações que envolvem 
“perdas” da saúde e mudanças de es-
tilo de vida, um dos principais desa-
fios a enfrentar é a formação do vín-
culo entre o educador e o educando. 
Este é o universo abrangido no livro 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE, elaborado 
por William Malagutti e Sonia Maria 
Rezende Camargo de Miranda. A obra 
explora, desde um planejamento edu-
cativo na saúde, até mesmo a educa-
ção ambiental
 Sem o vínculo, não há transforma-
ção, atestam os autores. Por isso, a 
palavra educador é tão significativa, pois 
leva a inferir que é um processo dolo-
roso, principalmente, quando se fala 
de educação em saúde. EDUCAÇÃO 

EM SAÚDE apresenta experiências de 
profissionais que enfrentam esses de-
safios, no seu dia-a-dia de trabalho.
 Com 312 páginas, o livro (ISBN: 
9788576552833), em sua primeira 
edição, traz, em seu sumário, os se-
guintes temas: “Diagnóstico e pla-
nejamento educativo em saúde”, “A 
promoção da saúde e a educação em 
saúde como campo de conhecimen-
tos e práticas”, “O olhar holístico na 
educação superior”, “Educação per-
manente em saúde”, “Intervenções 
educativas para pacientes fumantes”, 
“Ações educativas em saúde do tra-
balhador”, “Controle da tuberculose, 
no Brasil: estratégias, educação em 
saúde e participação social”, “Educa-
ção em saúde no cuidado ao idoso”, 
“Educação em saúde para pessoas 
com lesão medular”, “Terapia Familiar 

 O livro COMO PRESCREVER OU 
RECOMENDAR PLANTAS MEDICI-
NAIS E FITOTERÁPICOS, cujo autor é 
o farmacêutico Sérgio Tinoco Panizza, 
pesquisador das plantas medicinais, 
foi elaborado, com o objetivo de con-
cretizar uma obra técnica, científica e 
jurídica, didática e objetiva, que servi-
rá como um guia para o farmacêutico 
e outros profissionais que prescrevem 
ou recomendam fitoterápicos. O livro 
visa a solucionar dúvidas freqüentes, 
como “Quem?”, “O que?”, “Quando?” e 
“Como?” prescrever ou recomendar 
plantas medicinais nas suas diversas 
formas farmacêuticas.
 Nesse livro, o leitor encontrará 
exemplos de espécies vegetais que 

podem ser utilizadas na assistência 
primária à saúde e uma lista com 66 
plantas medicinas secas (drogas vege-
tais) para infusão, decocção, inalação 
e outras formas farmacêuticas com 
alegação terapêutica, posologia, modo 
de usar e interações medicamentosas, 
para utilizá-las com conhecimento e 
segurança na prescrição ou recomen-
dação.
 COMO PRESCREVER OU RECO-
MENDAR PLANTAS MEDICINAIS E 
FITOTERÁPICOS está à venda na Li-
vraria Pharmabooks (www.pharma-
books.com.br) ou diretamente no site 
do Conbrafito (www.conbrafito.org.br). 
Mais informação podem ser obtidas, 
por meio do telefone (11)5571-1906.

COMO PRESCREVER OU  
RECOMENDAR PLANTAS  
MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS
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 De forma prática e de leitura fácil, 
o livro MANUAL DE DROGAS INJETÁ-
VEIS, de autoria de Gilberto Barcelos 
Souza, em sua primeira edição, apre-
senta importantes informações a far-
macêuticos que atuam em unidades 
centrais de misturas intravenosas, mé-
dicos, equipes de enfermagem, assim 
como a estudantes e profissionais da 
área da saúde em geral.
 O leitor encontrará tópicos, como 
nomes comerciais, nomes químicos, 
reconstituição, concentração após a 
reconstituição, vias de administração, 
diluentes, volume final para infusão, 
compatibilidade, incompatibilidade e 

Sistêmica Breve: uma nova aborda-
gem em instituições”, “Participação 
popular: realidade ou utopia?”, “Edu-
cação ambiental em resíduos sólidos: 
uma prática pedagógica possível”.
 SOBRE OS AUTORES - William 
Malagutti é Coordenador e professor-
-convidado do curso de pós-gradua-
ção em Saúde Pública e PSF (Progra-
ma Saúde da Família) para enfermei-
ros da Universidade Gama Filho; mes-
tre em Administração, Comunicação e 
Educação; especialista em Educação 
em Enfermagem, pós-graduado em 
Administração Hospitalar, professor-
-convidado da Universidade Católica 
de Goiás e enfermeiro da Vigilância 
em Saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde de São Paulo.

 Em sua segunda edição, atualiza-
da e ampliada com novos capítulos, 
o livro FARMACÊUTICOS EM ONCO-
LOGIA, de José Ricardo Chamhum de 
Almeida, mantém integralmente sua 
linha didática, no sentido de orientar 

MANUAL DE DROGAS INJETÁVEIS

FARMACÊUTICOS EM ONCOLOGIA

estabilidade de medicamentos injetá-
veis para 169 medicamentos; pH dos 
produtos farmacêuticos; capítulo com 
cálculos e fórmulas, capítulo sobre 
administração de medicamentos inje-
táveis e capítulo com lista de abrevia-
turas e siglas.
 A descrição de cada medicamen-
to está de acordo com as novas nor-
mas da Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). O livro, de 365 
páginas, pode ser encontrado na Li-
vraria e Editora Medfarma, em seu 
site (www.livrariafarmaceutica.com.
br) ou pelos telefones (11)3331-7115 
e 9968-7011.

 Sonia Maria Rezende Camargo 
de Miranda, por sua vez, é doutora 
em Ciências Sociais pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 
(2006); educadora em Saúde Pública, 
professora da Universidade Anhembi 
Morumbi na graduação de Enferma-
gem, Professora da pós-graduação da 
Universidade Gama Filho no curso de 
Saúde Pública e PSF para Enfermei-
ros e do Curso de Enfermagem Obs-
tétrica da Universidade Anhembi Mo-
rumbi.
 Informações sobre como adqui-
rir o livro estão na página eletrônica 
da Phorte Editora (http://www.phorte.
com.br/livro-educacao-saude-449), 
pelo telefone (11) 3141-1033 ou pelo 
e-mail phorte@terra.com.br

farmacêuticos que estão atuando na 
Central de Quimioterapia, com o obje-
tivo de desenvolver e integrar a Onco-
logia à Farmacologia Oncológica.
 Atuar numa central de quimiotera-
pia exige, a um só tempo, segurança na 
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manipulação dos antineoplásicos e in-
dicadores de biossegurança, de tal for-
ma que o profissional, nesta atividade 
envolvida, disponha de toda segurança 
possível oferecida por seu equipamen-
to de proteção individual, detendo o 
domínio de sua correta utilização. Nes-
ta edição, o livro aborda os principais 
medicamentos utilizados num serviço 
de terapia; orientações gerais na mani-

 O livro 4000 QUESTÕES DE FAR-

MÁCIA E BIOQUÍMICA, em sua segun-

da edição, apresenta uma coletânea de 

provas de concursos já realizados, em 

todas as regiões do Brasil. A obra tem 

o objetivo de auxiliar o leitor nos estu-

dos, oferecendo um grande número de 

questões de concursos anteriores para 

serem resolvidas.

 Durante a resolução das provas, 

verifica-se que muitas questões repe-

tem-se ou guardam entre si grande 

semelhança, demonstrando, assim, a 

importância desse conjunto de provas 

 A obra traz os principais fármacos 
utilizados na prática clínica, contem-
plando os princípios gerais de Farma-
cologia e as informações necessárias 
para uma prescrição adequada, racio-
nal e baseada em evidências.
 A fim de facilitar a busca de infor-
mações, os medicamentos foram se-
parados, de acordo com o grupo far-
macológico e a especialidade médica 
na qual são mais comumente usados, 
incluindo informações sobre mecanis-

4000 QUESTÕES DE FARMÁCIA  
E BIOQUÍMICA PARA CONCURSOS

MEDICAMENTOS  
NA PRÁTICA CLÍNICA

pulação e administração na central de 
quimioterapia, tipos de câncer, aten-
ção farmacêutica na oncologia, intera-
ções medicamentosas dos antineoplá-
sicos, toxicidade dos antineoplásicos.
 O livro possui 580 páginas e pode 
ser encontrado na Livraria e Editora 
Medfarma, em seu site (www.livraria-
farmaceutica.com.br) ou pelos telefo-
nes (11)3331-7115 e 9968-7011.

anteriores, e se revelando como um 

valioso instrumento para o sucesso na 

aprovação dos exames.

 As provas são utilizadas nas mais 

diversas instituições públicas do País, 

como universidades, hospitais, secre-

tarias de Saúde estaduais e munici-

pais, Polícia Federal, Polícia Civil, Ena-

de e Anvisa.

 De autoria de Raimundo Nonato 

Azevedo Carioca e com 606 páginas, o 

livro é encontrado na Livraria e Editora 

Medfarma (www.livrariafarmaceutica.

com.br) ou por meio dos telefones (11) 

3331-7115 e 9968-7011.

mos de ação, contra-indicações, efei-
tos adversos e recomendações para 
situações especiais.
 MEDICAMENTOS NA PRÁTICA 
CLÍNICA é de autoria de Elvino Bar-
ros, Helena M. T. Barros & Cols. Está 
na 1ª edição (2010), reúne 936 páginas 
e é encontrado na Livraria e Editora 
Medfarma (www.livrariafarmaceutica.
com.br). Mais informações podem ser 
obtidas pelos telefones (11)3331-7115 
e 9968-7011.


