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Farmacologia Integrada

CÉLULAS‑TRONCO: das questões  
técnicas às éticas

Acaba de sair a terceira edição do 
livro FARMACOLOGIA INTEGRADA, de 
autoria dos professores Roberto De‑
Lucia (USP), Ricardo M. Oliveira‑Filho 
(USP), Cleópatra S. Planeta (UNESP), 
Márcia Gallacci (UNESP) e Maria Christi‑
na W. de Avellar (Unifesp). A publicação 
conta com a participação de mais de 50 
colaboradores em 70 capítulos.

O livro traz um novo design e aborda, 
inicialmente, as bases moleculares da 
ação de fármacos diretamente relaciona‑

dos à farmacocinética e à farmacodinâ‑
mica. No que tange à farmacoterapêuti‑
ca, discorre sobre os efeitos terapêuticos 
e adversos dos medicamentos, bem 
como as interações medicamentosas 
mais relevantes, despertando maior par‑
ticipação de todo profissional de saúde 
na assistência farmacêutica.

COMO ADQUIRIR – O livro FARMA‑
COLOGIA INTEGRADA pode ser adquiri‑
do pelo site www.revinter.com.br ou pelo 
telefone (11) 3362‑2464.

Em tempo de acirrada discussão so‑
bre o uso de células‑tronco embrioná‑
rias em pesquisas, é fundamental que o 
cidadão se mantenha bem informado e 
participe dos debates relacionados ao 
tema. Uma boa fonte de informações so‑
bre este e outros assuntos da atualida‑
de é o livro NOVAS TECNOLOGIAS DA 
GENÉTICA HUMANA: AVANÇOS E IM‑
PACTOS PARA A SAÚDE, recém‑lançado 
pelo projeto Ghente, coordenado pela 
Fiocruz. O livro traz a reprodução de dois 
seminários realizados pelo Ghente, bem 
como textos complementares. Ao todo, 
quase 30 autores assinam a obra.

Células‑tronco são definidas como 
células indiferenciadas e não especiali‑
zadas, que têm a capacidade de realizar 
divisões simétricas e assimétricas. Da 
primeira, originam‑se duas novas célu‑
las‑tronco (indiferenciadas). Da segun‑
da, originam‑se duas células distintas: 
uma indiferenciada e outra diferenciada 
(especializada).

“Essas células‑filhas especializadas 
são dotadas de funções específicas, que 
variam, de acordo com o tecido que es‑
sas novas células irão formar”, explicam 
Antônio Carlos Campos de Carvalho e 
Cristiane del Corsso, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “Em 
relação à fonte de obtenção, as célu‑

las‑tronco podem ser originárias do em‑
brião, do feto, do cordão umbilical e do 
adulto”, completam.

Terapias com células‑tronco adul‑
tas têm sido propostas por uma equi‑
pe baiana, que reúne especialistas dos 
hospitais Santa Izabel e São Rafael e da 
Fiocruz. “Em uma pesquisa pioneira, no 
mundo, foram estudados, em uma pri‑
meira fase, 30 pacientes chagásicos com 
insuficiência cardíaca. Em outro proje‑
to, também pioneiro, no mundo, 30 pa‑
cientes com doenças crônicas do fígado 
foram estudados. Os resultados destes 
estudos foram promissores e serviram 
de base para a realização de novas aná‑
lises visando à confirmação da ação da 
terapia celular nestas doenças e para o 
aprimoramento desta nova modalidade 
terapêutica”, contam Ricardo Ribeiro 
dos Santos e Milena Botelho Pereira So‑
ares, da Fiocruz da Bahia.

Contudo, o livro não se restringe aos 
aspectos técnicos das pesquisas. Ele vai 
além, ao propor uma discussão bioética. 
“Nas pesquisas com células embrioná‑
rias, as questões éticas estarão espe‑
cialmente relacionadas à utilização de 
embriões. Não tenho dúvida de que a in‑
tenção da maioria dos pesquisadores en‑
volvidos nessas pesquisas é boa. Mas há 
um forte questionamento sobre a partir 
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de quando e até quando se deve consi‑
derar razoável, ou aceitável, a utilização 
dos embriões para a obtenção dessas 
células. A questão básica é o embrião. 
Não adianta focarmos outras questões. 
E por quê? Porque há uma discussão so‑
bre quando se considera que há vida”, 
diz Sérgio Rego, da Escola Nacional de 
Saúde Pública (ENSP) da Fiocruz.

Para alguns, há vida, desde a con‑
cepção. Para outros, a vida está associa‑
da à noção de pessoa. “E quando pode‑
mos considerar que existe uma pessoa, 
nas células humanas agrupadas? Há, 
também, uma diversidade de opiniões”, 
questionam. Esta é a discussão e ela 
está longe de ser encerrada, como de‑
monstra o atual embate em torno da Lei 
de Biossegurança.

Além das células‑tronco, diversas 
outras temáticas são abordadas no livro, 
como a terapia gênica, a farmacogené‑

tica e a nanobiotecnologia. De modo 
geral, a publicação apresenta um pano‑
rama do estado da arte das pesquisas e 
propõe reflexões sobre as conseqüências 
dessas pesquisas para a sociedade. Polí‑
ticas públicas, bioética, regulamentação 
e proteção legal das novas tecnologias, 
também, são alvo de análises.

PROJETO GHENTE – Criado, em 
2001, o projeto Ghente reúne profis‑
sionais das diversas áreas do conheci‑
mento, representantes de instituições 
públicas e privadas, organizações civis e 
sociedade, com o objetivo de promover 
a discussão sobre as implicações so‑
ciais, éticas e jurídicas do uso de geno‑
mas, em especial o genoma humano, na 
área da saúde.

• Informações: CCS [ccs@fiocruz.br].

Fonte: jornalista Fernanda Marques,  
da Fiocruz.

Torrent lança sétima edição da  
coleção Fascículos para Idosos

A Torrent do Brasil, indústria farma‑
cêutica indiana, acaba de lançar a sétima 
edição da coleção FASCÍCULOS PARA 
IDOSOS, uma série especialmente ela‑
borada para farmacêuticos e geriatras, 
com o objetivo de auxiliá‑los a atender 
ao público idoso, de maneira mais efi‑
caz. Composta por dez fascículos educa‑
tivos, no total, e desde o seu lançamen‑
to, há dois anos, as informações dos 
fascículos já atenderam indiretamente 
cerca de 3 milhões de idosos que circu‑
lam nas farmácias e nos consultórios de 
geriatrias, em todo o Brasil.

A sétima edição da coleção tratará 
do assunto “Problemas psicossociais 
comuns ao idoso”, trazendo importan‑
tes informações sobre cuidados que de‑
vem ser tomados com idosos que não 
ouvem direito, que tenham problemas 
em se locomover, entre outros.

Segundo Sérgio Perelman, Gerente 
de Marketing da Torrent, o objetivo da 

Publicação traz informações para farmacêuticos e geriatras.

empresa, que investiu cerca de R$ 240 
mil no projeto, é praticar uma política 
de responsabilidade social, propiciando 
um desenvolvimento positivo das clas‑
ses médica e farmacêutica e favorecen‑
do um atendimento mais eficaz a este 
público, ao mesmo tempo em que fide‑
liza essa clientela.

Existe, hoje, no Brasil, cerca de 14,5 
milhões de idosos, a maioria de mulhe‑
res, com previsão de esse número che‑
gar a 25 milhões, em dez anos, segundo 
o Instituto de Geografia e Estatística 
(IBGE). As edições chegam aos farma‑
cêuticos e geriatras na forma de apos‑
tilas, com informações preciosas sobre 
atendimento. Cada apostila tem oito 
páginas de conteúdo didático e com lei‑
tura fácil e rápida.

• Mais informações no site www.tor‑
rent.com.br ou através do SAT (Serviço 
de Atendimento Torrent) pelo telefone 
0800.7708.818.
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Tratado de Medicina Floral

Esta obra pode ser considerada 
uma ferramenta de consulta terapêu‑
tica séria e de grande valor. A autora, 
Maria Cristina Nogueira Godinho dos 
Santos, aborda os sistemas de Florais 
de Bach, Minas, Austrália e Saint Ger‑
main, mostrando a linguagem do cor‑
po, ou seja, a reação do organismo, 
diante de questões psicossomáticas, 
além dos florais mais indicados em 
cada situação.

O livro TRATADO DE MEDICINA 
FLORAL é dividido em três partes 
principais: corpo físico e sua lingua‑
gem; corpos emocional, mental e espi‑
ritual; e a última, que traz a descrição 
de 348 essências referentes aos quatro 
sistemas de florais apresentados, in‑
cluindo 13 fitoessências, 44 fitoflorais, 
gel de flores, argila medicinal e óleos 
florais, procedentes do sistema Florais 
de Minas.

Nas duas primeiras partes, a autora 
descreve mais de 500 patologias, que 
são as mais encontradas no ser humano, 
incluindo os seus significados clínicos e 
simbólicos, por meio da linguagem cor‑
poral. A essência deste trabalho pode 
ser resumida nas palavras do descobri‑
dor dos florais, o Dr. Edward Bach: “Que 
a simplicidade desse método não de‑
sencoraje o seu uso, pois quanto mais 
suas pesquisas avançarem, mais vocês 
irão perceber a simplicidade de toda a 
Criação”. O livro é uma publicação da 
Editora Medfarma, tem 544 páginas e é 
vendido ao preço de R$ 64,90.

COMO ADQUIRIR – Entrar em con‑
tato com a Livraria e Editora Medfarma 
pelos telefones (11) 3331.7115 e (11) 
9968.7011. A página da Medfarma, na  
Internet, é www.livrariafarmaceutica.
com.br. O e‑mail é atendimento@livraria 
farmaceutica.com.br

Atenção farmacêutica em  
distúrbios menores

Em sua segunda edição, revisada 
e ampliada em vários capítulos, esta 
obra, que se tornou referência em aten‑
ção farmacêutica, no Brasil e em outros 
países de língua portuguesa, vem para 
continuar seu propósito de capacitar o 
profissional farmacêutico a um melhor 
atendimento ao paciente, que é sua ra‑
zão maior e que deve ser o foco de seu 
trabalho. O livro é de autoria de Luciene 
Alves Moreira Marques.

Com fartas referências bibliográficas 
e citação de casos clínicos, o livro ATEN‑
ÇÃO FARMACÊUTICA EM DISTÚRBIOS 
MENORES, conciso e bem ordenado, 
é de grande utilidade na formação e 
na atuação de farmacêuticos e outros 
agentes de saúde envolvidos com tera‑
pias medicamentosas e com educação 
sanitária.

Importantes temas da assistência 
farmacêutica são, aqui, abordados, de 

forma clara, objetivando a dar um maior 
embasamento ao leitor, para uma me‑
lhor e mais precisa prestação de serviços 
à saúde. O leitor encontrará abordagens 
de temas essências, como Consulta Far‑
macêutica, Dispensação Ativa, Uso Ra‑
cional de Medicamentos, Identificação 
e Solução de PRM’s, Casos Clínicos, Se‑
guimento de Tratamento Farmacológi‑
co, Tabelas de Indicação e Uso de Medi‑
camentos Isentos de Prescrição (MIP’s/
OTC’s), Fitoterápicos e Educação Sanitá‑
ria. O livro é uma publicação da Editora 
Medfarma, tem 340 páginas e é vendido 
ao preço de R$ 64,90

COMO ADQUIRIR – Entrar em con‑
tato com a Livraria e Editora Medfarma 
pelos telefones (11) 3331.7115 e (11) 
9968.7011. A página da Medfarma, na  
Internet, é www.livrariafarmaceutica.
com.br. O e‑mail é atendimento@livraria 
farmaceutica.com.br




