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 Na área dermatológica, que envolve 

a manipulação farmacêutica e a cosmé-

tica, é constante o surgimento de novas 

matérias-primas, princípios ativos, for-

mas farmacêuticas e cosméticas, mate-

riais de acondicionamento e tecnolo-

gias inovadoras. Estes conceitos incor-

porados às formulações manipuladas e/

ou ao produto final agregam qualidade, 

modernidade, funcionalidade, seguran-

ça e eficácia de uso e resultam no suces-

so de aceitação do produto e no resulta-

do final obtido. A obra é de autoria dos 

farmacêuticos Valeria Maria de Souza e 

Daniel Antunes Junior.

 O livro ATIVOS DERMATOLÓGICOS 

(volume 7) é o resultado de uma pesqui-

sa criteriosa e atualizada das informa-

ções necessárias aos profissionais que 

atuam no desenvolvimento de produ-

tos, tanto na área farmacêutica, como 

cosmética.

 Desde a publicação do Volume 1, 

em 2003, esta sistemática tem sido 

adotada e, em função do dinamismo 

no surgimento de novos componentes 

das formulações, torna-se necessária a 

atualização destes conceitos, a fim de 

aprimorar o trabalho daqueles que atu-

am na área.

 Este livro é um orientador prático, 

com informações acessíveis, objetivas 

e disponíveis de forma didática, que 

poderá ser utilizado por estudantes e 

profissionais da área da manipulação 

farmacêutica e cosmética, que necessi-

tem de informações técnicas sobre os 

assuntos abordados.

 O conteúdo deste volume envolve, 

na maioria dos capítulos, uma aborda-

gem teórica sobre os assuntos e, na se-

quência, a descrição de matérias-primas 

e princípios ativos, incluindo o nome 

comercial, fornecedor, nomenclatura 

INCI (International Nomenclature Cosmetic 

Ingredient) adotada nos rótulos dos pro-

dutos cosméticos, indicações de uso, 

características físico-químicas, incom-

patibilidades e o intervalo de concentra-

ção recomendada para ser incorporado 

na formulação destinadas à pele e aos 

cabelos.

 Dentre os assuntos citados, verifi-

camos a abordagem dos componentes 

básicos da formulação e dos princípios 

ativos de ação: anti-acne, anti-envelhe-

cimento, anticelulite, despigmentante 

cutâneo, esfoliante, fotoprotetora, hi-

dratante etc. Adicionalmente, são abor-

dados temas modernos e relevantes na 

atualidade.

 A adoção deste livro como referên-

cia bibliográfica, certamente, informará 

ao leitor os conceitos teóricos necessá-

rios sobre o assunto e os componentes 

relacionados de uma maneira fácil de 

localizar, com linguagem didática, po-

rém com o rigor científico necessário a 

uma obra que se propõe ser uma atuali-

zação constante sobre o tema.

 CONTEÚDO – Adjuvantes cosmé-

ticos, antiacne, anti-envelhecimento, 

bases dermatológicas, controle da ex-

posição solar, cuidados com a celulite, 

desodorantes, controle do sistema pig-

mentar, lipossomados e microencapsu-

lados, esfoliantes, hidratantes, multi-

funcionais, produtos de administração 

oral com finalidades estéticas, uso capi-

lar, sugestões de fórmulas, relação dos 

fabricantes e distribuidores, índice de 

ativos em volumes anteriores, índice de 

ativos, referências bibliográficas.

 Com 245 páginas, o livro é uma pu-

blicação da Pharmabooks Editora. Infor-

mações sobre como adquiri-lo podem 

ser obtidas com os seus autores, pelo 

site www.ctb.net.br
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 A editora Guanabara Koogan, inte-

grante do GEN Grupo Editorial Nacio-

nal, apresenta a versão eletrônica da 

obra INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA, 

Edição 2011. O guia, em pouco tempo, 

se tornou um sucesso entre médicos, 

dentistas, farmacêuticos e outros profis-

sionais da área de saúde, por ser o re-

positório perfeito de informações para 

quem não pode perder tempo e precisa 

ter segurança absoluta nas prescrições.

 O livro eletrônico apresenta o mes-

mo conteúdo do livro impresso e ofe-

rece como vantagens a portabilidade, 

a rapidez com que as informações são 

encontradas e a possibilidade de refe-

rências cruzadas sobre os principais me-

dicamentos. A versão grátis oferece dez 

consultas para avaliação e está disponí-

vel para download apenas na App Store. 

A compra da versão completa, que pode 

ser feita exclusivamente na App Store ou 

no site do GEN | Grupo Editorial Nacio-

nal, dá direito a uma senha que libera o 

acesso ilimitado ao aplicativo.

 OS AUTORES – Celmo Celeno Por-

to é especialista em Clínica Médica e 

Cardiologia, doutor em Medicina pela 

 O uso em quantidade correta dos 

nutrientes leva a um mais perfeito fun-

cionamento do corpo humano, como se 

constata, através de exames laborato-

riais. O livro NUTRIENTES E TERAPÊU-

TICA, de autoria de José Gilberto Perez 

de Moura,

 abrange a utilização racional e pro-

priedades dos minerais, vitaminas, ami-

noácidos e antioxidantes: doses tera-

pêuticas e sua aplicação.

Em pouco tempo, o guia se tornou referência entre 
profissionais e estudantes da área de saúde

Universidade Federal de Minas Gerais/

UFMG e Professor Emérito da Faculda-

de de Medicina da Universidade Fede-

ral de Góias (UFG). O autor coordena o 

Centro de Pesquisa e Pós-Graduação da 

Faculdade de Medicina da UFG, e o Pro-

grama de Pós-Graduação em Ciências 

da Saúde – Mestrado e Doutorado – da-

quela Universidade. Celmo, também, é 

membro titular da Academia Goiana de 

Medicina.

 Luiza Cristina Lacerda Jacomini é 

especialista em Psicofarmacologia pela 

UFG e doutora em Ciências da Saúde 

pela mesma Universidade. Além disso, 

é professora adjunta de Farmacologia 

do Departamento de Ciências Fisioló-

gicas – Instituto de Ciências Biológicas 

da UFG.

 Tânia Maria da Silva é biomédica 

pela UFG, e mestre em Psicofarmaco-

logia pela Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp).

 A obra esta à venda pelo site  

www.grupogen.com.br. Mais informa-

ções podem ser obtidas junto à Amora 

Comunicação & Design, pelos telefones 

(21) 3325-0147, 7846-4557 e 7846-4802.

 Refere à dosagem de nutrientes, por 

meio do mineralograma, do vitamino-

grama e do aminoacidograma. É uma 

obra imperdível para todos aqueles que 

se interessam por Nutrologia.

 O livro pode ser adquirido no se-

guinte endereço:

 Rua 15 de Novembro, 610 – Pelo-

tas (RS). CEP 96015-000. O telefone é 

(53) 2128-2128. 

 E-mail casamoura@terra.com.br

Livro INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA  
é disponibilizado para iPad e iPhone
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