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ABC DA ÉTICA FARMACÊUTICA
O farmacêutico industrial Osório
Paiva Filho, com seu olhar atento para o
mundo e para as pessoas na busca de uma
compreensão holística daquilo que se lhe
apresenta; com sua obstinação e desejo
de escrever sobre os fazeres no âmbito da
profissão farmacêutica, e com seu grande
preparo intelectual não poderia trazer aos
seus colegas que não uma obra de cabeceira. ABC DA ÉTICA FARMACÊUTICA,
livro de sua autoria, lançado, em 2011, já
está disponível aos farmacêuticos.
Especialista em Saúde Pública e em
Vigilância Sanitária, mestre em Saúde Coletiva, professor de Deontologia e Legislação Farmacêutica e, também, de Saúde
Pública e Farmacoepidemiologia da Universidade do Planalto Central (Uniplac) –
ele ensina, ainda, na Universidade Paulista
(UNIP) e na Unieuro, no Distrito Federal
– o Dr. Osório Paiva Filho assina este imperdível dicionário de palavras, termos e
expressões que integram um repertório
apresentado ao acadêmico de Farmácia e

com o qual ele conviverá, no seu dia-a-dia,
ao longo do exercício profissional.
“Os termos e as expressões têm significação muito relevantes, pois nortearão
a conduta do farmacêutico, em seu exercício profissional, posto que se tratam de
palavras com conotações aplicáveis ao
âmbito da moral e da ética”, diz o autor.
De A a Z, o livro explica cada um dos termos em questão com incrível riqueza de
detalhes. Tem apresentação do farmacêutico Arnaldo Zubioli, professor do Departamento de Farmacologia e Terapêutica
da Universidade Estadual de Maringá, e
orelha do médico sanitarista, fundador e
Presidente da Sobravime (Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos),
José Ruben de Alcântara Bonfim.
Informações sobre como adquirir o
livro podem ser obtidas junto à Sobravime
(Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos). A página eletrônica da instituição é www.sobravime.org.br (Pelo jornalista Aloísio Brandão, editor desta revista).

EVOLUÇÃO EM PRONTUÁRIO
NA FARMÁCIA CLÍNICA
O livro EVOLUÇÃO EM PRONTUÁRIO NA FARMÁCIA CLÍNICA, dos
estudantes de graduação em Farmácia
Hattana Bernardo Borgongino e Rodrigo
Rosendo Vieira, aborda todos os aspectos
da evolução em prontuário para os profissionais farmacêuticos e, claro, para os
acadêmicos e futuros profissionais. Como
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se trata de uma obra inédita, pode ser utilizada por todos os profissionais de saúde
e para leigos que desejam saber como é
construído um prontuário.
Informações sobre como adquirir a
obra devem podem ser obtidas no site do
Clube do Autor (http://clubedeautores.
com.br).
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FARMACOVIGILÂNCIA:
GERENCIAMENTO DE RISCOS DA
TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA
A SEGURANÇA DO PACIENTE
Os fármacos são o recurso terapêutico mais utilizado na assistência à saúde,
desde a antiguidade. Mesmo assim, ainda,
representam riscos para os pacientes, seja
em decorrência de reações peculiares, de
erro na prescrição ou aplicação do medicamento, ou de má qualidade dos produtos farmacêuticos.
Diminuir esses riscos é o principal
objetivo da farmacovigilância, tornando-a
indispensável para a utilização cautelosa
de medicamentos. Por esse motivo, seu
conhecimento e domínio devem ser permanentemente estimulados entre todos
os profissionais de saúde que lidam com
a administração de fármacos.
FARMACOVIGILÂNCIA: GERENCIAMENTO DE RISCOS DA TERAPIA

MEDICAMENTOSA PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE é uma publicação
composta de 14 capítulos, que tratam,
desde conceitos e fundamentos, até as
práticas mais modernas da farmacovigilância. Destina-se a farmacêuticos e outros
profissionais da saúde, além de oferecer
embasamento teórico e relatos de experiências práticas vivenciadas, no Brasil e no
exterior.
O livro é de autoria de Helaine Carneiro Capucho, Felipe Dias Carvalho, Sílvia
Helena de Bortoli Cassiani. Está em sua
primeira edição (2011), possui 448 páginas e pode ser encontrado na Livraria e
Editora Medfarma. O site é www.livrariafarmaceutica.com.br e os telefones são
(11)3331-7115 e (11)9968-7011.

FARMÁCIA CLÍNICA:
SEGURANÇA NA PRÁTICA HOSPITALAR
A obra FARMÁCIA CLÍNICA: SEGURANÇA NA PRÁTICA HOSPITALAR procura transmitir os conhecimentos adquiridos na bem-sucedida implantação da farmácia clínica, no Hospital Israelita Albert
Einstein. A farmácia clínica é definida pela
Associação de Farmacêuticos Hospitalares dos Estados Unidos como “ciência da
saúde, cuja responsabilidade é assegurar,
mediante aplicação de conhecimentos e
funções relacionados aos cuidados aos pacientes, que o uso dos medicamentos seja
seguro e apropriado”. Portanto, necessita
de educação especializada e interpretação
de dados, da motivação pelo paciente e
de interações interdisciplinares.
Alinhando-se a esta definição, o presente trabalho descreve e estuda as principais atividades do farmacêutico hospitalar.
Tudo, de forma muito objetiva e didática.
A obra serve de guia e modelo para im-

plantação e reciclagem de serviços de farmácia clínica nas instituições hospitalares,
vivamente interessadas na melhor qualificação de seus serviços médicos.
Com 21 capítulos, o livro aborda
a implantação da farmácia clínica, utilização de ferramentas, como a FMEA
(Faylure Mode Efeccts Analysis), gestão
de qualidade, automação, distribuição de
medicamentos, centro de informação, e a
sua aplicação nas diversas especialidades
médicas do serviço hospitalar.
FARMÁCIA CLÍNICA: SEGURANÇA
NA PRÁTICA HOSPITALAR é de autoria
de Fábio Teixeira Ferracini, Wladimir Mendes Borges Filho. Em sua primeira edição
(2012), a obra possui 444 páginas e pode
ser encontrada na Livraria e Editora Medfarma, por meio do site www.livrariafarmaceutica.com.br ou pelos telefones
(11)3331-7115 e (11)9968-7011.
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HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO
PARA FARMACÊUTICOS
Os cuidados são a essência da prática farmacêutica, a qual exige o desenvolvimento de relações entre farmacêutico
e paciente. Nessas relações, são trocadas
informações e se estabelece um processo
de confiança. A relação é utilizada para
otimizar o atendimento, por meio da farmacoterapia adequada.
O livro HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS
tem por objetivo ajudar o farmacêutico a
prestar cuidados melhores aos pacientes.
Seu foco são as habilidades de comunicação necessárias para se construir relações
que possibilitem melhores resultados terapêuticos.
Traduzido da terceira edição, em inglês, irá ajudar estudantes de Farmácia e

farmacêuticos a desenvolverem as habilidades de comunicação necessárias para
prover uma assistência de alta qualidade.
O autor, Bruce Berger, acredita que relacionamentos efetivos entre farmacêuticos e pacientes, e entre farmacêuticos e
médicos, pavimentam o caminho para
resultados positivos de tratamento. “Para
melhorar o uso dos medicamentos e os
resultados de saúde do paciente, os farmacêuticos precisam construir habilidades de relacionamento”, diz.
Com 278 páginas, o livro pode ser
encontrado na Livraria e Editora Medfarma. Maiores informações sobre a compra encontram-se no site www.livrariafarmaceutica.com.br ou pelos telefones
(11)3331-7115 e (11)9968-7011.

PRINCÍPIOS FÍSICO-QUÍMICOS
EM FARMÁCIA
Estudantes que estão iniciando seu
curso de Farmácia são frequentemente
surpreendidos pela quantidade de conceitos de físico-química que têm que
absorver, enquanto aguardam mais informações biológicas para o seu complexo
aprendizado. Porém, os processos biológicos no organismo não atuam, nem existem em um mundo especial não-físico.
Bem verdade que normalmente são mais
complicados do que os processos que
controlados nos tubos de ensaio.
O livro PRINCÍPIOS FÍSICO-QUÍMICOS EM FARMÁCIA não somente procura fornecer a base físico-química necessária para a compreensão da formulação
farmacêutica e a liberação de drogas, mas
oferece um grande aporte de conhecimentos em áreas que, no passado, teriam
sido intituladas Química Farmacêutica e
Farmacologia, ou mesmo Bioquímica.
O livro oferece a estudantes de Farmácia esses conhecimentos, não separa-

18

Pharmacia Brasileira nº 84 - Dezembro 2011/Janeiro/Fevereiro 2012

dos em compartimentos, mas de forma
integrada, nos seguintes capítulos: 1 –
Sólidos, 2 – Gases e agentes voláteis, 3 –
Propriedades físico-químicas de drogas
em solução, 4 – Estabilidade de drogas,
5 – A solubilidade das drogas, 6 – Tensoativos, 7 – Emulsões, suspensões e
outro sistemas dispersos, 8 – Polímeros
e macromoléculas, 9 – Absorção e vias
de administração de drogas, 10 – Interações e incompatibilidades fisicoquímicas entre drogas, 11 – Petídeos, proteínas e outras drogas biofarmacêuticas,
12 – Avaliação de dosagens farmacêuticas in vitro.
PRINCÍPIOS FÍSICO-QUÍMICOS EM
FARMÁCIA é de autoria de A.T. Florence e
David Attwood. Com 690 páginas, a obra
pode ser encontrada na Livraria e Editora
Medfarma. Informações sobre a compra
encontram no site da editora (www.livrariafarmaceutica.com.br) ou pelos telefones (11)3331-7115 e (11)9968-7011.

