LANÇAMENTOS
Comunidade virtual da Rede
BiblioSUS está em funcionamento

Está no ar a Comunidade Virtual
da Rede de Bibliotecas e Unidades de Informação Cooperantes da Saúde - Brasil
(Rede BiblioSUS), um ambiente de
comunicação entre gestores, pesquisadores, conselheiros, bibliotecários, profissionais da saúde, es-

tudantes e cidadãos interessados
em informações e documentos sobre saúde pública.
Resultado de parceria entre o
Ministério da Saúde e o Centro Latino-americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bi-

reme), a Comunidade Virtual está
disponível no endereço http://cvredebibliosus.bvs.br.
Interativo, o novo ambiente
virtual contém ferramentas para a
divulgação e disseminação de informações de interesse, como notícias, arquivos, calendário de
eventos e referências de páginas
de outras instituições na internet.
Com a ferramenta, a Rede BiblioSUS busca intensificar e ampliar
a comunicação e a colaboração
entre as bibliotecas participantes
para atualizar os parceiros e os cidadãos sobre projetos, congressos e cursos.

Cosmetologia Aplicada

Nos últimos anos, a Cosmetologia tem se consolidado como uma ciência com propostas terapêuticas,
tendo se distanciado, há muito, de

conceitos de produtos cosméticos
com funções apenas decorativas e de
realce. Atualmente, um produto cosmético pode atuar na higiene, na tonificação, na hidratação, na proteção,
na estimulação e, também, em terapêuticas de prevenção, conservação
e recuperação da saúde da pele e seus
anexos.
A ciência cosmética vem evoluindo muito, devido à contribuição e
parceria de várias áreas das ciências
básicas e aplicadas, entre elas a Farmacologia, a Dermatologia, a Histologia, a Anatomia, a Fisiologia, a Microbiologia, a Bioquímica, a Química e a
Física. Cada vez mais, a pesquisa no
campo da Cosmetologia tem contribuído para desvendar e entender melhor o efeito das substâncias ativas
incorporadas em produtos de uso tópico.
O LIVRO - Este é o foco do livro

Cosmetologia Aplicada. Nele, a autora, Gislaine Ricci Leonardi, percorre,
com farta referência bibliográfica, os
principais aspectos do uso e da produção de ativos cosmecêuticos, incluindo sugestão de fórmulas atuais e
clássicas.
Os temas abordados na obra são:
1 - História, princípios e legislação da Cosmetologia; 2 - penetração
cutânea; 3 – cabelos; 4 - veículos empregados na Cosmetologia; 5 - o emprego de lipídios em formulações cosméticas; 6 - importantes substâncias
ativas utilizadas na cosmetologia; 7 estabilidade e estudos de eficácia de
formulações; 8 - produtos para a face;
9 - produtos para o corpo; 10 - produtos para o cabelo; e 11 - apêndice
de fórmulas. O livro custa R$ 39,00 e
pode ser encontrado na Editora Medfarma.

Contatos pelos telefones (11) 3331-7115 e 9968-7011 ou pelo e-mail fernando@livrariafarmaceutica.com.br
O site da editora é www.livrariafarmaceutica.com.br

38

PHARMACIA BRASILEIRA - MAIO/JUNHO 2006

Febrafarma lança cartilha
“Dicas de Saúde”
Destinada aos usuários de medicamentos, a publicação traz, em linguagem acessível, informações básicas
sobre tipos e efeitos de medicamentos e cuidados de
conservação e segurança. Também, oferece orientações
para o uso seguro de produtos farmacêuticos e de como
evitar envenenamentos.
Entre outros tópicos, a cartilha fornece explicações
essenciais sobre doenças crônicas de larga incidência,
como hipertensão e diabetes. A publicação da Febrafarma (Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica), adverte a entidade, é
um material de referência, que não deve substituir o contato direto do paciente com médicos e demais profissionais da saúde.

Sanofi-Pasteur cria site
Vacinagripe para esclarecer
dúvidas sobre a doença
Qual a diferença
entre gripe e resfriado?
Como se prevenir contra
a gripe? Quando tomar a
vacina? Onde crianças,
jovens e adultos podem
se vacinar? As respostas
para essas e outras perguntas estão no website
www.vacinagripe.com.br,
criado pela Sanofi-Pasteur para fornecer à população, profissionais da saúde e de recursos humanos e jornalistas o maior número possível de informações sobre a doença.
Com ilustrações do cartunista
Glauco, gráficos e animações, o website
explica os meios de transmissão e complicações da doença, dados epidemiológicos, no Brasil e no mundo, perguntas mais freqüentes e os benefícios da
vacinação para a população e as empresas.
A página inicial exibe oito ícones
- a doença, informações epidemiológicas, a vacina, benefícios da vacinação,
perguntas & respostas, sala de imprensa, módulos da empresa e dos profissionais. O acesso a esses módulos é feito mediante cadastramento no site.
No espaço reservado à doença, há
informações sobre o que é a gripe, o vírus influenza, os meios de transmissões,
as complicações e a população de risco. Uma animação mostra o processo

deflagrado dentro do organismo, logo após o
contato com a doença.
Após fazer um histórico
das principais epidemias
e pandemias, desde o
século 18, o ícone dedicado às informações epidemiológicas traz gráficos sobre as epidemias
ocorridas, no Brasil, recentemente, uma relação das organizações internacionais de vigilância da gripe
e um link com o site da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a incidência
da doença nos cinco continentes.
Os ícones “A vacina” e “Benefícios da Vacinação” fornecem todas as informações sobre este método preventivo – composição, eficácia e perfil de
segurança da vacina, benefícios da imunização para a população e para as
empresas, como melhoria da qualidade
de vida, prevenção contra doenças potencialmente graves, redução de 25%
no uso de antibióticos e de até 44% nas
visitas ao médico, queda de 43% no
absenteísmo nas empresas etc.
O site dedica um quesito especial
para responder a 15 perguntas mais freqüentes sobre a gripe, suas complicações e a vacina. O espaço destinado à
sala de imprensa traz releases e clipagem das reportagens mais importantes
sobre a gripe.

LANÇAMENTOS
Saúde Legis
democratiza
acesso à
informação
Democratizar o acesso à informação de interesse público. Este é o objetivo do Sistema de Legislação em
Saúde - Saúde Legis (www.saude.
gov.br/saudelegis), que entra no ar, no
dia 23 de maio de 2006. Serão oferecidos aos cidadãos, profissionais, gestores e conselheiros de saúde, de forma referenciada, 44 mil atos normativos publicados, desde 1947, no “Diário Oficial da União” (seções 1 e 2) e
nos Boletins de Serviço.
O conteúdo estará disponível
num banco de dados único, o que facilita a pesquisa. A consulta pode ser
feita por tipo de norma, número, data,
assunto e órgão de origem. Também,
será possível acessar o Saúde Legis, por
meio de link, no Portal da Saúde
(www.saude.gov.br) e na Biblioteca Virtual em Saúde (www.saude.gov.br/bvs).
Inicialmente, estarão disponíveis
os textos completos dos atos normativos publicados, a partir de 2003. Os
atos dos anos anteriores serão incluídos, gradativamente. “A perspectiva é
de que o Saúde Legis torne-se uma referência nacional de legislação para o
setor Saúde”, diz Márcia Rollemberg,
Coordenadora-geral de Documentação e Informação do Ministério da
Saúde.
A próxima etapa do Sistema de Legislação da Saúde prevê ainda o desenvolvimento de uma interface que possibilitará a realização de pesquisas simultâneas no Saúde Legis e na base de
dados da Presidência da República
que integra leis, decretos, medidas
provisórias, entre outros documentos.
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