
Pharmacia Brasileira - Janeiro/Fevereiro 200992

L A N Ç A M E N T O S

Lançamento da Editora Fiocruz esmiúça  
as relações entre território e saúde

 Recém-lançado pela Editora Fio-
cruz, o livro TERRITÓRIO, AMBIENTE 
E SAÚDE é resultado da reflexão de 
20 autores das mais variadas áreas do 
conhecimento, como Medicina, Geo-
grafia, Arquitetura, Economia, Farmá-
cia, Engenharia, Estatística e História. 
Com essa pluralidade de olhares, o 
livro mostra o território não apenas 
como um cenário passivo onde a vida 
acontece, mas como um conjunto de 
condições que interferem no desenvol-
vimento humano, promovendo ou co-
locando em risco a saúde das pessoas.
 “Os territórios são palcos de con-
flitos entre grupos que se apropriam 
de benefícios e outros que arcam com 
danos à saúde e ao ambiente. Desse 
modo, a primeira tarefa dos estudos 
sobre as relações entre ambiente e 
saúde é reconhecer esses grupos e 
suas formas de resistência e apropria-
ção do território, que podem ser mo-
bilizadas para garantir condições de 
vida e saúde das populações afetadas”, 
dizem os organizadores do livro, Ary 
Carvalho de Miranda, Christovam Bar-
cellos, Josino Costa Moreira e Maurício 
Monken, os quatro da Fiocruz. Entre os 
autores, aos pesquisadores da Funda-
ção somam-se profissionais de outras 
instituições brasileiras e também do 
Equador, da Espanha e de Cuba.
 Assim, ao longo de 272 páginas e 
com foco no território, o livro analisa a 
relação entre saúde e ambiente, desde 
uma abordagem local até uma escala 
planetária. A obra tem 14 capítulos 
divididos em três partes. A primeira 
apresenta conceitos para a compre-
ensão dos problemas ambientais e 
inclui, por exemplo, um capítulo que 
discute a quarentena e o isolamento 
como medidas de proteção contra a 
introdução de doenças transmissíveis.
 “Epidemias trazem à tona o que 
existe de pior nas pessoas. Daí que é 
impossível analisar medidas de prote-
ção do território, sem levar em conta a 
sua vertente psicológica”, provoca o au-
tor desse capítulo, o médico Luiz Jacin-

tho da Silva, professor da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp).
 Em seu texto, Silva lembra que 
a lista de doenças emergentes com 
potencial pandêmico é grande e cres-
ce com o tempo, citando o caso da 
Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(Srag). “A Srag, diferente das febres 
de Lassa e ebola, não se restringiu 
aos confins do planeta, tampouco 
pode ser considerada ‘exótica doen-
ça tropical’. É uma doença infecciosa 
essencialmente urbana que afetou se-
riamente a vida de duas metrópoles 
mundiais, Hong Kong e Toronto, que 
se viram padecendo das conseqüên-
cias de uma epidemia”, diz o médico.
 Silva lembra, ainda, que a defesa 
sanitária não se restringe às doenças 
humanas, mas também às de plantas 
e animais, como a doença da vaca lou-
ca. Esta acarretou um prejuízo acumu-
lado de US$ 5,6 bilhões para os países 
onde ela foi detectada e notificada. O 
médico, então, resume a polêmica: 
“Pode parecer um paradoxo o ressur-
gimento de medidas restritivas visan-
do à defesa sanitária do território num 
mundo cada vez mais globalizado, 
porém não deixa de ser uma reação à 
vulnerabilidade do território determi-
nada pela globalização”.
 Já a segunda parte do livro traz, em 
diferentes ângulos, os conflitos am-
bientais e suas implicações sobre a 
saúde. São analisadas questões como 
a sustentabilidade; a justiça ambien-
tal; a necessidade de democratização 
da terra; o comércio; a comparação 
entre países europeus e em desenvol-
vimento; os conflitos no momento de 
extração dos materiais e de produção 
da energia; os conflitos relacionados 
ao descarte de rejeitos e à poluição; as 
relações entre a política econômica e 
a economia ecológica; a ciência dian-
te dos riscos incertos e complexos; o 
poder da ciência; os paradigmas cien-
tíficos hegemônicos; a transnacionali-
zação, as novas condições ecológicas 
e a saúde.
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Medicamentos Lexi-Comp 2009

 Pela primeira vez, em português, 
uma das principais referências em fár-
macos da literatura médico-farmacêu-
tica mundial. Com 1.547 monografias 
em 1.710 páginas, a edição original 
norte-americana DRUG INFORMATION 
HANDBOOK é publicada pela Lexi-
Comp, em cooperação com a American 
Pharmacists Association (AphA). Autores: 
Morton P. Goldman, Charles F. Lacy, 
Lora L. Armstrong, Leonard L. Lance.
 O tratado utiliza-se do formato de 
um dicionário, com os medicamentos 
apresentados em ordem alfabética 
pelo nome genérico, com amplas refe-
rências cruzadas pelos nomes comer-
ciais norte-americanos e brasileiros, e 
pelos sinônimos. As monografias dos 

medicamentos são compostas por 
diversos campos de detalhamento 
farmacológico, tais como posologia, 
interações medicamentosas, reações 
adversas, estabilidade da droga, me-
canismo de ação e etc.
 O apêndice contém informações 
muito relevantes, com centenas de 
tabelas e artigos sobre tópicos espe-
ciais, diretivas para tratamentos e re-
comendações terapêuticas. Inclui-se 
também o índice de categorias tera-
pêuticas.
 O livro pode ser encontrado na 
Livraria e Editora Medfarma. Os tele-
fones da livraria são (11)3331-7115 e 
(11)9968-7011 e o site, www.livrariafar-
maceutica.com.br

 Os textos são apoiados em tabe-
las, esquemas, gráficos e mapas. No 
capítulo assinado pelo engenheiro de 
produção e pós-doutor em Medicina 
Social Marcelo Firpo de Souza Porto, 
pesquisador da Fiocruz, um quadro 
apresenta as etapas do desenvolvi-
mento tecnológico e os exemplos de 
riscos associados: desde o século 19, 
com os acidentes envolvendo máqui-
nas a vapor, até os nossos dias, com 
as incertezas e questões éticas sobre 
o uso de tecnologias genéticas na me-
dicina e na agricultura.
 Os desafios metodológicos para a 
produção de conhecimento sobre as 
relações entre ambiente e saúde são 
o tema da terceira parte do livro. “A 
intensa urbanização, os novos riscos 
tecnológicos, a pobreza, a perda de 
biodiversidade, as desigualdades so-
ciais, o empobrecimento dos solos 
e a contaminação ambiental estão 
definitivamente interligados e fazem 
parte da causalidade dos problemas 
socioambientais, que precisam ser 
enfrentados em sua totalidade”, diz o 
capítulo assinado pela médica Lia Gi-
raldo da Silva Augusto, pesquisadora 
da Fiocruz Pernambuco, pela estatís-
tica Maria da Graça Farias Brasil, pro-

fessora da Faculdade de Medicina de 
Juazeiro do Norte (CE), e pelo médico 
Guilherme Franco Netto, assessor da 
Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde.
 “Embora haja um amplo reconhe-
cimento de que esses problemas são 
decorrentes de processos complexos, 
na prática, ainda predominam a pro-
dução de conhecimento e as interven-
ções fragmentadas que, em geral, são 
descontextualizadas e dirigidas para 
os aspectos agudos”.
 A terceira parte inclui, também, 
as abordagens participativas para a 
vigilância ambiental em saúde, as di-
visões territoriais do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e as doenças trans-
missíveis na faixa de fronteira ama-
zônica, entre outros assuntos. Assim, 
na soma de seus 20 autores, três par-
tes, 14 capítulos e 272 páginas, o livro 
TERRITÓRIO, AMBIENTE E SAÚDE 
cumpre seu papel de contribuir para 
o diagnóstico de situações ambien-
tais com repercussão sobre a saúde 
e para o planejamento de ações de 
saúde.
 Fonte: Comunicação Social da Fio-
cruz (ccs@fiocruz.br). Jornalista Fer-
nanda Marques.

Drug Information Handbook: Agora, em português
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Introdução às Ciências Farmacêuticas

Físico-farmácia e Ciências Farmacêuticas

Dicionário de Especialidades  
Farmacêuticas (livro e CD)

 Fonte de pesquisa essencial para 
estudantes e pesquisadores na área 
da Farmácia, o livro INTRODUÇÃO ÀS 
CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, de Nita 
K. Pandit, apresenta uma visão intro-
dutória e coerente dos princípios fun-
damentais que dão suporte às ciências 
farmacêuticas, incluindo Farmacotéc-
nica, Farmacologia, Farmacocinética e 

 Referência na área, a obra FARMÁ-
CIA E CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, de 
Patrick J. Sinko, traz uma abordagem 
ampla e, ao mesmo tempo, acessível 
da aplicação dos princípios físico-quí-
micos, bem como da utilização dos 
elementos da matemática, da quími-
ca e da física, nas várias áreas rela-
cionadas às ciências farmacêuticas. 

Química Medicinal. Capítulos: intro-
dução, princípios básicos, estrutura e 
delineamento de fármacos, liberação 
de fármacos, mais os respectivos su-
bitens. O livro pode ser encontrado 
na Livraria e Editora Medfarma. Con-
tatos pelos telefones (11)3331-7115 e 
(11)9968-7011 ou pelo site www.livra-
riafarmaceutica.com.br

Capítulos: introdução, fenômenos de 
equilíbrio, fenômenos cinéticos, siste-
mas dispersos, liberação de fármacos 
e seus respectivos subitens. O livro 
pode ser encontrado na Livraria e Edi-
tora Medfarma. Contatos podem ser 
feitos pelos telefones (11)3331-7115 e 
(11)9968-7011. O site é www.livrariafar-
maceutica.com.br.

 Obra indispensável para médicos, 
farmacêuticos, dentistas e todos os 
que trabalham na área de saúde, o 
DEF (DICIONÁRIO DE ESPECIALIDA-
DES FARMACÊUTICAS) reúne mais de 
6 mil produtos com 12 mil apresenta-
ções, classificados de acordo com sua 
composição farmacológica, estrutura 
química e indicações terapêuticas. 
Além disso, no bulário, uma descrição 
detalhada da maioria dos produtos.
 Trata-se da mais completa obra no 
gênero, incluindo, ainda, uma adequa-
da seção científica. A obra possui 930 
páginas e pode ser adquirida ao preço 

de R$ 55,90. Mais informações pelos 
telefones (21)2466-8131 e (21)8127-
2949 e pelos sites www.farmaceutico-
virtual.com.br/loja e www.pharmaceu-
tico.com.br

 CD – Já o DEF CD, edição 2008/2009, 
reúne mais de 7.369 produtos com 
11.930 apresentações, classificados, 
de acordo com sua composição far-
macológica, estrutura química e indi-
cações terapêuticas. Além disso, no 
bulário, uma descrição detalhada da 
maioria dos produtos. Preço: R$ 32,90. 
O frete é grátis.
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Interações Medicamentosas

Gestão Farmacotécnica Magistral

 Esta quarta edição do livro IN-
TERAÇÕES MEDICAMENTOSAS, de 
Almir L. da Fonseca, foi totalmente 
revista e atualizada, além de muito 
ampliada. Agora, a obra é composta 
por 27 capítulos (sendo quatro novos, 
inclusive um sobre fitoterápicos) e 
dois apêndices. Muitas substâncias e 
novos grupos farmacológicos vieram a 
se agregar aos já existentes.
 Por isso, ela aumentou em mui-
to o seu tamanho (mas sem perder 
a praticidade). Para facilitar a con-
sulta, foi feito um pequeno resumo 
teórico, no início de cada capítulo, 
apresentando todas as substâncias 

que agem (e o mecanismo desta 
ação), em cada órgão, sistema ou 
aparelho.
 Estão, nesta edição, não só as no-
vas drogas já lançadas, no mercado 
brasileiro, mas também as que estão 
por vir e até aquelas ainda em uso ex-
perimental, o que livra a obra do ris-
co de se tornar obsoleta. O livro tem 
formato de 21x28 centímetros; 444 
páginas e está sendo vendido ao pre-
ço de R$ 140,00. O frete é grátis. Infor-
mações pelos telefones (21)2466-8131 
e (21)8127-2949 e pelos sites www.far-
maceuticovirtual.com.br/loja e www.
pharmaceutico.com.br

 A coleção GESTÃO FARMACOTÉC-
NICA MAGISTRAL foi desenvolvida 
para orientar farmacêuticos com rela-
ção à rotina em farmácias de manipu-
lação, e pode ser utilizada na visitação 
de prescritores que queiram se atua-
lizar a respeito das possibilidades de 
prescrição magistral.
 A obra está dividida em volumes 
que apresentam procedimentos ope-
racionais padrão (POP) de rotina e su-
gestões de formulação com informa-
ções farmacológicas e procedimentos 
farmacotécnicos para o preparo de 
cada uma delas.
 O terceiro volume aborda formula-
ções voltadas para as especialidades de 
gastroenterologia, hepatologia e proc-
tologia, além de POPs que envolvem 
todas as etapas de preparo e controle 
de qualidade de produtos manipula-
dos de acordo com a RDC nº 87/2008 
(norma que atualiza a RDC nº 67/2007).
 As sugestões de formulações 
abrangem diversas formas farmacêu-
ticas, como cápsulas, geis transdér-
micos, geis e pomadas ano-retal, pós 
efervescentes, sachês, shakes, suposi-
tórios, soluções, suspensões e xaro-

pes, com excipientes sugeridos para 
a padronização na farmácia, selecio-
nados de forma a evitar incompatibili-
dades. São disponibilizadas para cada 
fórmula informações farmacológicas 
com relação às indicações, ação, po-
sologia, entre outras.
 Este é o terceiro livro de uma co-
leção com diversos volumes cujas 
informações e formulações estarão 
compiladas por especialidade médi-
ca. O primeiro volume descreve toda 
a rotina da farmácia, através de um 
modelo de manual de boas práticas, 
e POPs que podem ser adaptados à 
rotina das farmácias, além de trazer 
sugestões de formulações básicas 
necessárias para o início da atividade 
magistral (bases galênicas, soluções 
tampão, adjuvantes, etc.).
 O segundo volume traz formulações 
e POPs voltados às especialidades de 
medicina esportiva, nutrição/nutrologia 
e terapia ortomolecular. Os livros po-
dem ser adquiridos, individualmente. 
Em breve, outros volumes serão lança-
dos. A publicação tem 28 x 21 centíme-
tros e 535 páginas. Eles podem ser ad-
quiridos pelo telefone (47)3365-3150.


