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LQFEx: arte e resgate histórico  
em publicação requintada

Arte e história. É o mínimo que se pode dizer 
do belo, requintado e enriquecedor livro “Da Bo‑
tica Real Militar ao Laboratório Químico Farma‑
cêutico do Exército – fatos e personagens de sua 
história”, de autoria dos farmacêuticos militares 
João Paulo S. Vieira e Eduardo A. Pinto, lançado 
pelo LQFEx. É uma obra valiosa, de leitura obri‑
gatória aos interessados pela história da Farmá‑
cia brasileira.

O Presidente do Conselho Federal de Farmá‑
cia, Jaldo de Souza Santos, comentou que o livro 
“é uma publicação fundamental para a compre‑
ensão da profissão farmacêutica, a partir de sua 
história”. Souza Santos recebeu o livro das mãos 
do Coronel Marcos Antônio, Diretor do LQFEx, 
ao visitar, no dia 23 de julho, no Rio de Janeiro, o 
Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, 
importante centro de referência das ciências far‑
macêuticas, no Brasil, e que, em 2008, completa 
200 anos.

A Botica Real, segundo o Coronel Marcos An‑
tônio, foi a célula‑mãe do atual LQFEx e, durante 
décadas, foi o mais importante centro irradiador 
de cultura e de pesquisa das ciências farmacêu‑
ticas. “O LQFEx foi berço da indústria farmacêu‑
tica nacional. Também, muito contribuiu para 
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a formação do ensino superior de 
farmácia, no Brasil, e supriu com 
medicamentos e material de uso 
hospitalar os contingentes milita‑
res que participaram da Guerra da 
Tríplice Aliança (1865‑1870), Cam‑
panha de Canudos (1893‑1897), 1ª 
e 2ª Guerras Mundiais e das Forças 
de Paz da ONU”, completou. O li‑
vro tem distribuição restrita junto 
a organizações ligadas à área da 
saúde.

OS AUTORES – O farmacêu‑
tico João Paulo S. Vieira é coronel 
e dirigiu o LQFEx, de 1995 a 2001. 
Eduardo A. Pinto, também coronel, 
é o Diretor do Almoxarifado de Lo‑
gística do Laboratório.

Gestão Farmacotécnica Magistral

Esta obra descreve, em forma 
de Procedimentos Operacionais 
Padrão (POPs), todas as etapas de 
trabalho em uma farmácia magis‑
tral. Os POPs foram escritos, se‑
guindo o padrão ISO 9001, prontos 
para serem utilizados em qualquer 
laboratório de manipulação. Além 
disso, é o único que traz uma co‑
letânea com mais de 350 formula‑
ções de bases, veículos e reagentes 
necessários a quem deseja se apro‑
fundar na área, com as etapas para 
a manipulação de cada fórmula 
detalhadas em POPs farmacotéc‑
nicos.

A publicação conserva a organi‑
zação e o conteúdo que consagra‑
ram a primeira edição, ampliada e 
inteiramente adaptada à Resolu‑

ção RDC número 67/2007, que rege 
a atividade magistral, no Brasil. As 
informações contidas, no livro, es‑
tão prontas para ser adotadas na 
rotina de qualquer farmácia de ma‑
nipulação, permitindo a sua utili‑
zação no treinamento de funcioná‑
rios, como material didático para 
pessoas que desejam manipular 
medicamentos.

O livro “Gestão Farmacotécnica 
Magistral” está sendo vendido ao 
preço de R$ 231,00. Ele contém 624 
páginas e tem as seguintes dimen‑
sões (comprimento x largura): 28,5 
x 21,5 centímetros. Esta e outras 
publicações da Editora Basse po‑
dem ser adquiridas, através do te‑
lefone (47)3365‑3150 ou pelo e‑mail 
basse@editorabasse.com.br.

 Livro é um manual de operação para farmácias com 
manipulação.

Os autores do livro, farmacêuticos militares 
João Paulo S. Vieira e Eduardo A. Pinto
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Medicamentos de A a Z

Um guia com informações so‑
bre uso, contra‑indicações, doses 
e efeitos dos principais medica‑
mentos comercializados, no País. 
Esta é a proposta do novo livro 
da Artmed Editora, “Medicamen‑
tos de A a Z”, de autoria de Elvino 
Barros. A obra estréia uma nova 
série da editora gaúcha, intitulada 
“de A a Z”, que trará manuais práti‑
cos de consulta diária sobre vários 
assuntos importantes na área de 
Medicina.

“Muitos livros e recursos ele‑
trônicos sobre esse assunto são 
disponibilizados na literatura in‑
ternacional, mas livros nacionais 
ainda são insuficientes. Esta obra 
foi idealizada, com o objetivo de 
atender às necessidades próprias 
da nossa realidade, facilitando o 
dia‑a‑dia dos profissionais da saú‑
de”, explica Elvino Barros.

Conteúdo em ordem alfabética 
e formato de bolso são duas carac‑
terísticas deste lançamento, que 
facilitam a busca de informações 
e a consulta rápida do cotidiano 
dos profissionais. O título traz a 
descrição de mais de 500 medica‑
mentos, apresentando, de forma 
destacada, as opções das linhas 
de medicamentos genéricos e da 
Farmácia Popular.

ORGANIZAÇÃO DA OBRA – 
Segundo o autor, o livro possui 
algumas divisões que facilitam a 
busca pelas informações dos me‑
dicamentos. “No início do livro, há 
uma seção com sua classificação, 

de acordo com os grupos farmaco‑
lógicos. Depois, são apresentados 
os usos principais, as doses para 
adultos, os modos de administra‑
ção e os efeitos adversos de cada 
fármaco. As contra‑indicações, 
também, são abordadas, exceto as 
que se referem às reações de hi‑
persensibilidade. São destacados, 
ainda, os medicamentos que com‑
põem a linha dos genéricos e da 
Farmácia Popular”, destaca.

NOVA SÉRIE – O principal ob‑
jetivo da série de livros intitulada 
“de A a Z” é facilitar a busca de in‑
formações na área da saúde. No tí‑
tulo “Medicamentos de A a Z”, são 
descritos, em ordem alfabética, os 
fármacos que apresentam maiores 
evidências de uma terapêutica ra‑
cional e que fazem parte da rotina 
de assistência das diversas espe‑
cialidades, tanto no ambiente hos‑
pitalar, quanto no ambulatorial.

O AUTOR – Elvino Barros é 
médico do serviço de Nefrologia 
do Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre (HCPA), professor associa‑
do do Departamento de Medicina 
Interna da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e doutor 
em Nefrologia pela Escola Paulis‑
ta de Medicina (UNIFESP‑EPM).

O livro “Medicamentos de A a 
Z” tem o formato 11x18, 536 pági‑
nas e custa R$ 108,00.

A página da editora na Internet 
é www.artmed.com.br

Obra apresenta informações sobre os principais medicamentos 
utilizados na prática clínica.
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Índice Terapêutico Fitoterápico

Primeira publicação do setor, em 
conformidade com a Política Nacio‑
nal de Plantas Medicinais e Fitoterá‑
picas, o “ITF 2008” vem para estimu‑
lar e apoiar os profissionais da saú‑
de e seus clientes no uso racional 
de plantas medicinais. A publicação 
de pesquisas científicas das ervas 
escolhidas, ao lado do uso tradicio‑
nal, é uma leitura obrigatória para 
os profissionais e acadêmicos.

CONTEÚDO – A publicação traz 
o bulário das ervas, além das indi‑
cações, a sinonímia popular, poso‑
logias, interações medicamentosas, 
descrição botânica, história e da‑
dos etnofarmacológicos, princípios 
ativos, dados farmacológicos, bi‑
bliografia das pesquisas realizadas 

nas mais renomadas faculdades do 
mundo.

Traz, ainda, exclusivo catálogo 
colorido com todas as imagens das 
ervas medicinais, índice diferencia‑
do com três maneiras de pesquisar; 
guia de utilização que orienta, desde 
a aquisição das ervas, até sua utiliza‑
ção, passando por cuidados, como 
conservação e secagem das plantas; 
minidicionário técnico com os termos 
mais usados pelos fitoterapêutas.

PREÇO – O livro é vendido ao 
preço de R$ 80,00 e pode ser encon‑
trado na Livraria e Editora Medfar‑
ma. Os telefones para contato são 
(11)3331‑7115 e (11)9968‑7011. 

O site é www.livrariafarmaceutica.
com.br

Atenção Farmacêutica  
em distúrbios menores

Nesta sua segunda edição, revi‑
sada e ampliada, esta obra que, des‑
de a sua primeira edição, tornou‑se 
referência em Atenção Farmacêuti‑
ca, no Brasil e em outros países de 
língua portuguesa, continua o seu 
propósito de capacitar o farmacêu‑
tico para um melhor atendimento 
ao paciente, que é sua razão maior 
e que deve ser o principal foco de 
seu trabalho.

Com fartas referências biblio‑
gráficas e apresentação de casos 
clínicos, este livro, conciso e bem 
ordenado, pode ser uma importante 
ferramenta para a formação e para a 
atuação de profissionais farmacêu‑
ticos e outros agentes de saúde en‑
volvidos com terapias medicamen‑
tosas e com educação sanitária.

Importantes temas da Assistên‑
cia Farmacêutica são, aqui, aborda‑

dos, de forma clara, objetivando a 
dar um maior embasamento ao lei‑
tor, para uma melhor e mais preci‑
sa prestação de serviços à saúde. O 
leitor encontrará abordagens de te‑
mas essenciais, como: consulta far‑
macêutica, dispensação ativa, uso 
racional de medicamentos, identi‑
ficação e solução de PRM’s, casos 
clínicos, seguimento de tratamento 
farmacológico, tabelas de indicação 
e uso de medicamentos isentos de 
prescrição (MIP’s/OTC’s), fitoterápi‑
cos e educação sanitária.

PREÇO – O livro é vendido a R$ 
64,00. Pode ser encontrado na Li‑
vraria e Editora Medfarma. Os tele‑
fones da livraria sãos (11)3331‑7115 
e (11)9968‑7011. 

O site é www.livrariafarmaceu tica.
com.br
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