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A contínua evolução do
arsenal terapêutico possi-
bilita diferentes tratamen-
tos medicamentosos para
cada processo patológico.
Estes tratamentos podem
ou não trazer resultados
diferentes aos pacientes
em termos de custo, eficá-
cia e segurança. Os ensai-
os clínicos oferecem infor-
mações importantes na
escolha do melhor medi-
camento para cada paci-

ente, mas devem ser avaliados criteriosamente com relação
à metodologia utilizada e aos resultados obtidos, de forma
a evitar conclusões incorretas e uso inadequado de medica-
mentos. Com este livro, os autores pretenderam oferecer ao
profissional da área da saúde que trabalha com medicamen-
tos subsídios para a avaliação de ensaios clínicos e para a
seleção do mais adequado entre os tratamentos disponíveis,
promovendo, desta forma, o uso crítico, ético e racional de
medicamentos. O livro é dividido em seis unidades, num
total de 78 capítulos. A unidade 1 traz os fundamentos e
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métodos de Farmacologia Clínica, cujo conhecimento é in-
dispensável para que o profissional possa avaliar os ensaios
clínicos e determinar a validade e importância dos resulta-
dos apresentados. A unidade 2 apresenta alguns conceitos
da Farmacologia, além de tratar de interações medica-
mentosas, reações adversas a medicamentos e prescrição
medicamentosa. As unidades 3, 4 e 5 incluem 61 capítulos,
constituindo a maior parte do livro, e abordam a influência
dos fármacos nos diversos sistemas e sua utilização no tra-
tamento de doenças. A unidade 6 inclui capítulos sobre si-
tuações especiais, tais como vitaminas, uso de medicamen-
tos durante a gestação e lactação e em pacientes pediátricos
e geriátricos, entre outras. A abordagem dos assuntos no
livro está orientada para a resolução de problemas, permi-
tindo visualização prática das aplicações da Farmacologia
e aprendizado centrado no paciente e não no medicamento.
Assim, trata-se de obra importante tanto para profissionais
prescritores como médicos e odontólogos quanto para pro-
fissionais que trabalham com medicamentos, como farma-
cêuticos e enfermeiros. É particularmente útil ao farmacêu-
tico clínico e ao farmacêutico que se dedica à Atenção Far-
macêutica, por apresentar as bases farmacológicas racio-
nais do uso de medicamentos.
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