A capa desta edição
O tráfico de anfetaminas nas estradas brasileiras e o seu
consumo por caminhoneiros é a matéria de capa desta edição de
Pharmacia Brasileira. O problema é gravíssimo e parece fora de
controle. Pelo menos, até agora. Para se ter uma idéia da
gravidade, basta lembrar que dois dos medicamentos mais
consumidos pelos motoristas, o Nobese e o Lipomax, não são
produzidos nem comercializados no Brasil. Sendo assim, de
onde eles estão vindo e como entram com tanta facilidade, no
País? Um caminhoneiro, que não quer identificar-se, denunciou
ao presidente do CFF, Arnaldo Zubioli, que as drogas estão vindo
ilegalmente do Paraguai, exclusivamente para abastecer postos
de gasolina e encharcar as veias dos motoristas. Produzidas à
base de uma anfetamina, a Femproporex, esses remédios
causam alucinações, podem provocar um Acidente Vascular
Cerebral (AVC) e ataques epilépticos. O leitor pode, então,
imaginar o perigo que está sob as rodas dos brutamontes que
trafegam pelas nossas estradas. Os motoristas alegam que são
obrigados a ingerir os comprimidos de anfetaminas, os rebites,
como chamam, para estender por dias o seu período de vigília e,
assim, cumprir prazos, humanamente impossíveis de ser
cumpridos, de entrega de cargas. Exemplo: ir de Porto Alegre a
Recife, em apenas dois dias. A Pharmacia Brasileira traz
matéria completa sobre o problema. A preocupação do CFF com
esta denúncia é ajudar a resolver este problema que afeta caminhoneiros, mas coloca em risco a vida de
todos os que viajam pelas estradas brasileiras.
ÍNDICE
Opinião
"Estado Ausente".
Eleições
Farmacêuticos elegem, em todo o Brasil, conselheiros
regionais e federais. Em Brasília, o Plenário do
Conselho Federal de Farmácia elegeu os novos
diretores do órgão.
SOS Remédio
O presidente do Cade (Conselho Administrativo de
Defesa Econômica), do Ministério da Fazenda, Gesner
de Oliveira, fala, em entrevista à Pharmacia
Brasileira, sobre a criação do "SOS Remédio". Tratase de uma central de informações que atenderá, por
telefone, a população de todo o País, dando-lhe
informações sobre preços dos medicamentos, em suas
formas genérica e de marca, recebendo denúncias
sobre abusos nos preços etc.
Anorexígenos suspensos
Laboratórios acatam recomendação da Vigilância, e
retiram do mercado medicamentos moderadores do
apetite, produzidos à base de fenfluramina e
dexfenfluramina. Motivo: eles podem estar causando
cardiopatias.
Denúncia
O "Dicionário de Especialidades Farmacêuticas" (DEF),
publicado no Brasil sob patrocínio dos laboratórios, traz
informações incorretas, se comparado com o seu
similar o PDR, editado, nos EUA, pelos mesmos
laboratórios. O DEF é um manual de médicos e
estudantes de Medicina A denúncia é do médico José
Augusto Cabral de Barros.

Substitutivo avançado
A Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara dos
Deputados, aprovou o Substitutivo do deputado Ivan
Valente (PT-SP) ao Projeto Marluce (4.385/94). O texto
de Valente, relatar do Projeto, é considerado
avançado, pois destaca o aspecto sanitário da farmácia
e exige a presença do farmacêutico no
estabelecimento. O PL original, de autoria da senadora
Marluce Pinto (PMDB-RR), desobriga as farmácias e
drogarias a ter o farmacêutico como o seu responsável
técnico. Ele é considerado pelo CFF como "uma
ameaça aos farmacêuticos e à saúde da população".
CPMF
A Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira, criada para salvar a saúde, teve sua
prorrogação aprovada pelo Senado. Mas para onde
está indo o dinheiro arrecadado?
Medida Provisória
Os Conselhos Profissionais estão desatrelados da
administração pública e passam a exercer serviços de
fiscalização em caráter privado. Deixam, assim, de ser
uma autarquia. É o que determina a MP 1.549, em sua
trigésima edição, de dezembro de 1997. A medida
inviabiliza a atividade dos Conselhos e compromete a
ética profissional.
Supermercados
O Projeto 3.650/97, de autoria do Governo, que
estende a venda de medicamentos aos
supermercados, empórios, mercearias etc., foi
duramente bombardeado na Comissão de Defesa do
Consumidor, da Câmara dos Deputados.
Congresso
Goiânia vai sediar em novembro próximo, o V

Idosos
O consumo de medicamentos na terceira idade é
exagerado e a prescrição, muitas vezes, não leva em
conta certos cuidados. Por exemplo, as profundas
alterações fisiológicas que os idosos sofrem e que
alteram o metabolismo das drogas.
Privatização
Governo do Espírito Santo quer privatizar única
Faculdade de Farmácia pública do Estado.
Plantas
Ministério da Saúde vai investir na pesquisa para
extração de remédios de plantas. A Pharmacia
Brasileira entrevistou um especialista em fitoterapia, o
farmacêutico, professor e pesquisador João Carlos
Polazzo de Mello. Ele fala sobre a pesquisa com
plantas medicinais, no Brasil.

Congresso Sul-americano de Farmacêuticos. O evento
será realizado pela Federação Sul-americana de
Farmácia (Fefas) e organizado pelo Conselho Federal
de Farmácia (CFF). Vai reunir profissionais
farmacêuticos de todo o Continente.
Catálogo Eletrônico
O Cebrim (Centro Brasileiro de Informações sobre
Medicamentos), do CFF está lançando o Índex
Brasileiro de Medicamentos (BRM), uma ferramenta
indispensável para o dia-a-dia do farmacêutico e do
profissional de saúde, em geral.
Agenda do farmacêutico
Os eventos do interesse da categoria, em todo o Brasil.
Notas científicas
As últimas informações sobre Farmácia pelo mundo
afora.
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