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A capa desta edição
A necessidade de urgente adoção de uma política de
medicamentos genéricos pelo Governo brasileiro volta a ser tema
de capa da revista Pharmacia Brasileira. E voltará, quantas vezes
for preciso. É assunto relevante que se impõe como item
obrigatório na agenda da saúde brasileira. O Conselho Federal de
Farmácia entende que o País não pode mais continuar mergulhado
nessa grosseria, que é a desordem no controle dos preços dos
medicamentos comercializados com o nome de marca, que já são
caros pela sua índole mercantilista. A Organização Mundial de
Saúde, há mais de 40 anos, vem insistindo em que os governos
criem políticas de medicamentos genéricos como alternativa para
baixar os preços dos medicamentos, que passaram a pesar no
orçamento de qualquer família do mundo inteiro, para elevar a sua
qualidade e racionalizar o seu uso. Vários países instituíram as
suas políticas de genéricos, facilitando, assim, o acesso dos
cidadãos a esses produtos, que não podem ser privilégios de uma
minoria de bem-afortunados. E o Brasil não pode mais viver neste
descompasso com o resto do mundo. Esta edição traz matéria sobre os estudos que estão sendo feitos por
um Grupo de Trabalho sobre o assunto. O Grupo, liderado pelo Conselho Nacional de Saúde e pela
Organização Pan-americana de Saúde (Opas)/OMS, reúne representantes dos profissionais do setor
(Conselhos Federais de Farmácia e de Medicina), dos próprios CNS e Opas/OMS, do Ministério da Saúde
e das indústrias nacional e multinacional. A proposta de uma política de genéricos já está praticamente
elaborada e será votada pelo plenário do CNS, indo, em seguida, para o Ministério da Saúde, para ser - ou
não - adotada. A proposta é consensual e, notícia alvissareira, é factível.
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Opinião
"Genéricos: uma questão de humanidade", por Dr.
Jaldo de Souza Santos, presidente do Conselho
Federal de Farmácia.
Visão de Conjunto
Presidente do CFF, Jaldo de Souza Santos diz, em
entrevista à Pharmacia Brasileira, que pretende
fortalecer os Conselhos Federal e Regionais dentro de
uma visão de conjunto. "Todos eles são um corpo só",
explica.
Farmácia Popular
Esse é o objeto do Projeto de Lei do deputado Eduardo
Jorge (PT-SP). Funciona como franquia e venderá
somente genéricos.
Indústria
Comissão de Indústria do CFF discute produtos
industrializados e manipulados com a Secretaria de
Vigilância Sanitária.
Sindicalismo
Quais são as obrigações e direitos dos farmacêuticos e
dos Sindicatos da categoria?
Banco de Remédios
Aposentados do Rio, afiliados à entidade Asaprev,
criam o Banco de Remédios, valendo-se de doações.
Alternativa é sofrida e revela situação dramática dos

Desnutrição no SUS
Quase a metade dos pacientes internados no SUS está
desnutrida. Sistema não dá atenção devida à
alimentação dos seus pacientes. Informações são da
Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral
(SBNPE).
Notas farmacêuticas
Últimas notícias do CFF e da Farmácia, em geral.
Fusões e lucro
Maiores empresas do setor farmacêutico buscam,
fusões para economizar e lidar com gastos com
desenvolvimento de novos medicamentos. Notícias,
muitas vezes, não passam de especulações.
Agenda do farmacêutico
Os eventos do interesse dos farmacêuticos, em todo o
País.
Reunião Geral
CFF e CRFs discutem, em Brasília, fiscalização e
realidade farmacêutica brasileira.
Residência farmacêutica
Projeto de Lei do deputado Zaire Rezende (PMDB-MG)
cria Residência obrigatória para todos os profissionais
de saúde, inclusive farmacêuticos, a exemplo do que já
ocorre na área médica.
Tuberculose
Doença volta com variedade incurável.
CFF e Enefar

aposentados para adquirir medicamentos.
Perigo nas embalagens
Muitos acidentes ligados a intoxicações por ingestão
de medicamentos poderiam ter sido evitados, se
embalagens fossem mais seguras.
Sem política de distribuição
Presidente da Sobravime denuncia: "Brasil não tem
política de distribuição de medicamentos".
Sem o homem-farmácia
Morre, em São Paulo, aos 91 anos, lúcido, o homem
que dedicou sua vida à Farmácia. Eduardo Valente
Simões foi o segundo presidente do CFF.

Dentro da filosofia da nova Diretoria do Conselho
Federal de Farmácia, de dialogar com todos os órgãos
e entidades, CFF aproxima-se dos estudantes, com
vistas a ações comuns que resultem em benefício da
profissão e do ensino.
Artigo
Diretores da Executiva Nacional dos Estudantes
(Enefar) falam, em artigo, sobre o momento em que os
futuros farmacêuticos deixam a faculdade para
enfrentar o mercado de trabalho.

