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18 de outubro!
Não é só no Brasil que se comemora o Dia do Médico em 18 de outubro. Diversos 
países instituíram a data para homenagear esses profissionais que salvam vidas.

De volta ao passado, primeiramente, esta data é dedicada ao evangelista Lu-
cas, homem perpetuado na Bíblia como escritor do evangelho, sem ter con-
vivido com Jesus, que baseou sua narrativa nos depoimentos daqueles que 
testemunharam a vida e morte de Cristo.

As provas indiretas relatam que Lucas era historiador, pintor, músico e médico. 
Um homem versado em atividades que o elevam à condição melhor favorecida 
na época em que viveu.

A escritora Taylor Caldwell nos deixou como legado o livro Médico de homens e 
de almas, dedicado a esta personalidade histórica, obra esta considerada de ficção.

Independentemente das provas documentais que existem sobre a veracidade 
de Lucas ter sido médico, as evidências reforçam a sua profissão e nos fazem 
refletir a dedicação de abnegadas vidas voltadas igualmente a salvar vidas, seja 
tanto na saúde corporal quanto na espiritual, ou na da alma, se preferirem.

Prezado doutor, cada ser humano conhece um pouco do seu trabalho, mas 
somente cada médico conhece sua própria missão, lutas e desafios para cuidar 
da saúde de seus pacientes. Não são necessárias provas históricas dessa dedi-
cação dos médicos. Isso é demonstrado no cotidiano das pessoas.

Ficam aqui nossas homenagens, com as matérias que desenvolvemos espe-
cialmente para relembrar e comemorar essa data tão importante.

Profissão médico: um evangelista da saúde. 

Nelson Coelho
Publisher

Editorial

 

Revista UPpharma
DPM Editora LTDA.
Rua Demóstenes, 967 – Campo Belo
CEP 04614-014 – São Paulo (SP) – Brasil
Tel./Fax: (11) 5533-5900
E-mail: revista@dpm.srv.br

Publisher 
Nelson Coelho – Mtb 50.499

Jornalista Responsável
Madalena Almeida – Mtb 20.572

Comercial
Edy Lopes – Executiva de Contas
Tel.: (11) 5533-5900
edy.lopes@dpm.srv.br
anuncio@dpm.srv.br

Editoração
Marco Ruivo – 3dGarage

Revisão
Josias Andrade - Texto Ideal

Colaboradores desta Edição
André Jacques Pasternak, André Reis, 
Arnaldo Pedace, Deborah Portilho, 
Dr. Rogério Damasceno Leal, Floriano 
Serra, Henrique Tada, Humberto Katori, 
Isabel Vasconcellos, Lauro Moretto, 
Marcelo Weber, Marcos Veçoso, Mario 
Fernandes, Renata Schott e Yuri Trafane.

Tiragem
12.000 exemplares

A Revista UPpharma – GRUPEMEF é uma 
publicação bimestral da DPM Editora Ltda.

Este descritivo está em conformidade com as leis 
de imprensa, uma vez que a DPM é responsável 
pela produção do conteúdo editorial da Revista. 
As informações contidas nos artigos 
de nossos colaboradores não refletem 
necessariamente a opinião desta Editora.

Cartas para a redação
Revista UPpharma
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461 
cj. 91 - Jardim Paulistano
CEP 01452-002– São Paulo (SP) Brasil
E-mail: cartas@dpm.srv.br

Assinatura
E-mail: assinatura@dpm.srv.br
Tel.: (11) 5533-5900

Fale com o editor
editor@dpm.srv.br

Site
www.dpm.srv.br

Apoio

GRUPEMEF
Grupo dos Profissionais Executivos 
do Mercado Farmacêutico
Rua Roque Petrela, 97 - Vila Cordeiro.
CEP 04851-050 – São Paulo (SP)
Tel.: (11) 5093-5385   
– Fax: (11) 5531-8103
E-mail: grupemef@grupemef.com.br

 



Sumário

 06 Grupemef

 08 Sindusfarma

 12 Alanac

 18 Treinamento

 20 Recrutamento e Seleção

 22 Saúde Feminina

 42 Mercado

 50 Branding

 54 Farmacoeconomia

 58 Coluna Legal

 62 Recursos Humanos

 64 Notícias

 66 Resp. Social

 70 Ponto de Vista

  72    Comunicação

16 Em Foco

O Prêmio Top Suppliers, pesquisa 
da Revista UPpharma que aponta 
os melhores fornecedores da 
indústria farmacêutica, está com 
novidades. Confira.

34 Especial

A Sociedade Brasileira de Hipertensão, 
presidida pela Dra. Maria Claudia 
Irigoyen, tem a missão de estimular o 
intercâmbio de informações e a pesquisa 
sobre hipertensão, fomentando o 
tratamento multidisciplinar da doença. 
Veja mais.

24 Especial

Dr. Marcelo Lima, Presidente da SBMF, fala do 
papel da entidade e da importante interação 

entre os profissionais associados e  a indústria 
farmacêutica.





A atual Diretoria do Grupemef está 
empenhada em atender às reais ne-
cessidades dos associados. Para 
tanto, nossa estratégia é ouvir os pro-
fissionais, a fim de colher opiniões e 
ideias que possam ser implementadas 
para tornar a entidade cada vez melhor.

Na última assembleia geral, rea-
lizada em 17 de agosto, já iniciamos 
esse processo de aproximação com 
os associados, buscando identificar 
oportunidades para aumentar a credi-
bilidade do Grupemef, que por  mais  
de três décadas tem sido uma fonte 
de informações confiável para o mer-
cado farmacêutico.

A missão da entidade é prestar 
serviços à indústria. E para desenvol-
vermos o trabalho que definimos para 
esta gestão, queremos estreitar cada 
vez mais o elo com os associados, 
mas  precisaremos da participação e 

envolvimento de todos, afinal, são os 
profissionais da indústria farmacêutica 
que fazem a entidade existir. Portanto, 
pedimos que tragam as suas suges-
tões, opiniões e até mesmo críticas, 
a fim de buscarmos novos caminhos 
para aprimorarmos nossos serviços 
ao setor. Estamos abertos para ouvir e 
colher informações que possam man-
ter o Grupemef como uma entidade 
forte e atuante. 

Nesse sentido, posso garantir que 
temos muitos planos para esta ges-
tão. Um dos objetivos é intensificar 
os treinamentos, oferecendo novos 
cursos nas áreas de Inteligência de 
Mercado e Produtividade.

Sabemos que em um mercado 
competitivo como o farmacêutico, a 
atualização profissional torna-se im-
prescindível. Queremos oferecer aos 
associados a possibilidade de se 

reciclarem e ampliarem seus conhe-
cimentos,  tendo contato com novos 
e modernos conceitos nesses dois 
campos tão importantes. Em breve, 
divulgaremos mais detalhes sobre 
os treinamentos. 

No mais, estamos quase na reta 
final de julgamento das campanhas 
inscritas no Lupa de Ouro, que será 
mais uma grande oportunidade para 
a atual diretoria interagir com os pro-
fissionais dos laboratórios. Esperamos 
contar com a colaboração de todos 
para intensificarmos nossa troca de in-
formações e ideias, que é tão positiva 
e benéfica para todo o setor. 

Humberto Katori
Diretor-Geral

Atento ao
MERCADO

Grupemef
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O GEN | Grupo Editorial Nacional, através da sua área de saúde, 
representada pelas editoras Guanabara Koogan, AC Farmacêutica, 
Roca e Santos, faz uma homenagem a todos os profissionais 
que destinam grande parte de seu tempo para cuidar de vidas. 
Reconhecemos a sua grande importância na sociedade e agradecemos 
pelo talento de suas mãos.

Parabéns pelo seu dia! 
Receba o nosso abraço.

Um profissional 
comprometido com a vida.

www.grupogen.com.br
O melhor conteúdo educacional para as áreas científica, técnica e profissional 
que apoia as iniciativas em educação continuada na área de Saúde.

dia do Médico
18 de outubro,  
dia do Médico
18 de outubro  



Sindusfarma

Voltando às
ORIGENS

Criada em 1937, a Academia 
Nacional de Farmácia (ANF) resultou de 
um longo período de lutas de ilustres 
farmacêuticos, acumulando alegrias e 
decepções, conquistas e fracassos, na 
consolidação do sonho de poder contri-
buir para com a sociedade brasileira no 
campo das ciências farmacêuticas.

A profissão farmacêutica no Brasil, 
à época da criação da Academia, era 
constituída, principalmente de boticá-
rios e farmacêuticos, muitos dos quais,  
formados em países europeus.

Para citar alguns fragmentos da pro-
fissão em cerca de 510 anos de Brasil, 
valho-me de alguns extratos que fiz 
do livro Da Botica Real ao Laboratório 
Químico Farmacêutico do Exército, de 

autoria do acadêmico João Paulo Vieira, 
e de discursos que constam dos anais 
da ANF.

Resgatar a história das ativida-
des dos boticários no Brasil desde as 
primeiras expedições colonizadoras 
até 1808 é uma tarefa muito difícil. 
Poderíamos começar lembrando de 
Diogo de Castro, primeiro boticário que 
aqui aportou, integrante da comitiva de 
Tomé de Souza, em 1549.

No entanto, muitos brasileiros reve-
renciam o Padre José de Anchieta, con-
siderado o verdadeiro primeiro boticário 
ou farmacêutico do Brasil, que aqui 
chegou em 1553. Seu carisma entre os 
indígenas não foi fruto apenas de seus 
predicados religiosos, mas em muito de 
seus conhecimentos de plantas medici-
nais e de sua dedicação, solidariedade 
e caridade aos doentes. 

Historicamente, os primeiros atos 
formais e legais da profissão farmacêu-
tica no Brasil estão relacionados a João 
Maria José Francisco Xavier de Paula 
Luís Antônio Domingos Rafael, conhe-
cido entre nós como o Príncipe Regente 
Dom João e, posteriormente, como Rei 
Dom João VI.

Em 21 de maio de 1808, Dom João, 
já instalado no Rio de Janeiro, declarou 
livre os portos e as indústrias no Brasil, 
criou o Banco do Brasil, a Academia 
de Belas Artes e entre outras, também 
criou a Botica Real Militar.

Lauro Moretto

No decorrer de 74 
anos de existência, a 
Academia Nacional 
de Farmácia pôde
contribuir de forma

indelével para a
 sociedade brasileira, 

fruto do obstinado
trabalho de seus líderes.
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Esta última conver-
teu-se em outros or-
ganismos, sendo hoje 
o Laboratório Químico 
Farmacêutico do Exército, 
em plena atividade. 

A criação da Botica 
Real Militar destaca a 
preocupação de Dom 
João em ter uma insti-
tuição que se ocupasse 
da elaboração dos me-
dicamentos, principal-
mente, aos militares.

Em 1818, Dom João 
é coroado Rei, passan-
do a ser designado por 
Dom João VI. A evo-
lução das atividades 
farmacêuticas duran-
te o período em que o 
Brasil foi sede do Reino, durante o pe-
ríodo do Império até a proclamação da 
República, ainda merece ser reunida e 
compilada como legado para nossas 
futuras gerações.

Em decorrência dos estímulos, in-
centivos e modelos promovidos por Dom 
João VI, no século XIX, os farmacêuti-
cos criaram, em 1916, a Associação 
Brasileira de Farmacêuticos. Em 
1924, surge o Conselho Científico da 
Associação Brasileira de Farmacêuticos. 
Deste, em 13 de agosto de 1937, nasce 
a Academia Nacional de Farmácia.

No decorrer desses 74 anos de 
existência, a Academia Nacional de 
Farmácia pôde contribuir de forma in-
delével para a sociedade brasileira, fruto 
do obstinado trabalho de seus líderes.

Nos anais da Academia constam 
coletâneas de trabalhos, organização 
e resumos de congressos, nomes de 
ilustres colegas, composições de dire-
torias, discursos sérios, sábias reflexões 
e alguns poemas que bem mereceriam 
ser lidos.

Desde os primórdios, muitos 
ideais foram transformados em reali-
dade. Dentre eles, destacam-se a cria-
ção dos sindicatos, para zelar e prote-
ger os profissionais farmacêuticos; e o 
Conselho Federal e os Regionais, para 
zelar pela ética e defender os interes-
ses políticos da profissão. Esses órgãos 
redirecionaram os líderes da categoria, 

em face das inúmeras 
demandas e problemas, 
ofuscando, inclusive, as 
atividades da Academia. 

Está na hora de re-
tomarmos os ideais do 
Conselho Científico da 
Associação Brasileira 
de Farmacêuticos, que 
preconizava a criação 
de uma Academia para 
cuidar especificamente 
de assuntos científicos. 
Esses estão sendo, 
ocasionalmente, trata-
dos por algumas entida-
des da categoria.

Durante os últimos 
anos integrei a equipe 

do acadêmico Caio Romero Cavalcanti, 
esforçando-me para indicar nomes de 
cientistas para compor seu quadro as-
sociativo. Recentemente, iniciamos pro-
gramas de conferências de cunho cien-
tífico, que foram oferecidos para toda 
a comunidade e, muito especialmente, 
aos pesquisadores e profissionais da in-
dústria farmacêutica.

Foi-nos possível reviver, também 
nestes últimos anos, os dias gloriosos 
da Academia. Ouvimos discursos dos 
novos acadêmicos, cada um deles ci-
tando pesquisas inovadoras, trabalhos 
originais e conquistas dignificantes, que 
se converteram em benefícios para as 
sociedades brasileira e internacional.

Estamos voltando às origens, na 
certeza de que o povo brasileiro en-
contrará nos membros da Academia 
Nacional de Farmácia motivo para se 
orgulhar do investimento que a socie-
dade fez nestes cientistas. No pró-
ximo artigo, concluirei este tema. 

Lauro Moretto é Presidente da Academia Nacional de 

Farmácia e Vice-Presidente de Assuntos Regulatórios e 

Programas Sociais e Educacionais do Sindusfarma - Sindicato 

da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São 

Paulo.

E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org,br

Nos anais da 
Academia constam 

coletâneas de 
trabalhos, organiza-
ção e resumos de

congressos, nomes 
de ilustres colegas, 

composições 
de diretorias,

discursos sérios, 
sábias reflexões e 
alguns poemas.

Sindusfarma
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ALANAC

A indústria farmacêutica nacional na

VI Conferência 
Pan-Americana
sobre Harmonização da 
Regulamentação Farmacêutica (CPARF)

No início do mês de julho, 20 re-
presentantes dos laboratórios as-
sociados à Alanac participaram da 
VI Conferência de Harmonização da 
Regulamentação Farmacêutica, que, 
desta vez, foi realizada no Brasil na 
sede da Anvisa, localizada na capital 
federal. Durante três dias, a Agência 
sediou o encontro dos órgãos regu-
ladores (Agências e Ministérios da 
Saúde) dos países das três Américas, 
passando desde o Canada Helth até 
à ANMAT (Agência reguladora da 
Argentina), com o objetivo de discu-
tir o fortalecimento das Autoridades 
Reguladoras Nacionais no contexto 
dos Sistemas de Saúde.

O programa dessa Conferência 
contou com temas atuais de interesse 
da regulação sanitária, como nano-
tecnologia, sistemas de informação e 
comunicação e produtos biotecnoló-
gicos. Entre os participantes, desta-
que para representantes do Governo, 
setor privado, academias, entidades 
representativas de consumidores e 
especialistas convidados.

A Anvisa foi escolhida para se-
diar esta 6ª edição da Conferência 
pelo reconhecimento por parte dos 
países da Rede PARF em relação ao 

protagonismo crescente do Brasil em 
temas internacionais da saúde, se-
gundo afirmou o Diretor-Presidente da 
Agência, Dirceu Barbano. 

A realização deste evento no 
Brasil viabilizou a participação do se-
tor privado brasileiro de forma mais 
aprofundada nos debates internacio-
nais, colaborando na construção de 
uma agenda regional conjunta, que 

identifique rumos e prioridades no 
campo da vigilância sanitária para os 
países das Américas. 

A Rede PARF foi estabelecida em 
1999 para apoiar os processos de 
harmonização da regulamentação far-
macêutica na região das Américas. As 
Autoridades Regulatórias Nacionais 
dos países das Américas e dos di-
ferentes grupos de interesse na área 
dos medicamentos (incluindo a indús-
tria farmacêutica e a comunidade aca-
dêmica) participam do grupo.

A Conferência Pan-Americana 
configura-se como o foro máximo 
para troca de experiências e discus-
são entre os países que integram a 
Rede PARF. Celebrado a cada dois 
ou três anos, o encontro objetiva pro-
mover o debate em temas da regula-
mentação farmacêutica, abordando 
aspectos de qualidade, segurança e 
eficácia dos produtos farmacêuticos, 
para contribuir com a qualidade de 
vida e atenção à saúde dos cidadãos 
desses países.

Cada país bem como associação 
de empresas recebeu cotas predefini-
das para participação.

A sede da OPAS, em Washington, 
atua como secretariado da 

O programa da 
Conferência contou 
com temas atuais 
de interesse da

regulação sanitária, 
como nanotecno-
logia, sistemas de

informação e comu-
nicação e produtos 

biotecnológicos.

Henrique Tada
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ALANAC

Conferência, sendo responsável pela 
interlocução com os Governos, envio 
de comunicação e emissão de con-
vites para autoridades dos países, 
associações, conferencistas e acadê-
micos. Nesse sentido, a participação 
dos 20 representantes de laboratórios 
associados à Alanac foi possível pela 
ALIFAR, que, por sua vez, tem vaga 
em todos os Grupos de Trabalho da 
RED PARF.

Portanto, os laboratórios associa-
dos à Alanac tiveram a oportunidade 
de participar das discussões princi-
pais de sete mesas-redondas: sete 
Grupos de Trabalho que apresenta-
ram em sessão plenária seus planos, 
atividades desenvolvidas, resultados 
e recomendações, além de múltiplas 
experiências de novidades desenvol-
vidas pelas Autoridades Reguladoras 
dos países das três Américas, que 
foram apresentadas oralmente ou em 
forma de pôsteres.

Destacamos os seguintes grupos 
técnicos de trabalho com os quais os 
os laboratórios associados à Alanac 
participaram nesta 6ª edição da 
Conferência da Red-Parf OPS: 

Produtos Biotecnológicos: 
fez recomendações para a avalia-
ção dos produtos bioterapêuticos 
similares (PBS).

Combate à falsificação de 
medicamentos: fez atualização do 

Boas Práticas Clínicas: apre-

sentou o Manual do Investigador a 

partir do Guia para Boas Práticas 

Clínicas; Guia para Estudos Clínicos 

em Pediatria; e Considerações so-

bre o uso de Placebo.

Promoção de Medicamentos: 

apresentou os critérios éticos para a 

promoção, propaganda e publicidade 

dos medicamentos.

Informamos que no endereço 

www.paho.org/RedPARF já se encon-

tra disponível a versão final do relatório 

de cada Grupo Técnico de Trabalho, 

com os resultados e recomendações 

elaboradas na VI Conferência de har-

monização da regulamentação farma-

cêutica entre os países que integram a 

Rede PARF da OPS. 

Henrique Tada é Diretor Executivo da Alanac 

– Associação dos Laboratórios Farmacêuticos 

Nacionais.

E-mail: alanac@alanac.org.br

documento de referência das Jornadas 
de Discussão de: Ferramentas e 
Elaboração de Propostas; Pontos 
Focais para a Prevenção e Combate 
à Falsificação de Medicamentos e 
Produtos Médicos.

Registro de  medicamentos: 
apresentou as seguintes diretrizes 
para o Registro de Medicamentos nas 
Américas:

• Módulo 1
Características del Medicamento;

• Módulo 2: 
Información de la calidad de IFA;

• Módulo 3: 
Informes clínicos;

• Módulo 4: 
Informes Clínicos.

Entre em contato com
Danilo Fratângelo em (11) 8282-2195
e agende uma demonstração.

www.salesdriver.com.br

Turbine sua promoção médica em tablet.

Sistema inteligente de segmentação do painel, 
possibilitando a inclusão das variáveis mais utilizadas 
por cada companhia (auditorias, estilo de adoção, etc);

Tracking de informações relacionadas ao conteúdo 
exibido em cada propaganda;

Conteúdo promocional definido automaticamente 
pelo perfil do profissional de saúde;

Apresentamos Sales Driver, o sistema inteligente para levar sua promoção a um novo estágio.

Coleta de feedback ao final de cada visita, 
adequando mês a mês a mensagem às necessidades 
de cada profissional de saúde;

Interface administrativa: o time de marketing no 
controle dos conteúdos e com acesso constante aos 
relatórios gerenciais.

A Conferência
Pan-Americana

configura-se como 
o foro máximo 
para troca de

experiências e discussão
entre os países que 

integram a Rede PARF.

 | Set-Out  2011 14



Entre em contato com
Danilo Fratângelo em (11) 8282-2195
e agende uma demonstração.

www.salesdriver.com.br

Turbine sua promoção médica em tablet.

Sistema inteligente de segmentação do painel, 
possibilitando a inclusão das variáveis mais utilizadas 
por cada companhia (auditorias, estilo de adoção, etc);

Tracking de informações relacionadas ao conteúdo 
exibido em cada propaganda;

Conteúdo promocional definido automaticamente 
pelo perfil do profissional de saúde;

Apresentamos Sales Driver, o sistema inteligente para levar sua promoção a um novo estágio.

Coleta de feedback ao final de cada visita, 
adequando mês a mês a mensagem às necessidades 
de cada profissional de saúde;

Interface administrativa: o time de marketing no 
controle dos conteúdos e com acesso constante aos 
relatórios gerenciais.



Em Foco 

Edição 2011 da 
Pesquisa Top 
Suppliers tem 
novidades

A DPM Editora/Revista UPpharma 
lança, em novembro, a Pesquisa Top 
Suppliers 2011, que pelo quarto ano 
apontará as empresas mais concei-
tuadas do setor farmacêutico. Mais 
uma vez, a coordenação do projeto 
fica a cargo da empresa Idea Brasil. 
Os participantes são os fornecedores 
do mercado farmacêutico, que serão 
avaliados em 18 categorias pelos pró-
prios profissionais dos laboratórios. 
Os jurados devem ocupar cargos de 
analistas, coordenadores, gerentes ou 
diretores das áreas responsáveis pela 
contratação dos serviços ou compra 
de produtos das empresas dentro das 
categorias escolhidas. As empresas 
serão avaliadas em duas classificações: 

share of mind e conceito. 
Com o objetivo de aprimorar cada 

vez mais este projeto, a novidade para 
este ano é que a votação será dividida 
em duas etapas. Na primeira etapa, 
gerentes e diretores de todas as áre-
as envolvidas serão convidados a in-
dicar as empresas que farão parte da 
votação. Os contatos serão feitos por 
telefone, e todas as indicações serão 
consideradas para a segunda etapa 
da votação.

Os concorrentes indicados na pri-
meira fase serão eleitos por meio de 
uma votação realizada pela internet 
(segunda fase). Para tanto, um link 
será enviado por e-mail identificado 
como TOP SUPPLIERS 2011, direta-
mente para as pessoas selecionadas 
para a votação.

Cada uma das pessoas seleciona-
das poderá convidar outros profissionais 
do mercado por meio de envio de link 
de cadastro a esses novos indicados.

A votação recebida desses novos 
cadastrados só entrará na base de 
avaliação após validação do cadastro 
por meio de contato pessoal ou tele-
fônico. O período de votação online 
inicia-se em 16 de novembro de 2011 
e termina em 30 de janeiro de 2012. 

Os vencedores serão as empresas 
com maior número de votos dentro de 
cada categoria. Cada jurado poderá 
escolher até três fornecedores dentro 
de cada categoria. Mas cada empre-
sa poderá ser votada apenas uma vez 
dentro de cada categoria.

A lista de finalistas do Prêmio 

Top Suppliers será publicada na edi-

ção de março/abril 2012 da Revista 

UPpharma. O resultado final do le-

vantamento será divulgado em março 

de 2012, em local a ser definido pela 

DPM Editora.

Esse projeto tem o apoio do 

Grupemef, Credinfar e Sindusfarma, 

além de Idea Brasil e Portal SnifBrasil. 

O regulamento da edição 2011 do 

Prêmio Top Suppliers está disponível 

na íntegra no site www.dpm.srv.br  

Visando aprimorar 
o projeto, a votação 
desta edição será 

feita em duas
etapas. Os vencedores 

serão as empresas 
com maior número 
de votos dentro de 

cada categoria.
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Sou fã desta série desde seu lan-
çamento, em 1968. Na época, o su-
cesso deste criativo roteiro, que mos-
trava um ambiente (a Terra) em que 
os homens (selvagens e sem domínio 
da fala) eram tratados como animais 
pelos inteligentes macacos foi tão re-
tumbante, que gerou imediatamente 
mais quatro continuações e uma série 
de tevê.

Em 2001, o diretor Tim Burton 
(Batman, Alice no País das Maravilhas) 
refilmou o clássico com roteiro mo-
dificado, e com Mark Wahlberg (Os 
Infiltrados, Atirador, Os Outros Caras, 
O Vencedor) no papel principal. 

Nessa nova versão de Planeta 
dos Macacos, a Origem, com dire-
ção de Rupert Wyatt, novamente ou-
tro criativo roteiro explora como tudo 
começou, ou seja, de que forma os 
macacos adquirem inteligência. Como 
há um grande enfoque na indústria 
de biotecnologia, o filme se torna 

interessante para todos que traba-
lham, ou têm interesse na área.

Entretanto, se o ponto forte do ro-
teiro encontra-se no questionamento 
existencial de Cesar (Andy Serkis no 
papel do macaco protagonista), cada 
vez mais no limiar entre os dilemas 
da simples vida animal, versus o nas-
cimento de uma nova raça, até a or-
ganização e revolução dos símios; o 
ponto fraco reside na base científica 
da película:

1) A empresa, representada por 
Will (James Franco), pesquisa a cura 
para Alzheimer por meio da utilização 
de droga experimental, um vírus modi-
ficado, em chimpanzés.

2) Com a tecnologia atual, assumir 
que vírus possam não só regenerar, 
mas também desenvolver neurônios 
melhores do que os que foram dani-
ficados pelo Alzheimer é mesmo uma 
completa ficção científica.

3) A macaca mais inteligente do 
laboratório dá à luz Cesar, mas tan-
to a gravidez quanto o nascimento 
não são imediatamente notados 
pelos pesquisadores.

4) Contrariando todos os proto-
colos éticos, o protagonista rouba a 

droga do laboratório e a ministra à noi-
te em seu pai, então em grau avança-
do de Alzheimer. Já na manhã do dia 
seguinte, o pai encontra-se tocando 
piano e falando com desenvoltura, o 
que sugere eficácia total do tratamen-
to em apenas oito horas.

5) Cesar, então determinado a 
liderar a revolução dos maçados, in-
vade na marra o laboratório e rouba 
várias ampolas do produto, na forma 
de aerossol. Retorna ao cativeiro dos 
símios e fura as ampolas. Basta então 
uma inalação do gás do aerossol e 
todos os macacos também adquirem 
inteligência. Ou seja, o produto é 
milagroso, tanto com humanos 
quanto com animais. 

Não obstante os furos científicos 
no roteiro, o filme diverte até aqueles 
que pouco ou nada sabem sobre a 
série. Além do romance entre Will e 
uma linda veterinária, há várias cenas 
interessantes e de difícil realização, 
como a correria dos macacos por San 
Francisco, até a batalha final contra a 
polícia na Golden Gate. Afinal, quem 
conhece os rígidos protocolos de pes-
quisa clínica? 

André Reis é Sócio-diretor da REPFARMA.
E-mail: andre@repfarma.com

Treinamento 

Planeta
dos Macacos,
a origem

Não obstante os furos 
científicos no roteiro, o 

filme diverte até aqueles 
que pouco ou nada 

sabem sobre a série.

André Reis
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Atualmente, muito se fala em 
competências. A busca por compe-
tências surgiu na Inglaterra, duran-
te a Segunda Guerra Mundial, para 
descrever os atributos de um oficial 
com desempenho exemplar. Logo, o 
mundo corporativo adaptou o concei-
to para descrever o comportamento 
esperado por seus gestores e líderes.

Competência é um comportamen-
to desejado para um determinado 
cargo. De um lado, é uma mescla de 
fatores inatos como personalidade, in-
teligência, talentos, motivações etc., e 
de outro, fatores adquiridos: conheci-
mento, experiências e habilidades. 

É importante deixar bem claro 
que um talento não é o mesmo que 
um ponto forte. Um talento seria mais 
como uma matéria-prima, algo como 
uma pedra bruta, que precisa de po-
limento, ou seja, ser transformado em 
um verdadeiro ponto forte; e isto, mui-
tas vezes, ocorre por meio da aquisi-
ção de experiência, conhecimento e 
habilidades (e por meio de um bom 
coaching). Podemos definir um ponto 
forte como a capacidade de fazer algo 
de uma maneira quase perfeita, e con-
tinuamente assim, ou seja, não um dia 
sim, o outro não. 

Na busca do super-homem, os 
ingleses tentavam descrever o com-
portamento do oficial com desempe-
nho exemplar, e muitas empresas hoje 
tentam o mesmo para os seus geren-
tes. Para Peter Drucker, uma pessoa 
que só tenha pontos fortes não exis-
te. Existe, sim, a pessoa com pontos 
muito fortes que, tipicamente, tam-
bém traz pelo menos alguns pontos 
fracos na bagagem. 

 Peter Drucker afirmava que exis-
tiam quatro competências inerentes a 
líderes:

1) Disposição, capacidade e au-
todisciplina para ouvir. Ele afirmava: 

“Todos podem fazer isso, só precisam 
ficar de boca fechada”. Exemplificava 
que Jack Welch era possuidor dessa 
vital competência para comandar nas 
boas e nas más circunstâncias.

2) Disposição para se comunicar 
e para se fazer compreender. O líder 
precisa desenvolver um talento pe-
dagógico, didático. Drucker afirmava 
que ele precisava ter uma paciência 
infinita, ou seja: você precisa repetir a 
mesma coisa várias vezes e demons-
trar o que quer dizer. 

3) Não procurar desculpas é a 
terceira competência. Para Drucker, 
os líderes que comandam bem em 
circunstâncias adversas assumem 
responsabilidades pelos fracassos e 
insistem em padrões de excelência.  
“Ou fazemos as coisas com perfeição 
ou não fazemos.” 

4) Essa competência é a capaci-
dade de compreender que as tarefas 
são muito mais importantes do que os 
líderes próprios, em si mesmos.

A primeira competência é ouvir. Como 
temos falta disso no mundo moderno! 

Recrutamento e Seleção

C  mpetências

A primeira competência 
é ouvir. Como temos 
falta disso no mundo 

moderno! Todos querem 
falar, todos querem dizer, 

explanar, mas ouvir 
parece uma ofensa.

Arnaldo Pedace

 | Set-Out  2011 20



Todos querem falar, todos querem di-
zer, explanar, mas ouvir, deixar o ou-
tro se manifestar, parece uma ofensa. 
Devemos pensar muito nisso. Temos 
dois ouvidos e uma boca. Devemos 
usar nessa proporção. 

A segunda competência é se co-
municar. Paradoxalmente, oposto à 
primeira competência, mas igualmen-
te importante, o líder precisa ouvir e se 
comunicar com destreza, perspicácia 
e muita inteligência emocional. Isso faz 
a diferença. 

A terceira competência não é pro-
priamente não pedir desculpas, mas 

sim assumir o que faz, ou seja, não 
dar desculpas. Penso que pedir des-
culpas por um erro não se traduz em 
fraqueza. Agora, criar desculpas para 
os erros é mais do que uma fraqueza. 

A quarta competência talvez seja 
a mais difícil: o líder deve compreen-
der que o universo não gira em volta 
do seu umbigo. A maioria dos líderes 
deixa o pseudopoder lhe subir a cabe-
ça. Isso é um absurdo, mas acontece 
muito. Pense bem: você cresceu com 
a sua equipe ou apesar da sua equipe. 
Se foi com a sua equipe, você é líder. 
Se foi apesar da sua equipe, você é 
um péssimo administrador.

A gestão de competências, quan-
do devidamente implementada como 
fundamento de uma solução de ges-
tão de talentos, proporciona a toda 
a organização (e não apenas ao de-
partamento de recursos humanos) 
um modelo dos seus objetivos de 
talentos humanos, assim como um 
plano de avaliação concretizável para 
atingir esses objetivos. Um modelo de 
competências eficaz é uma base de 
informação continuamente alterada 

e refinada, não apenas pelo depar-
tamento de recursos humanos, mas 
também pelos próprios colaboradores 
e pelos gestores. 

Ao longo do tempo, o modelo de 
competências torna-se um elemen-
to único e poderoso que fortalece a 
organização na construção de uma 
força de trabalho mais forte e mais 
competitiva, possibilitando não só a 
sobrevivência a uma crise de talentos, 
mas também a procura e a concretiza-
ção de objetivos mais elevados.

 A economia de rede tornou o mun-
do incrivelmente mais conexo e irrever-
sivelmente mais complexo, conside-
rando que “conhecimento é o principal 
fator de produção do século XXI” e os 
grandes ganhos de produtividade, da-
qui para frente, advirão das melhorias 
na gestão do conhecimento. 

Arnaldo Pedace é Gerente de Relações Sindicais 
Trabalhistas do Sindusfarma – Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo.
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br

O modelo de 
competências torna-se 
um elemento único e 

poderoso que fortalece 
a organização na 

construção de uma força 
de trabalho mais forte 

e mais competitiva.
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Saúde Feminina

Isabel  Vasconcellos

Antigamente, as mulheres não 
sofriam tanto com a menopausa sim-
plesmente porque morriam antes de 
chegar lá. A expectativa de vida nos 
anos 1950, para os brasileiros, era de 
46,5 anos. Hoje, é de 73,8. 

A idade média da menopausa se 
situa entre os 46 e os 54 anos.

Por isso, nas duas últimas déca-
das tanto tem se investido na procura 
de um tratamento hormonal adequado 
para aliviar as mazelas do climatério.

A rigor, menopausa quer dizer a 
última menstruação, assim como me-
narca é a primeira. O período que a 
mulher passa depois do término dos 
seus ciclos menstruais é o climatério. 
Mas todo mundo chama esse pe-
ríodo de menopausa, e não será 
diferente aqui.

Menopausa, para a Organização 
Mundial da Saúde, não é doença, mas 
tem sintomas, e esses sintomas, de-
correntes da falta do hormônio femini-
no produzido pelos ovários, precisam 
sim de tratamento.

Esses sintomas variam de mulher 
para mulher e, graças a Deus, não 
acontecem todos com todas as mu-
lheres. Existem mesmo algumas fe-
lizardas que não têm sintoma algum. 
A maioria, no entanto, vai sofrer de 
algum deles:

- A fraqueza dos ossos que leva 
à osteoporose (talvez o problema 
mais grave); 

- A falta de lubrificação vaginal e a 
perda de desejo;

- Os calores noturnos (que são 

uma verdadeira tortura, pois usam 
uma das técnicas mundialmente 
consagradas pelos torturadores, que 
é acordar o torturado várias vezes 
durante a noite, impedindo que ele 
tenha um sono normal, e causando, 
com isso, desordens psicológicas);

- Nervosismo, ansiedade, irritação 
ou depressão;

- Aumento de peso, por diminui-
ção do metabolismo.

Ótimo, não?
Por isso, para as mulheres mo-

dernas, a medicina oferece vários es-
quemas e formas de aplicação para 
a reposição dos hormônios, seja esta 
feita com uma grande variedade de 
hormônios sintéticos ou com medica-
mentos que reproduzem o efeito dos 
hormônios, mas não são hormônios, 
e ainda com uma gama variada de 
medicamentos fitoterápicos.

Só um bom médico pode acertar 
um esquema de tratamento dos sin-
tomas da menopausa que seja eficaz 

para cada mulher. É uma terapêutica 
absolutamente individualizada e nem 
sempre se acerta o esquema ideal na 
primeira tentativa.

Mas o fato é que cada vez mais 
mulheres se beneficiam desses trata-
mentos hoje em dia. Calores, preven-
ção da fraqueza dos ossos, melhora 
da ansiedade ou da depressão etc. 
Muita coisa pode ser resolvida, e as 
revistas e programas de tevê dirigidos 
às mulheres estão cansados de divul-
gar tudo isso.

Mas há um grave problema nas 
mulheres menopausadas que pouca 
gente discute: a falta de desejo sexual.

Falta de desejo é uma coisa que 
raramente acontece no sexo mas-
culino. Mesmo que não haja ereção, 
por causas físicas e próprias do en-
velhecimento, o desejo masculino 
permanece. Por isso é que os com-
primidinhos azuis e seus similares 
funcionam tão bem.

Agora imagine o drama da se-
nhorinha sem desejo e com um ma-
rido sexualmente em forma. Existem, 
é claro, mulheres que pela herança 
cultural de uma educação repressiva 
com relação ao prazer sexual femi-
nino, nunca tiveram desejo e fizeram 
do sexo apenas uma obrigação muito 
desagradável para agradar seus com-
panheiros e dar-lhes filhos. No entan-
to, a maioria das mulheres adultas tem 
sim o desejo sexual ativo e são sexu-
almente felizes. Quando entram na tal 
da menopausa e o desejo some, elas 
ficam desconcertadas e nem sempre 
procuram ajuda acreditando que “é 
assim mesmo”. Ora, se não é “assim 
mesmo” para os calores, para o risco 
da osteoporose, por que seria “assim 
mesmo” para o sexo?

Quem manda no desejo é a tes-
tosterona. Tanto no homem quanto 
na mulher. Embora seja o hormônio 
masculino, a mulher, durante sua vida 
reprodutiva, também produz testoste-
rona nos ovários. Quando os ovários 
murcham e desaparecem (eles literal-
mente desaparecem algum tempo de-
pois que cessa a sua função), hormô-
nios sexuais femininos e masculinos 
ainda são produzidos pelas suprarre-
nais. Mas, se fossem em quantidade 

Menopausa
e Felicidade Sexual

Mudanças físicas no 
corpo, menos definição 
da cintura, talvez alguns 

quilos a mais, tudo 
isso pode fazer com 
que a mulher se sinta 
menos capaz de ser 

sexualmente atraente.
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suficiente, não precisaríamos do trata-
mento hormonal. É por isso que mé-
dicos antenados sempre acrescentam 
ao esquema terapêutico hormonal de 
suas pacientes, a reposição também 
da testosterona. 

Mas tudo seria muito simples se 
bastasse a testosterona para resolver 
a falta de desejo na menopausa. Nada 
é só orgânico. A cabeça, a emoção, a 
sociedade também entram nessa sa-
lada menopausática.

Para aquelas mulheres que asso-
ciaram, por toda uma vida, o sexo à 
função reprodutiva, quando cessa a 
sua capacidade de gerar filhos, cessa 
a principal função do sexo.

Para outras, que separaram mui-
to bem a felicidade sexual da repro-
dução, mas que acreditaram no mito 
da menstruação como definição de 
sua feminilidade, a ausência da mens-
truação estará associada ao fim da 
feminilidade.

Mudanças físicas no corpo, menos 

definição da cintura, talvez alguns qui-
los a mais, tudo isso pode fazer com 
que a mulher se sinta menos capaz de 
ser sexualmente atraente.

O sexo é o assunto que, embora 
ainda seja um enorme tabu no nosso 
meio (a despeito de todas as afirma-
ções de liberação que correm soltas 
na mídia), não deve ser evitado nessa 
fase da vida feminina. É importante re-
cuperar o desejo não só para a saúde 
da própria mulher, como para a saúde 
da vida a dois e, consequentemente, 
da família. 

Os médicos têm, hoje, inúmeros 

recursos: desde uma variedade de 
formas de aplicação da testosterona 
até alguns modernos antidepressi-
vos que agem também sobre a libi-
do. E uma conversa franca com um 
terapeuta, psicólogo ou psiquiatra, ou 
mesmo com uma boa amiga, pode 
ajudar a perceber o que está por trás 
dessa falta de apetite sexual. Por isso, 
quando o ginecologista encaminhar 
uma mulher para um tratamento psi-
quiátrico ou psicológico, não caberá 
mais a clássica resposta: “Doutor, es-
tou ficando louca?”.

No mundo de hoje, as mulheres 
já têm alguns caminhos para enve-
lhecer com dignidade e não preci-
sam mais fingir que se orgulham das 
marcas do tempo. 

Isabel Vasconcellos Caetano é escritora e apresentadora 
de rádio e TV e pioneira na apresentação de programas 
médicos na televisão. Atualmente, está à frente do progra-
ma Sexo Sem Vergonha na rádio Tupi AM.
E-mail: isabel@isabelvasconcellos.com.br

Só um bom médico pode 
acertar um esquema de 

tratamento dos sintomas 
da menopausa que seja 
eficaz para cada mulher.



Especial Dia do Médico

Em 18 de outubro, comemora-se 
o Dia do Médico, um profissional que 
abraça a nobre missão de salvar vi-
das. Com seus conhecimentos e dedi-
cação, atua incansavelmente, muitas 
vezes, sem finais de semana e com 
jornadas excessivas de trabalho, para 
garantir o bem-estar dos pacientes.

Para a indústria farmacêutica 
são os guardiões da saúde. Afinal, 
é por meio do médico que os labo-
ratórios conseguem levar os mais 
inovadores medicamentos para 
aliviar e curar diversos males que 
afligem a humanidade.

Nesta data, a Revista UPpharma 
também presta uma homenagem a 
esse profissional tão importante, que 
faz da doação seu lema de vida. Esta 
edição especial traz uma entrevista 

com o Dr. Marcelo Vianna de Lima, 
Presidente da Sociedade Brasileira 
de Medicina Farmacêutica (SBMF), 
que congrega médicos que trabalham 
nas diversas indústrias farmacêuticas, 
além de outros profissionais que atu-
am em medicina farmacêutica; e ou-
tra com a Dra. Maria Claudia Irigoyen, 
Presidente da Sociedade Brasileira 
de Hipertensão (SBH), entidade que 
possui mais de mil profissionais asso-
ciados, tendo como missão fomen-
tar o intercâmbio de informações e a 
pesquisa sobre hipertensão arterial e 
moléstias cardiovasculares, estimu-
lando o tratamento multidisciplinar 
dessas doenças.

A interação destas sociedades, 
bem como dos profissionais associa-
dos, com a indústria farmacêutica tem 

sido fundamental para melhorar a saú-
de no Brasil e garantir mais longevida-
de para a população. 

Parabéns a todos os médicos que 
se dedicam à nobre profissão de sal-
var vidas! Confira nas próximas pági-
nas as entrevistas exclusivas com a 
SBMF e SBH.

Revista UPpharma – Como 
foi o início das atividades da 
Sociedade Brasileira de Medicina 
Farmacêutica?
Dr. Marcelo Vianna de Lima – Em 
1967, o Brasil já tinha uma indústria 
crescente e uma imprensa médica pu-
jante. Com a concepção de que tec-
nologia se comprava, houve estímulo 
oficial para que as companhias mul-
tinacionais se instalassem no Brasil. 

A importante interação entre os 
médicos e a indústria farmacêutica
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Devido a importantes mudanças po-
líticas, as indústrias não tiveram con-
dições de fazer pesquisa/desenvolvi-
mento, e o ciclo de transferência da 
tecnologia não se completou.

Assim, em 1969, a agência 
norte-americana Food and Drug 
Administration (FDA) estipulou a obri-
gatoriedade dos ensaios clínicos con-
trolados para documentação científica 
da superioridade de novos fármacos. 
Os médicos que já atuavam na in-
dústria farmacêutica no Brasil perce-
beram a necessidade de entender 
melhor esse novo campo de atividade 
por meio da troca de experiência e 
conhecimento. Foi então que funda-
ram, em 1971, a Associação Brasileira 
de Médicos Assessores da Indústria 
Farmacêutica (ABMAIF), cuja meta era 
funcionar como um centro de estu-
dos e de intercâmbio de informações 
entre seus membros no âmbito do 
que hoje é conhecido como Medicina 
Farmacêutica, o campo de conheci-
mentos e atividades relacionados às 
áreas em que se aplicam os conhe-
cimentos médicos, farmacêuticos e 
farmacológicos para a pesquisa, o 
desenvolvimento e suporte técnico-
científico, dentro da indústria farma-
cêutica ou nos setores do mercado de 

saúde relaciona-
dos, nas questões 
referentes à des-
coberta, pesquisa, 
desenvolvimento, 
avaliação, regis-
tro, monitoração e 
aspectos médicos 
da promoção éti-
ca (comercializa-
ção e marketing) e 
ao uso seguro de 
produtos como 
med icamentos 
e vacinas, além 
de equipamen-

tos médicos e diagnósticos. A 
Sociedade Brasileira de Medicina 
Farmacêutica (SBMF), sucessora da 
ABMAIF, tem a missão de aprimorar 
os conhecimentos, habilidades e ati-
tudes dos profissionais devotados à 
Medicina Farmacêutica, promovendo 
a informação científica e o correto uso 
dos produtos para a saúde em benefí-

cio dos pacientes e da sociedade.
A SBMF é a segunda associa-

ção do seu gênero no mundo, tendo 
sido precedida apenas pela coirmã 
italiana. A Federação Internacional 
das Associações de Médicos 
Farmacêuticos – IFAPP foi criada 

depois da fundação da entidade 
brasileira, que colaborou na for-
mação da IFAPP. 

Desde a sua criação, a SBMF tem 
se preocupado com o aperfeiçoamen-
to profissional de seus associados. 
Em quase todos os anos foram reali-
zados congressos nacionais.

Os associados são somente 
médicos? 

A grande maioria dos associados 
é composta por médicos que atuam 
nas diversas indústrias farmacêuticas 
de capital nacional ou multinacional.  
Há poucos anos, uma alteração em 
seu estatuto modificou os critérios 
de associados e, atualmente, outros 
profissionais que atuam em Medicina 
Farmacêutica fazem parte do quadro 
de associados. 

Qual o papel da entidade?
Temos várias frentes de atuação. A 

primeira é encorajar e apoiar a pesqui-
sa científica para o desenvolvimento 
de novos medicamentos, buscando 
a contínua atualização das boas prá-
ticas clínicas e, consequentemente, 
definitiva aceitação do Brasil como 
parceiro na qualidade de pesquisa clí-
nica internacional. Também atuamos 
para fomentar o relacionamento da 
SBMF e seus associados com entida-
des representativas dos profissionais 
que estejam em busca de objetivos 
semelhantes ou complementares aos 
da SBMF, assim como com as univer-
sidades. Ainda trabalhamos para pro-
mover eventos, reuniões e fóruns que 
facilitem as comunicações, debates 
e formação de consensos nas ques-
tões referentes ao desenvolvimento 
ou atualização dos produtos para a 
saúde; assessoramos as entidades 
regulatórias no desenvolvimento de 
decisões oficiais que atingem as ati-
vidades médicas e/ou farmacológi-
cas e correlatas da indústria farma-
cêutica, colaborando na elaboração 

A interação das 
sociedades médicas, 

bem como dos 
profissionais associados, 

com a indústria 
farmacêutica tem sido 

fundamental para 
melhorar a saúde 

no Brasil e garantir 
mais longevidade 
para a população. 

Dr. Marcelo Lima, da SBMF
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de legislações que melhor atendam 
às necessidades da saúde pública.  
Outra missão é prestar assessoria às 
autoridades da área da saúde para 
que a regulamentação dos produtos 
promova, continuamente, o ciclo vir-
tuoso da inovação farmacêutica, além 
de fornecer assessoria ou assistência 
aos associados para que eles se atu-
alizem em todos os seus conhecimen-
tos e habilidades necessários à prática 
da Medicina Farmacêutica. 

Como é formada a Diretoria da 
SBMF? 

A diretoria é composta de dez 
membros, eleitos a cada dois anos. 
Há um secretário executivo e uma 
secretária administrativa, ambos con-
tratados para colocar em prática os 
projetos da diretoria.

Quais os principais projetos e 
ações mais representativas realiza-
dos pela entidade?

Eventos de atualização profissio-
nal ou desenvolvimento da carreira na 
indústria farmacêutica de cunho na-
cional ou internacional, estes últimos 
em parceria com a Drug Information 
Association, entidade norte-america-
na sem fins lucrativos voltada para a 
Medicina Farmacêutica. Podem ter 
duração de um a três dias, dependen-
do do evento, e atraem profissionais 
de diversas categorias e ramos na in-
dústria farmacêutica. Em outubro, no 
hotel Maksoud Plaza, a SBMF realiza 

também seu 36º Congresso.
A SBMF também é a repre-

sentante da Associação Médica 
Brasileira nos seguintes comitês: 
Grupo Técnico Internacional da 
Revisão da Declaração de Helsinki; 
Comissão de Ciência e Tecnologia 
do Conselho Nacional de Saúde; 
Comissão Técnica e Multidisciplinar 
de Atualização da Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais 
(COMARE), instância colegiada, de 
natureza consultiva e educativa, 
de caráter permanente, vinculada 
ao Departamento de Assistência 
Farmacêutica e Insumos Estratégicos 
da Secretaria de Ciência, Tecnologia 

e Insumos Estratégicos do Ministério 
da Saúde.

A entidade também vem alcan-
çando grandes conquistas. Quais 
são, na sua opinião, as mais 
importantes?

Uma de nossas principais con-
quistas é a parceria com DIA (Drug 
Information Association) para 
Congressos Latino-Americanos de 
Pesquisa Clínica. Também podemos 
citar a nossa participação no Conselho 
Editorial em Medicina Farmacêutica da 
Revista da AMB; a realização de cur-
sos de capacitação e gerenciamento 
em pesquisa clínica e cursos e treina-
mentos em parceria com a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária; parti-
cipação em eventos nacionais e inter-
nacionais em Medicina Farmacêutica; 
a parceria com o Sindusfarma para 
Encontros Multidisciplinares e ou-
tros projetos relacionados à Medicina 
Farmacêutica; e a obtenção do 
assento permanente no Comitê 
Executivo da International Federation 
of Associations of Pharmaceutical 
Physicians – IFAPP.

Também considero como uma 
importante conquista a elabora-
ção de dois documentos técnicos: 
“Aperfeiçoando o ambiente regulatório 
de pesquisa clínica no Brasil”, apre-
sentado em 2006, e a “Análise crítica 
do sistema CEP-CONEP e propostas 
de aperfeiçoamento”, concluído em 
2008.

Especial Dia do Médico

A SBMF tem a 
missão de aprimorar 
os conhecimentos 

e habilidades 
dos profissionais 

devotados à Medicina 
Farmacêutica, 
promovendo a 

informação científica 
e o correto uso dos 

produtos para a 
saúde em benefício 

dos pacientes.
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Estivemos presentes ainda em 
nove edições do Fórum de Ética 
em Pesquisa Clínica com a parti-
cipação de diversos membros de 
Comitês de Ética em Pesquisa de 

Especial Dia do Médico
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A SBMF tem recebido 
o apoio da indústria 
farmacêutica, da es-
fera acadêmica e das
autoridades sanitárias 

encarregadas das ações 
regulatórias, o que vem
possibilitando colocar 
o Brasil em evidência 
no cenário mundial.

Outras ações de grande repercus-
são da SBMF foram a elaboração de 
propostas de melhoria da Pesquisa 
Clínica no Brasil, apresentadas du-
rante o III Seminário sobre Política de 
Medicamentos no Brasil na Câmara 
dos Deputados, em Brasília, em 
março de 2007; e apresentação so-
bre Pesquisa Clínica em Assistência 
Farmacêutica no Brasil no IV Seminário 
sobre Política de Medicamentos 
no Brasil, realizado na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, em março de 
2008. A entidade também teve parti-
cipação marcante em outros eventos, 
como a Feira Hospitalar, em junho 
de 2009, quando fomos convocados 
pela Frente Parlamentar da Saúde 
para uma discussão sobre Pesquisa 
Clínica no Brasil.

várias cidades brasileiras.
Qual o cenário da pesquisa clínica 
hoje no Brasil? 

Os atrasos, as incertezas e incon-
gruências nos pareceres da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP), ligada ao Conselho Nacional 
de Saúde, e as inúmeras pendências 
geradas têm prejudicado terrivelmente 
a vida de milhares de brasileiros, cau-
sando enorme prejuízo em termos de 
perdas de anos de vida, empregos e 
impedindo o progresso na área do co-
nhecimento médico-científico, o que 
afeta direta ou indiretamente todo o 
setor da saúde da nossa nação!

A população brasileira tem sido 
sistematicamente impedida de parti-
cipar de estudos clínicos, aguardando 
por longo tempo os pareceres éticos 

PERFIL DOS ESTUDOS CLÍNICOS CONDUZIDOS NO BRASIL

Aprovação de estudos clínicos – ANVISA Número de CROs
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da CONEP. A Comissão, por levar 
mais de oito meses para emitir um 
parecer definitivo, deixa de beneficiar 
brasileiros com importantes e inova-
dores medicamentos, vacinas, equi-
pamentos, contrastes, materiais de la-
boratório, marca-passos, dispositivos 
de nanotecnologia, avanços na farma-
cogenética, novos testes diagnósticos 
etc., todos em fase final de desenvol-
vimento. Em todo o mundo, novos 
descobrimentos na área da saúde 
devem ser testados e validados por 
diversas populações, para que no fu-
turo venham a beneficiar milhares de 
pessoas no País e em outros territó-
rios, mas, infelizmente, no Brasil por 
burocracia e pura desconfiança em 
relação às empresas ou órgãos es-
trangeiros e, por que não dizer, por 
puro desconhecimento do potencial 
das nossas próprias unidades de 
pesquisa (reconhecidas pela sua ca-
pacidade e pelo crescente papel no 
desenvolvimento médico-científico 
mundial), esse processo vem sendo 
dificultado, e todos os envolvidos ex-
tremamente prejudicados.

Pior ainda, os atrasos causam 
enorme aflição aos doentes que 

poderiam ter esperança com um 
novo tratamento: pacientes morren-
do de câncer, diabéticos impedidos 
de usar novas insulinas ou medica-
mentos mais avançados de controle, 
doentes cardíacos e bronquíticos sem 
novas opções, mas que, infelizmen-
te, a CONEP impede o acesso com 
seus contumazes atrasos, pendências 
e reprovações sem fundamentação 
ética-científica. Também é frequente o 
Brasil não participar de estudos inter-
nacionais, aprovados em centenas de 
países em que milhares de participan-
tes usufruem desses avanços. E se 
considerando a dimensão continental, 
representatividade no cenário mundial 
e a composição étnica do País, não é 
isso que se esperaria ver.

Por exemplo, temos o Duplo 
Padrão Ético. Se uma pesquisa é 
desenvolvida localmente por centros 
universitários ou empresas nacionais 
com produto ainda não registrado, 
ela é julgada por meio de um ritu-
al simples (semelhante ao de outros 
países), e mais rapidamente sem a 

participação da CONEP (sem jamais 
perder-se a proteção aos sujeitos de 
pesquisa). Por seguir uma revisão éti-
ca (CEP) e análise pela agência sani-
tária (Anvisa), não necessitando subir 
à segunda instância em Brasília na 
CONEP, consegue-se a aprovação 
para início do estudo em tempo ra-
zoável (60 dias aproximadamente nas 
duas instâncias). Se por um acaso o 
projeto tiver participação de algum 

órgão estrangeiro ou entidade gover-
namental internacional (ou estiver nas 
chamadas “áreas temáticas especiais” 
das Resoluções 251/97 e 292/99), 
muda-se o enfoque, e, obrigatoria-
mente, tem-se que passar por uma 
verdadeira via-crúcis, e três instâncias 
(CEP-CONEP e Anvisa) serão neces-
sárias para aprovação final do projeto.

E é nesta segunda avaliação ética, 
exercida pela CONEP, que comumente 
são geradas inúmeras pendências nos 
protocolos desenhados por importan-
tes especialistas do mundo (inclusive, 
hoje em dia delineadas também por 
cientistas brasileiros), sem contar que 
por frequentemente postergar o início 
das pesquisas no País (por mais de 
um ano), isso acaba, de uma forma 
ou de outra, impedindo a participação 
de voluntários e unidades de pesqui-
sas brasileiras nestes projetos, mes-
mo quando aprovados, pois como os 
estudos são competitivos entre vários 
países, o Brasil fica de fora.

A CONEP prejulga o livre-arbítrio e 
considera nossa população frágil e in-
capaz de decidir ser voluntária de pes-
quisa, esquecendo-se de que todos, 
ao final, são livres para escolha dos 
rumos da própria vida e dos cuidados 
de saúde. E, sem dúvida, nossa po-
pulação não é mais tão frágil, ignoran-
te e miserável como os membros da 
CONEP a consideram.

O País está capacitado com inú-
meros centros renomados de pesqui-
sa em todas as suas regiões. Não há 
razão maior para a CONEP intervir em 
todos os projetos pelo simples fato de 
haver alguma cooperação estrangeira.

Ao final impedem seriamente a in-
serção do País nos avanços médico-
-científicos, que evoluem a olhos vis-
tos por suas qualidades, por meio de 
um enorme crescimento do número 
das publicações internacionais de au-
tores brasileiros. Centenas de estudos 
têm sido perdidos e os Centros de 
Pesquisas Brasileiros estão vazios.

Especial Dia do Médico

A SBMF mantém 
estreito contato 
com entidades 

internacionais, que 
permitem participar e 
organizar importantes 

ações e eventos.
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Ética, transparência e compromisso com o aprendizado. É assim 
que construímos relacionamentos duradouros que promovem 
inovação e benefícios coletivos.

Estes valores se manifestam no desenvolvimento de novos 
produtos, no apoio a eventos médicos e nas mais de 220 mil visitas 
realizadas mensalmente por nossos representantes, levando 
atualização científica à classe médica e as melhores opções de 
tratamento aos pacientes.

Juntos, transformamos relacionamento em confiança e abrimos 
caminhos para a inovação constante em busca de conhecimento e 
qualidade de vida para todos.

A Biolab cumprimenta os médicos pelo seu dia e reafirma o 
compromisso de seguir a seu lado, promovendo educação 
continuada com profundo respeito por essa profissão! 

18 de outubro
Dia do Médico

Compromisso com 
a classe médica
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Há no País mais de 600 CEPs elei-
tos para avaliar os estudos clínicos, 
aprovados e delegados pela própria 
CONEP! É nítida a maturidade desses 
comitês, que surgidos há mais de 20 
anos e capacitados para avaliar os es-
tudos nacionais locais, também estão 
aptos para avaliar aqueles com partici-
pação/cooperação estrangeira.

É reconhecido o trabalho inicial 
construtivo dessa comissão, a par-
tir da resolução 196/1996, que nos 
colocou no contexto mundial, mas, 
sem dúvida, é tempo de avançarmos 
e mudarmos como reza a própria 
Resolução 196, de se ter um novo 
regime de avaliação ética, mais efi-
ciente, previsível, transparente, justo e 
correto, e que hoje corresponda aos 
anseios de todas as partes envolvidas 
nessa atividade, e não apenas fruto de 
decisão ideológica de uma minoria. 
Há um rosário de objeções jurídicas 

que poderia ser desfiado contra as 
resoluções e ações da CONEP. Da fla-
grante usurpação de competências do 
Congresso Nacional, no que se refere 
às matérias que demandam tratamen-
to de lei, a questões constitucionais, 
como a capacidade de livre escolha 
dos cidadãos, assim como o impedi-
mento do desenvolvimento pleno no 
País de toda uma atividade profissio-

nal reconhecida em todo o mundo em 
elencar empregos de alto nível e gran-
de valor agregado e de elevadíssimo 
benefício para toda a população da 
nação, como a pesquisa clínica.

Presenciamos nos últimos anos a 
formação de inúmeros “GTs” e reu-
niões com membros das administra-
ções passadas para discutir a inefi-
ciência e os problemas do sistema 
CEP-CONEP, mas pouco, ou nada 
se avançou, e, sem dúvida, urge uma 
tomada de decisão enérgica em prol 
da pesquisa clínica no País. Rumamos 
para uma sociedade cada vez mais 
madura, sem complexo de inferiorida-
de, menos frágil, mais independente, 
vivendo os mais elevados sentimen-
tos de liberdade e progresso da de-
mocracia. Sem dúvida alguma, fruto 
de um orgulhoso legado dos nossos 
últimos anos de governo. Cidadãos 
de países com maior eficiência, me-
nor complexidade regulatória e me-
nos incertezas serão os que mais se 
beneficiarão e terão mais cedo aces-
so às novas tecnologias e os benefí-
cios advindos delas. 
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O País está capacitado 
com inúmeros centros 

renomados de 
pesquisa em todas 

as suas regiões.





Criada em 1991, a Sociedade 
Brasileira de Hipertensão (SBH) tem 
a missão de estimular o intercâmbio 
de informações e a pesquisa (básica, 
clínica e epidemiológica) sobre hiper-
tensão arterial e moléstias cardiovas-
culares entre cientistas e profissionais 
da saúde brasileiros, fomentando o 
tratamento multidisciplinar dessas do-
enças. Hoje, a SBH possui mais de mil 
profissionais cadastrados. O grupo é 
formado por médicos cardiologistas, 
nefrologistas, clínicos, endocrinolo-
gistas, geriatras e pediatras, que tra-
balham ao lado também de profissio-
nais de enfermagem, nutricionistas, 

psicólogos, educadores físicos e 
cientistas interessados no estudo da 
hipertensão arterial.

Na passagem do Dia do Médico, 
a revista UPpharma entrevistou a 
atual Presidente da SBH, Dra. Maria 
Claudia Irigoyen, que revelou as princi-
pais ações da entidade para prevenir e 
controlar um dos fatores de risco das 
doenças que mais matam no Brasil e 
no mundo. O trabalho realizado pela 
Sociedade e seus associados tem 
sido imprescindível para levar informa-
ção às pessoas sobre a importância 
do controle da hipertensão, contri-
buindo para a redução de mortes no 

Brasil. Mais do que isso, é também 
uma referência para um grande nú-
mero de profissionais no sentido de 
garantir mais saúde e bem-estar à po-
pulação. Confira.

UPpharma –  Quando foi que sur-
giu a Sociedade Brasileira de 
Hipertensão?

Dra. Maria Claudia – O proces-
so para constituição da Sociedade 
Brasileira de Hipertensão começou 
em 1983 com as Jornadas Integradas 
de Hipertensão. A cada dois anos, es-
ses encontros eram organizados pela 
Sociedade Brasileira de Nefrologia 
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Sociedade Brasileira de Hipertensão
Atuação multidisciplinar no combate a um mal silencioso 
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Estamos conduzindo  
o futuro Biofarma. 

Juntos.

Sua paixão nos leva mais adiante.

Para fazer a diferença com inovação, nosso foco 

permanece naquele que é o principal elo entre  

nós e o paciente: o médico.

Parabéns pelo seu dia!

Junte-se a nós nesta jornada... e 
imagine o quão longe poderemos ir.
www.bristol.com.br

Uma jornada compartilhada  
está nos movendo adiante na 
Bristol-Myers Squibb. Em todo o 
mundo, somos apaixonados em 
causar um impacto positivo na 
vida de pacientes com doenças 
graves. Com o poder de utilizar 
nossos talentos individuais 
e ideias para que possamos  
aprender e crescer juntos. 
Estamos focados em fazer a 
diferença, desde pesquisas 
inovadoras até o apoio efetivo  
da comunidade.

18 de Outubro. Dia do Médico.

Uma homenagem da Bristol-Myers Squibb
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(SBN), Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC) e Federação 
das Sociedades de Biologia 
Experimental (FESBE), com apoio 
da Sociedade Inter-Americana de 
Hipertensão (IASH). 

A SBH surgiu baseada na percep-
ção de que existiam grupos dedicados 
à hipertensão nas três sociedades. O 
I Consenso Brasileiro para Tratamento 
de Hipertensão arterial foi redigido em 
1990, durante o encontro de especia-
listas em hipertensão arterial na cida-
de de Campos do Jordão (SP).

No ano seguinte, durante o IX 
Congresso da IASH foi escolhido o 
comitê de Organização criado para 
constituir a nova sociedade. Ele era 
composto por: Oswaldo Ramos 
(Nefrologia), Emilio Francischetti 
(Cardiologia) e Eduardo M. Krieger 
(FESBE). Em 28 de agosto, foi cons-
tituída oficialmente a Sociedade 
Brasileira de Hipertensão (SBH). O pri-
meiro presidente da sociedade foi o 
Prof. Dr. Eduardo Moacyr Krieger, do 
Instituto do Coração, da Faculdade 
de Medicina da Universidade de 
São Paulo. Atualmente, sou a presi-
dente e permanecerei na função até 
o fim de 2012.

Quantos sócios a entidade 
congrega?

A SBH nasceu com o objetivo de 
estimular o tratamento multidiscipli-
nar da hipertensão. Por isso, médicos 
cardiologistas, nefrologistas, clínicos, 
endocrinologistas, geriatras e pedia-
tras, ao lado também de profissionais 
de enfermagem, nutricionistas, psicó-
logos, educadores físicos e cientistas 
interessados no estudo da hiperten-
são arterial, constituem o seu grupo 
de associados. Ao todo são mais de 
mil profissionais cadastrados.

Quais os objetivos da SBH?
A missão da Sociedade é estimular 

o intercâmbio de informações e a pes-
quisa (básica, clínica e epidemiológica) 
sobre hipertensão arterial e moléstias 
cardiovasculares entre cientistas e 
profissionais da saúde brasileiros.

Desde sua origem, e muito antes 
de ser cunhado o termo, a SBH já 

nasceu translacional, ou seja, criando 
oportunidades de integração capazes 
de contribuir para a rápida transfe-
rência do conhecimento, gerado nos 
laboratórios para a prática clínica e o 
bem-estar do paciente.

Dessa forma, o incentivo para 
que jovens cientistas e médicos de-
senvolvam pesquisa em hipertensão 
arterial; a educação de médicos e 
profissionais de saúde sobre aspec-
tos de hipertensão arterial e moléstias 
cardiovasculares que viabilizem a de-
tecção, o controle e  a prevenção da 
hipertensão e outros fatores de risco 
cardiovascular na população brasileira 
estão entre os objetivos da SBH. 

Como está a estrutura hoje? 
A Sociedade Brasileira de 

Hipertensão está estabelecida em São 
Paulo, e sua assembleia geral, consti-
tuída pela totalidade dos associados 
no gozo de seus direitos associativos, 
é o órgão máximo da entidade.   Sua 
diretoria, constituída de Presidente, 
Vice-Presidente, primeiro e segun-
do Secretários, Diretor-Científico, 
Tesoureiro e Presidente anterior, se 
reúne regularmente para discutir me-
tas e estabelecer estratégias de ação 
para atingi-las. Possuímos ainda um 
Conselho Científico que delibera so-
bre todos os assuntos de interesse da 
Sociedade, exceto os de competên-
cia da Assembleia Geral.

Com o propósito de atingir dife-
rentes grupos no País inteiro, existem 
hoje ativas duas regionais: a do Rio de 
Janeiro e a de Minas Gerais. A propos-
ta da Sociedade é que os represen-
tantes de diferentes estados se reú-
nam em Macrorregionais, abrangendo 
diferentes regiões: Norte e Nordeste, 
Sudeste e Noroeste, Brasil Central 
(incluindo Minas Gerais) e Região Sul. 
Não se pode esquecer também que 
as Ligas de Hipertensão, cadastradas 
na Sociedade, são estruturas que 
podem contribuir para a melhor di-
vulgação das metas da Sociedade.

Quais os projetos mais represen-
tativos realizados pela entida-
de no passado e atualmente?

A Sociedade Brasileira de 
Hipertensão (SBH) organiza uma 
série de eventos para difundir o 
tema, tanto entre os médicos e pro-
fissionais da saúde, quanto para a 
população em geral. 

Entre essas ações estão: o 
Congresso Brasileiro de Hipertensão, 
que ocorre anualmente no mês de 
agosto; o Prêmio Jovem Investigador 
e as Ligas Multiprofissionais para 
a Detecção e Tratamento da 
Hipertensão Arterial, em con-
junto com a World Hypertension 
League, da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). 

Além disso, a Sociedade publica a 
cada três meses sua revista, que visa 
abranger os mais diversos e atualiza-
dos tópicos sobre hipertensão arte-
rial. Ainda, em 26 de abril, que é o Dia 
Nacional de Combate à Hipertensão, 
data regulamentada pela Lei Federal 
nº. 10.439/2002, a SBH promove 
diversas ações, como caminhadas e 
projetos educativos para a população. 
Neste ano, com objetivo de alertar a 
população brasileira para o cuidado 
com a pressão alta, a SBH lançou no 
dia 26 de abril aplicativo no Facebook 
para incentivar os usuários a terem 
“menos pressão” na atual vida corrida.

O aplicativo Menos Pressão pre-
tende ser uma brinca-
deira entre amigos, 
por meio da qual 
eles podem dar 
dicas de quali-
dade de vida 
uns aos outros 
de uma manei-
ra sutil e 

Dra. Maria Claudia, da SBH
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lúdica. A ideia foi mostrar que pressão 
em excesso não faz bem, e que ati-
tudes, como levar uma vida com me-
nos estresse, se alimentar bem, fazer 
exercícios, podem ajudar a “aliviar a 
pressão do dia a dia”. Os amigos dão 
conselhos de como incorporar isso na 
vida de cada um. Então, quem tiver 
um amigo que está sob “muita pres-
são”, pode enviar uma mensagem 
dizendo: “Ei, você precisa de ‘menos 
pressão’, que tal sair de férias? Que 
tal namorar mais? Andar de bicicleta 
no parque?”.

A ideia não é dar conselhos em 
tom de recomendação médica, 
mas uma dica de amigo para ami-
go. E, claro, tudo isso está alinha-
do às alterações de hábitos saudá-
veis, que auxiliam na prevenção e 
tratamento da hipertensão.

Além da inserção no Facebook, 
a campanha da SBH também foi 
para o  Twitter (www.twitter.com/
menospressao) e em ações desen-
volvidas pelo País. Em São Paulo, 
montamos barracas de feira na sede 
da entidade, no Conjunto Nacional, 
na Avenida Paulista. A nossa equipe 
estimulava os transeuntes a troca-
rem o fast food pela alimentação 
saudável, distribuindo salada de 
frutas, gelatina e minissanduíches.

Nos demais estados do País, as 
Ligas da SBH fizeram ações diversas, 

como medição de pressão, caminha-
das e palestras.  Sempre com o intuito 
de conscientizar a população de que a 
hipertensão é uma doença silenciosa 
que atinge cerca de 30% dos brasilei-
ros em idade adulta, cujas consequências 
podem ser evitadas, desde que os hi-
pertensos conheçam sua condição e 
mantenham-se em tratamento. 

Quais os resultados de todo esse 
trabalho da entidade?

Por ser uma Sociedade que con-
grega especialistas de várias áreas, 
seu fortalecimento depende também 
da força dos grupos que integram as 
diferentes sociedades especializadas. 
Por essa razão, nessa jornada de 20 
anos a SBH conquistou um espaço de 
representatividade perante a socieda-
de em geral.  De fato, temos partici-
pado de ações de outras sociedades 
e mesmo nas esferas governamentais, 
que visem à discussão sobre estraté-
gias de conscientização, prevenção e 
manejo do paciente hipertenso.

Neste ano, em reunião com o 
Ministério da Saúde, confirmamos 
nosso interesse em partilhar de to-
dos os esforços que estão sendo fei-
tos para diminuir o sal dos alimentos 
ou ainda para restringir os abusos na 
publicidade. Também temos parti-
cipado dos debates com o Governo 
sobre as estratégias e ações para 
os próximos dez anos para a organi-
zação de um “Plano de Ação para o 
Enfrentamento das Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis no Brasil”, que será 

apresentado pela presidenta Dilma 
Rousseff, na Assembleia da ONU, em 
setembro de 2011. Enfim, toda inicia-
tiva que tiver o intuito de melhorar a 
qualidade de vida dos brasileiros tem 
o apoio desta Sociedade.

Qual a importância da entidade 
para a classe médica? 

A SBH é um centro de referência 
sobre informações relacionadas à hi-
pertensão e suas consequências, uma 
vez que a hipertensão está associada 
a outras patologias ou fatores do risco 
cardiovascular, tais como o Diabetes 
mellitus, obesidade, distúrbios dos 
metabolismos dos carboidratos e dos 
lipídios, distúrbios da coagulação, 
alterações inflamatórias e do cresci-
mento vascular. Portanto, somos uma 
importante referência para um grande 
número de profissionais.

Nossa página na web é ainda uma 
fonte constante de consulta, tanto da 
imprensa quanto do público em geral. 
Os associados possuem seu nome 
em nosso banco de dados, que pode 
ser acessado por qualquer internauta 
que busca um profissional em sua ci-
dade ou região. 

Como é a interação da SBH com a 
indústria farmacêutica? 

A interação da Sociedade com a 
indústria farmacêutica tem sido a me-
lhor possível, pois a saúde e o bem-
-estar do paciente são os principais 
objetivos de todos nós.  Em nossas 
campanhas de divulgação e educa-
ção, controle e prevenção da hiper-
tensão e lesões de órgãos-alvo, temos 
sempre tido a parceria da indústria 
farmacêutica. De forma semelhante, 
nossos congressos e cursos de edu-
cação continuada têm também tido 
seu apoio. Mesmo outras empresas, 
como aquelas fabricantes de equi-
pamentos utilizados para medidas e 
diagnóstico de hipertensão, têm sido 
parceiras nos projetos da Sociedade, 
sendo essa relação guiada pelos mais 
rígidos princípios éticos.

Como presidente da entidade, 
qual sua visão sobre a indústria far-
macêutica brasileira?
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A indústria farmacêutica brasileira 
vem crescendo significativamente em 
paralelo aos seus parceiros globais 
nesses últimos anos. E esse cresci-
mento tem sido particularmente foca-
do em um novo interesse pela busca 
de novos produtos, novas moléculas 
e um consistente investimento em 
pesquisa. Apesar do alto custo des-
sas iniciativas, o momento político e 
econômico  de nosso País, bem como 
a grande biodiversidade e a infraestru-
tura científica e tecnológica já constru-
ída, tem favorecido esse crescimento.   

Quais as perspectivas para os pró-
ximos anos no campo da pesquisa?

O cenário da pesquisa no Brasil 
mudou muito nestes últimos 30 anos. 
Partimos de três mil trabalhos publica-
dos ao ano em 1980, o que represen-
tava 0,4% da produção internacional, 
para atuais 30 mil trabalhos, repre-
sentando 2,8% do total produzido 
internacionalmente. A área médica é 
responsável por cerca de 20% desse 
número, sendo a que mais produz. 
Esse grande salto ocorreu por ação 
dos governos federal e estaduais. 
Aqui em São Paulo, por ação do go-
verno do  Estado em apoio à pesquisa 

e à formação de recursos humanos 
pelos cursos de pós-graduação, o 
que permitiu que chegássemos ao 
número de 12 mil doutores por ano, 
entre os quais mais de 10% são da 
área médica.

De outro lado, nos últimos sete 
anos, o Ministério da Saúde tem obti-
do também recursos crescentes para 
apoiar projetos para a saúde pública 
e melhoria do SUS. Um caso típico é 
a área de hipertensão que tem dois 
projetos aprovados pelo Ministério 
da Saúde e Ministério de Ciência 
e Tecnologia (ReHot e Prever), que 
pretendem usar a rede de Pesquisa 

Clínica e incluir diferentes centros no 
Brasil, gerando informações sobre hi-
pertensão em nosso País. Esperamos 
que essas iniciativas continuem e 
cresçam no futuro.

Qual sua opinião sobre a saúde 
no Brasil?

A saúde no Brasil precisa melhorar 
em vários aspectos, não só no aten-
dimento ambulatorial ou hospitalar ao 
paciente, como também na preven-
ção das doenças, focando os fatores 
de risco a elas associados.

É inegável, entretanto, o esfor-
ço dos governos federal e estadu-
ais nesse sentido, não só por meio 
da elaboração de programas de 
prevenção, como de planos de en-
frentamento, como os das Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis.

Destaque ainda para a iniciati-
va do Governo Federal em ampliar 
o acesso aos medicamentos para 
diabetes e hipertensão pela sua 
distribuição gratuita no programa  
Aqui Tem Farmácia Popular, desde 
fevereiro do corrente ano.

A SBH mantém alguma parceria 
com outras entidades no exte-
rior ou realiza algum trabalho em 
conjunto com outras sociedades 
internacionais? 

A SBH é associada à World 
Hypertension League, uma divisão da  
International Society of Hypertension. 
Além disso, temos realizado vários 
eventos em conjunto com a IASH, nos 
quais parte do programa científico  fica 
a cargo da SBH. Esse tipo de parti-
cipação tem dado visibilidade interna-
cional à SBH.

Quais os principais eventos realiza-
dos pela entidade?

Temos nosso congresso 
anual, e para 2012, teremos 
o XX Congresso Brasileiro de 
Hipertensão, comemorando os 20 
anos de existência da SBH.

Além desse evento, temos par-
ticipado a cada dois anos e alterna-
damente dos eventos da International 
Society of Hypertension (ISH) e da 
Interamerican Society of Hypertension 
(IASH). Neste ano, o Congresso da 
IASH será em conjunto com a reunião 

do Council of High Blood Pressure, 
da American Heart Association. Neste 
evento, teremos um Simpósio apoia-
do pela SBH sobre Remodelamento 
Cardíaco e Sistema Renina 
Angiotensina na hipertensão.

Quais outros projetos da entidade 
para este ano?

A entidade vem crescendo com 
suas ações, tomando cada vez mais 
um caminho de profissionalização.  
Esperamos estar ainda mais par-
ticipativos nos eventos, cursos e 
palestras, incentivando atividades 
de nossos departamentos: Ligas 
de Hipertensão, Atividade Física, 
Comunicação e Site, Revista da 
SBH, Informática, Educação Médica 
Continuada, Psicologia,  Datas 
Temáticas, Enfermagem e Nutrição.
Esperamos também contribuir para 
as ações governamentais que se 
relacionarem com a   melhoria da 
saúde no Brasil.

Gostaria de deixar uma mensagem 
ou fazer uma homenagem para os 
médicos na passagem do dia 18 de 
outubro?

O dia 18 de outubro é o Dia do 
Médico. Nossa homenagem a Lucas, 
“médico de homens e de almas”: Que 
nesses tempos em que muitas e no-
vas informações estão constante-
mente sendo fornecidas, possamos 
continuar sendo agentes críticos de 
transformação em favor da saúde e 
da valorização da vida. 

A SBH é um centro 
de referência 

sobre informações 
relacionadas à 

hipertensão e suas 
consequências.
A entidade vem 

crescendo com suas 
ações, tomando 
cada vez mais 
um caminho de 

profissionalização.

A interação da 
Sociedade com a 

indústria farmacêutica 
tem sido a melhor 

possível.
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Cada vez mais as pessoas se pre-
ocupam em manter hábitos de vida 
saudáveis, buscando a prevenção de 
doenças e melhor saúde, com a ado-
ção de rotinas menos estressantes, 
alimentação adequada e prática de 
atividade física.

Essa realidade tem criado novas 
tendências de consumo, favore-
cendo diversos setores da econo-
mia, cujas empresas vêm lançando 
produtos e serviços para atender 
essa legião de consumidores mais 
esclarecidos e conscientes.

No Brasil, segmentos que têm 
crescido graças a uma maior cons-
cientização da população em relação 
à importância da promoção da saúde, 
despertando, inclusive, o interesse da 
indústria farmacêutica, são os de ali-
mentos funcionais e nutracêuticos.

O fato é que cada vez mais exis-
tem evidências científicas sobre a 
eficiência dos alimentos nutracêu-
ticos e funcionais, o que traz mais 
segurança para o consumidor, que, 
por sua vez, se mantém aberto a 
novidades nessas áreas.

Alimentos funcionais e nutracêu-
ticos são, conforme definição do 
International Life Science Institute, 
produtos que contêm em sua com-
posição alguma substância biologica-
mente ativa, que, ao serem incluídos 
em uma dieta, modulam processos 
metabólicos ou fisiológicos, resultan-
do em benefícios à saúde. 

Apesar de ser um tema ainda re-
cente no Brasil, a utilização de certos 
alimentos para prevenção de doença 
é um hábito milenar.  O Japão foi o 
primeiro país a produzir e comercia-
lizar alimentos funcionais. Lá, esses 
produtos são conhecidos por FOSHU 
(Foods for Specified Health Use), re-
gulamentados pelo Ministério da 
Saúde e Bem-estar, cuja legislação 

foi criada em 1997, mas desde 1980 
o termo já vem sendo utilizado. Hoje, 
existem também vários países com 
legislações específicas nessa área. 
Nos Estados Unidos e Japão, esse é 
um mercado crescente, com volumes 
significativos de consumo, justamen-
te por serem produtos com apelo em 
saúde, ou seja, prometerem contribuir 
para a redução de riscos de doenças 
crônico-degenerativas..

Para se ter ideia, em 2005, o mer-
cado mundial de alimentos funcionais 
movimentou cerca de US$ 60 bilhões 
na Europa, Estados Unidos e Ásia. 
No Brasil, estes novos produtos res-
ponderam por pelo menos US$ 600 
milhões nesse mesmo ano (fonte: 
Mintel International Group – 2007). A 
FDA (Food and Drug Administration) 

classifica os alimentos funcionais em 
cinco categorias: alimento, suplemen-
tos alimentares, alimento para usos 
dietéticos especiais, alimento-medica-
mento ou droga.

No Brasil, as regras começaram 
a ser instituídas a partir de 1999. 
A Portaria nº 398, de 30/04/99, da 
Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde determina que 
“é alimento funcional todo aquele ali-
mento ou ingrediente que, além das 
funções nutricionais básicas, quando 
consumido como parte da dieta usual, 
produz efeitos metabólicos, fisiológi-
cos ou efeitos benéficos à saúde, de-
vendo ser seguro para consumo sem 
supervisão médica”.

Para Arlindo José Baddini Lucas, 
Farmacêutico Industrial e Diretor 

Mercado

O atrativo segmento de produtos 
funcionais e nutracêuticos
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de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação da Relthy, o expressivo nú-
mero de lançamentos nessa categoria 
no Brasil se dá porque as indústrias 
têm percebido as boas oportunidades 
nesse segmento. Ou seja, para ele, já 
há atualmente uma grande base de 
consumidores disposta a consumir 
com maior frequência esses produtos, 
incluindo-os em sua alimentação diá-
ria. “A terminologia ‘nutracêuticos’ re-
mete a suplementos nutricionais, mas 
possui conotação mercadológica, e 
não reconhecida perante nossas au-
toridades sanitárias. São suplementos 
que possuem propriedade funcional e/
ou de saúde de um nutriente ou não 
nutriente do alimento. Não são apro-
vadas alegações para ingredientes (ou 
componentes) dos alimentos, e sim 
para o produto final que tenha esses 
ingredientes. No entanto, a comprova-
ção da eficácia da alegação deve ser 
realizada caso a caso, considerando a 
formulação e as características do ali-
mento. Portanto, o uso das alegações 
listadas em qualquer alimento só será 
permitido após aprovação da Anvisa”, 
completa Baddini.

Presente nesse mercado desde 
1998, a Relthy possui um portfó-
lio de produtos registrado na linha 
de suplementação nutricional. Tais 
produtos estão disponíveis para 
que os clientes hospedem sua mar-
ca no registro Relthy e então pos-
sam iniciar a comercialização para 
os consumidores finais.

Para atender à demanda do mer-
cado, o laboratório mantém uma plan-
ta localizada em Indaiatuba (SP), que é 
responsável pela fabricação, controle 
de processo, embalagem, qualidade 
assegurada, estabilidade e controle de 
qualidade de produtos semiacabados 
e acabados, com segregação das li-
nhas farmacêutica e nutracêutica.

Segundo Baddini, todo o pro-
cesso produtivo, nos casos em 
que há hospedagem de marca, 
deve ser realizado na Relthy, o que 

inclui as etapas de embalagem 
(enfrascamento ou blistagem).

“Além disso, o Departamento 
de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação da Relthy está apto para de-
senvolver produtos com exclusividade 
ou migrar produtos já existentes para 
a apresentação em cápsulas gelatino-
sas moles, de acordo com a solicita-
ção dos clientes”, destaca o diretor.

Importante lembrar que a Relthy é 
especializada na fabricação de cápsu-
las gelatinosas moles para a indústria 
farmacêutica, detendo 37% desse 
mercado. A empresa investe aproxi-
madamente 5% do seu faturamento 
bruto no Departamento de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação.

“O principal consumidor desta ca-
tegoria de alimentos são aqueles que, 
independentemente da classe social 
e poder aquisitivo, são mais bem in-
formados sobre os benefícios de cada 
funcionalidade e de como esses pro-
dutos podem melhorar sua qualidade 
de vida. Os consumidores, atualmen-
te, conseguem visualizar e mensurar 
com mais evidência a possibilidade de 
redução de gastos médicos, o enve-
lhecimento com saúde, além de redu-
ção de danos causados pelas rotinas 
estressantes. As evidências científicas 
sobre a eficiência dos alimentos fun-
cionais estão cada vez mais crescen-
tes, e isso também impulsiona esse 
mercado”, analisa Baddini.

Na visão do diretor da Relthy, o 
crescimento desse segmento é ex-
ponencial com retorno expressivo em 
curto e médio prazos. Hoje, a divisão 
representa aproximadamente 40% do 
faturamento da empresa. “A Relthy 
estima um crescimento médio entre 
30% e 40% ao ano neste segmento”, 
revela Baddini.

Em busca de mais saúde

No mercado farmacêutico brasi-
leiro, a Herbarium é pioneira na fabri-
cação de produtos nesta categoria. 
Desde a sua fundação, em 1985, o 
laboratório produz e comercializa ali-
mentos com propriedades funcionais 
e/ou nutricionais em formas farmacêu-
ticas. “São produtos complementares 

Os benefícios de 
suplementos alimentares 

para a promoção da 
saúde e prevenção de 

doenças têm sido cada 
vez mais documentados 
em estudos científicos. 

Mercado

Arlindo B. Lucas,
da Relthy
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à ingestão de nutrientes, que, eventu-
almente, estejam deficientes na dieta 
alimentar diária. Essa reposição pode 
auxiliar na prevenção de alguns sinto-
mas e doenças, e muitos deles são 
antioxidantes e ajudam a retardar o 
envelhecimento. O conceito da marca 
Herbarium sempre foi relacionado à 
prevenção de doenças e ao estímulo 
do bem-estar físico e mental. E assim 
como os fitoterápicos – segmento 
em que a Herbarium é referência – 
os alimentos funcionais são perfeitos 
para essas condições”, explica Célia 
Regina Dias von Linsingen, Gerente de 
Marketing da Herbarium. A Herbarium 
tem duas linhas no segmento alimen-
tar: a de suplementos nutricionais e 
a de alimentos Bioslim.  “Os consu-
midores de suplementos nutricionais 
são pessoas preocupadas com a  
qualidade de vida, que buscam a pre-
venção porque desejam viver mais e 
melhor: ficar jovens por mais tempo. 
Na linha Bioslim, os consumidores 
são, na maioria mulheres, que que-
rem emagrecimento com saúde”, 
acrescenta Célia.

Segundo ela, a principal estratégia 
de marketing da empresa é dissemi-
nar e fortalecer a cultura do uso dos 
alimentos funcionais com o aval de 
uma marca já consolidada e respeita-
da no mercado de saúde. A empresa 
possui uma planta exclusiva para a 
produção de alimentos, localizada em 
Colombo (PR). 

Na opinião da gerente, o mercado 
brasileiro de alimentos tem uma re-
gulamentação rígida que não permite 
muitas inovações. Também em função 
disso, as informações repassadas aos 
consumidores nos dizeres de rotu-
lagem e materiais promocionais são 
bastante restritas.

Mesmo assim, ela acredita que 
vários fatores têm contribuído para 
o crescimento desse mercado: o 

aumento do poder aquisitivo, o 
aumento da expectativa de vida, o 
maior acesso à informação e o pa-
pel cada vez mais determinante de 
médicos e nutricionistas na prescri-
ção e recomendação de uso dos 
alimentos funcionais.

Outro laboratório que entrou com 
tudo no mercado de nutracêuticos 
e alimentos funcionais foi a Biolab. 
A Farmacêutica possui em seu por-
tfólio de produtos suplementos que 
ajudam na reposição de minerais em 
caso de problemas nas articulações; 
auxiliam nos quadros de constipação 
intestinal e tratamento de diarreias, 
além das linhas voltadas para alívio 
dos sintomas da TPM e prevenção 
de doenças cardiovasculares.

O último lançamento da empre-
sa foi o Reaox®, o primeiro alimento 
funcional da linha dermatológica da 
Biolab, que possui ação antioxidante 
direcionada para prevenir a formação 
de radicais livres, responsáveis, entre 
outros males, pelo envelhecimento da 
pele. Trata-se de um suplemento oral 
de vitaminas e minerais essenciais, 
que promete diminuir rugas finas e li-
nhas de expressão. 

O papel do médico

Apesar dos benefícios que po-
dem proporcionar à saúde, a dúvida 
de muitos consumidores é se existe 
alguma restrição quanto ao consumo 
desses produtos.

Segundo o médico endocrino-
logista Celso Ferreira de Camargo 
Sallum Filho, as interações entre nu-
tracêuticos e fármacos podem alterar 
a disponibilidade, a ação ou a toxici-
dade de uma destas substâncias ou 
de ambas. “As interações podem ser
físico-químicas, fisiológicas e patofi-
siológicas. Interações físico-químicas, 
são caracterizadas pela criação de 
complexos entre os nutracêuticos e 
os fármacos. As fisiológicas incluem 
as modificações induzidas pelo nu-
tracêutico no apetite, digestão, esva-
ziamento gástrico, biotransformação 
e clearance renal. As patofisiológicas 
ocorrem quando há prejuízo na ab-
sorção e/ou inibição do processo 

metabólico dos nutracêuticos ou dos 
fármacos. Portanto, pacientes que es-
tejam em uso de fármacos que pos-
suem interações medicamentosas 
com nutracêuticos não devem fazer 
uso destes produtos. Por exemplo, 
compostos fenólicos podem poten-
cializar o efeito de cumarínicos e di-
minuir o efeito anti-hipertensivo do 
Minoxidil”, alerta.

Segundo o médico, o cuidado 
deve ser ainda maior quanto à inges-
tão por crianças e gestantes, prin-
cipalmente nas classes em que há 
falta de estudos. “Excesso ou defici-
ência do retinol e dos carotenoides 
afeta adversamente a embriogênese, 
por exemplo. Anormalidades obsté-
tricas, malformações fetais, restrição 
do crescimento intrauterino e aborto 

A investigação clínica 
tem mostrado que 

várias doenças crônicas 
podem ser prevenidas 

simplesmente com 
uma dieta saudável.

Mercado

Célia Regina, da Herbarium

Dr. Celso Ferreira de Camargo S. Filho
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Soluções em Educação Médica

PROFISSIONALISMO E SERIEDADE - A expertise 
de sua equipe, com médicos consultores 
nas principais especialidades, jornalistas, 

tradutores e designers, comprova o seu 
diferencial no desenvolvimento de cada 

projeto, unindo conteúdos científi cos 
aliados a um forte apelo visual baseado na 
linha de comunicação de cada produto.
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canais de comunicação para informar 
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espontâneo foram observados em 
animais submetidos à hipo ou à hi-
pervitaminose A”, complementa.

Dr. Celso ressalta ser fundamental 
o paciente receber orientação médi-
ca para ingerir esses produtos. “E o 
médico deve perguntar ativamente 
sobre o consumo destes alimentos, já 
que muitos pacientes não consideram 
os nutracêuticos como ‘remédios’, 
deixando de mencioná-los durante a 
história clínica. Dessa forma, possíveis 
interações medicamentosas ou efeitos 
colaterais podem não ser devidamen-
te atribuídos ao uso dos nutracêuti-
cos”, completa. 

Segundo o especialista, há pa-
cientes que confundem nutracêuticos 
e alimentos funcionais com alimen-
tos orgânicos ou produtos herbais. 
“Muitos também, inadvertidamente, 
deixam de usar fármacos na falsa ilu-
são de estarem usando ‘algo mais na-
tural’. Há também os céticos que, de-
vido à facilidade na aquisição desses 
produtos, não valorizam e têm receio 
em usá-los. É fundamental que seja 
criada uma definição por entidades 
oficiais, que permita uma distinção 
clara entre suplementos alimentares, 

alimentos funcionais e nutracêuticos. 
Também é necessário o apoio científi-
co, que prove os benefícios alegados, 
justificando o preço diferenciado de 
tais produtos”, avalia Dr. Celso. 

Quantidades devem ser 
individualizadas

O Dr. Fernando Fernandes, Diretor-
-Médico da Biolab Farmacêutica, 
também explicou que embora, teori-
camente, qualquer pessoa possa con-
sumir esses produtos, as quantidades 
são variáveis e individualizadas, de 
acordo com idade e objetivos a serem 
alcançados. “Podem ser indicados 
sempre que o médico constatar que 
as alterações encontradas não apre-
sentam causa orgânica e que a utiliza-
ção do nutracêutico, além de benéfica 
e com menores efeitos colaterais que 
as demais opções, não irão mascarar 
um problema mais grave. Uma alte-
ração na função intestinal, como, por 
exemplo a constipação, pode, embora 
mais raramente, estar associada a um 
problema mais grave, e, consequen-
temente, a uma patologia que mereça 
cuidados médicos intensivos. Assim, 
mesmo em se tratando de algo que 
não necessita de prescrição, o médico 
deverá ser notificado, especialmente 
se os sintomas persistirem após sua 
utilização”, orienta Dr. Fernando.

Segundo ele, as dúvidas mais co-
muns dos pacientes em relação ao 
consumo desses produtos são con-
ceituais. “Para os pacientes, o termo 
nutracêutico leva a má interpretação 
de alimento que nutre e, portanto, 
que pode engordar. A divulgação fre-
quentemente veiculada não dá ênfase 
ao real mecanismo envolvido e seus 

consequentes benefícios. Muitas ve-
zes, são apresentados os sintomas 
desagradáveis de uma constipação 
e seu possível alívio com o produto. 
Observe-se que neste tipo de produ-
to, por questões de interesse merca-
dológico, raramente é utilizada a frase 
já consagrada: ‘Em caso de manuten-
ção dos sintomas seu médico deverá 
ser consultado’, exatamente porque 
não é classificado como medicamen-
to. Portanto, a minha opinião não 
poderia ser diferente daquela emba-
sada em evidências científicas, que, 

inequivocamente, demonstra bene-
fícios quando de sua adequada indi-
cação, além da maior segurança, ou 
baixíssima incidência de efeitos cola-
terais em relação aos medicamentos 
com as mesmas indicações”, ressalta 
o diretor-médico.

O fato é que, seguindo uma ten-
dência mundial, trata-se de um mer-
cado que tende a crescer substancial-
mente nos próximos anos no Brasil, 
atraindo a  atenção de outros labora-
tórios, uma vez que são produtos que 
não entram na competitiva categoria 
de medicamentos de receituário. Por 
outro lado, o relacionamento entre 
médico e indústria farmacêutica pode 
ser, mais uma vez, altamente positivo 
para levar à população informações 
mais consistentes em relação ao con-
sumo desses produtos, garantindo 
mais segurança aos consumidores e 
criar novas oportunidades de negó-
cios para as Farmacêuticas. 

Mercado

Estudos indicam que 
os consumidores estão 

aumentando a confiança 
em relação à utilização 

de saúde preventiva não-
tradicional para evitar 
os custos excessivos 

dos tradicionais 
serviços médicos. Dr. Fernando Fernandes, Diretor-Médico da Biolab
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Branding

O poder do significado 
universal do produto

É muito bom iniciar o artigo can-
tarolando uma canção de Caetano. 
Talvez, o que você não saiba é que 
aquelas marcas avaliadas em bilhões 
de dólares conquistaram relevância, 
não por causa ou tão somente de 
atributos funcionais do tipo caracte-
rísticas & benefícios, mas pelo fato de 
poderem ter revelado o óbvio quando 
teria sido exótico.

Mas que conversa é essa de 
Significado Universal do produto?

Verdade, esse não é um concei-
to disponível nos livros de marketing 
nos quais quase nada se fala sobre a 
mente humana, incluindo Philip Kotler. 
Também não é um conceito tão novo 
assim. De um jeito ou de outro, os li-
vros sobre construção de imagem de 
marca abordam o tema, e seus auto-
res bebem na mesma fonte em que 
esse seu amigo bebe: o psiquiatra 
Dr. C. G. Jung, que, após mergulhar 
por águas mais profundas do oceano 
(inconsciente), estabeleceu os fun-
damentos da psicologia junguiana. 
Sendo a mente o campo de batalha 
das marcas, convém tratar a psicolo-
gia com zelo de quem carrega andor. 
A seguir duas histórias exemplares:

iMac, iPod, iPad e o Alquimista

A Apple pôs no mercado a sé-
rie de produtos cujo sucesso deu-se 
por transmutar objetos já existentes 

em produtos inovadores. Vendo pelo 
prisma do Posicionamento, como 
proposto por Jack Trout e Al Ries – 
em que posicionar um produto é, ao 
mesmo tempo, reposicionar os outros 
nas mentes do target – iPod e iPad 
tornaram-se objetos inovadores, e os 
concorrentes, produtos obsoletos.

Transmutação é o processo mile-
nar da alquimia em que substâncias 
primárias são transformadas com a 
Pedra Filosofal em Magnum Opus e 
exibidos orgulhosamente, enquanto o 
processo em si era guardado secreta-
mente pelos alquimistas. O livro A ca-
beça, de Steve Jobs, respeitou a tra-
dição ao descrever de forma lacônica 
os meandros “da caverna” da Apple.

No grande dia da exibição orgu-
lhosa, o enredo simbólico emerge 
dando novo e vibrante colorido à his-
tória.  Primeiro, Steve Jobs anuncia 
sua saída da caverna para apresentar 

no dia tal, às tantas horas, no WWDC 
sua mais nova “Magnum Opus”.  Por 
fim, chega o grande dia.  Milhões de 
pessoas acompanham ao vivo o gran-
de show.  De camisa preta de mangas 
compridas e jeans, eis que surge em 
cena Steve – na imagem simbólica 
do arquétipo Alquimista, trazendo na 
palma da mão aberta, como se fosse 
uma bandeja, o iPad. (Sugiro observar 
na internet as fotos de Jobs durante a 
apresentação e comparar com as dos 
alquimistas em antigas ilustrações.)

A Sibutramina e a Sustentável 
Leveza do Ser

Até os que não assistiram ao filme 
ou não leram o livro, relacionaram o 
slogan de Plenty, A Sustentável Perda 
de Peso, com o título A Insustentável 
Leveza do Ser. Como também a men-
sagem simbólica remeteu à histórica 
da dualidade existencial: “leveza e 
peso” na alma, provocados por culpa 
ou frustração. Considere ainda a pro-
messa de tornar sustentável o que até 
então se mostrava insustentável.

“Mas a Sibutramina é uma dro-
ga indicada para pacientes obe-
sos que necessitam perder peso 
físico. Portanto, nada a ver com 
pesos na alma!”

Tudo bem! Há uma corrente de 
pensamento desejosa que todos 

E aquilo que nesse momento se revelará aos povos
Surpreenderá a todos não por ser exótico

Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto
Quando terá sido o óbvio.

(Um Índio – Caetano Veloso)

O termo Significado 
Universal não será 

encontrado em nenhum 
livro, seja de marketing 

ou de branding, pelo 
simples fato de ser a 
minha contribuição 

alquímica ao branding.

Mario Fernandes
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vejam o médico como um ser racio-
nal. Acontece que as mentes não são 
tão racionais como gostaríamos que 
fossem. E ainda tem o ditado chinês 
dizendo: quem pensa com os olhos 
engana-se facilmente.

Convenhamos, por mais insensí-
vel que seja um médico, a frustração 
existe. A incapacidade de resolver 
problemas gera peso; mais em uns, 
menos em outros, e o mesmo vale 
para o paciente. Nesse último, soma 
a incapacidade de dominar a gula, ta-
refa nada fácil. Resultado: peso físico 
e emocional.

Antes da Sibutramina, as figuras 
simbólicas — ou melhor, alegóricas — 
utilizadas para ilustrar a história do ga-
nha e perde peso, também chamado 
de efeito sanfona, eram a fita métrica 
e a própria sanfona. Lembro que a 
proposta inicial para o tema conceitual 
seria “manutenção do peso perdido”. 
Foi quando a mente do endócrino 
Walmir Coutinho se viu transformada 

em uma espécie de sítio arqueológico 
por algumas árduas horas, até que: 

“— Walmir, deixa-me traduzir. Você 
está se referindo à insustentável leve-
za do ser?”

“— Não, não! Seria exatamente 
o contrário. Falo em sustentável. Em 
sustentabilidade.”

Pronto, assim se chegou ao te-
souro escondido da Sibutramina: 
manutenção e sustentável são qua-
se sinônimos, mas no oculto mundo 
dos significados um não tem nada a 
ver com outro, e o mesmo aconte-
ce com sustentável e sustentação. 
Sustentável foi a palavra-chave aju-
dada pela imagem simbólica de zí-
per fechando uma calça, evocando o 
Significado Universal da Sibutramina.

Recentemente, Dr. Walmir 
Coutinho me revelou que os estudos 
mundiais sobre a Sibutramina citam 
a sustentabilidade como conceito da 
substância.  Do Brasil para o mundo. 
Os médicos brasileiros entenderam 
como poucos o valor da Sibutramina, 
tanto seus benefícios quanto a neces-
sidade da gestão dos malefícios. Hoje, 
assistimos aos nossos médicos, com 
autoridade, se oporem à intenção da 
Anvisa de proibir a Sibutramina e ou-
tros inibidores de apetite. E fazem de 
forma contundente como o recente 
“alerta aos médicos e à sociedade 

sobre riscos de proibir uso de inibido-
res de apetite”, feito pelo CFM.

Mas afinal, o que é Significado 
Universal?

Dr. Jung diz que “o homem não 
consegue viver sem um significado, 
e a busca por um está presente em 
todos os momentos de nossas vidas. 
Daí percebermos inconscientemente 
os significados em todas as formas de 
vida e objetos”.

Óbvio! Entretanto, na hora do va-
mos lá, não o levamos em conta em 
nossas estratégias de marketing e co-
municação. Fala sério: você alguma 
vez se perguntou qual o significado 
daquele produto?

E por que coletivo? Simples. Para 
um grupo significará casamento; para 
outro, noivado; e vai por aí. Todavia, 
sempre haverá uma palavra ou ima-
gem que simbolizará aliança para to-
dos os grupos, independentemente 
de raça, nível cultural, lugar, tempora-
lidade. É o caso da palavra “União”.

O termo Significado Universal não 
será encontrado em nenhum livro, 
tanto de marketing quanto de bran-
ding, pelo simples fato de ser a minha 
contribuição alquímica ao branding, 
contudo, pode ser encontrado nas 
duas histórias acima.

Termino o artigo da mesma manei-
ra que o comecei: cantarolando.

“A vida não é só isso que se vê
É um pouco mais que os olhos 

não conseguem perceber”

(Sei lá, Mangueira de Paulinho da Viola e 
Hermínio Bello de Carvalho)

Observação: atendendo a pedi-
dos, esse artigo deu continuidade ao 
tema anterior em substituição ao título 
anunciado. 

Mario Fernandes é Sócio-Fundador e Diretor de Criação da 
Lapis de Cor.
E-mail: mario.fernandes@lapisdecorpublicidade.com.br

Branding

A Apple pôs no mercado 
a série de produtos 

cujo sucesso deu-se 
por transmutar objetos 

já existentes em 
produtos inovadores.
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Farmacoeconomia 

Farmacoeconomia 
Desvendando a

Benefícios

Nas análises econômicas sempre 
se levam em conta os custos e os 
benefícios proporcionados pelas alter-
nativas em análise. No último artigo, 
falamos sobre custos. Nesta edição, 
trataremos dos benefícios.

Em uma análise econômica, os be-
nefícios gerados pelas alternativas em 
estudo podem ser descritos em uni-
dades não monetárias ou em unida-
des monetárias.

Os estudos nos quais os benefí-
cios são descritos e medidos em uni-
dades não monetárias são chamados 
de Estudos de Custo-Efetividade. Já 
os estudos nos quais os benefícios 
são descritos e medidos em unidades 
monetárias são chamados de Estudos 
de Custo-Benefício.

Análise de Custo-Efetividade (CEA)

Neste modelo de análise, os bene-
fícios podem ser descritos e medidos 
em unidades físicas e não monetá-
rias, como, por exemplo: “redução da 
pressão arterial”, “tempo livre de dor”, 
ainda “tempo para progressão da do-
ença” etc. 
Exemplo prático:
 Custo-efetividade Incremental = 
Diferença nos custos/Diferença nos 
benefícios

 120,00 – 100,00 = 20,00
                      4-3 = 1

ICER (Incremental Cost-
Efectiveness Ratio) = 20,00 por dia 
adicional livre de dor.

Mas afinal, esse valor obtido é 
bom ou ruim?  Em outras palavras: 
vale ou não a pena? Os estudos de 
custo-efetividade não podem ser con-
siderados como ideais para esse tipo 
de decisão. O melhor seria utilizar os 
modelos de custo-benefício, sobre os 
quais trataremos a seguir. 

Entretanto, em função de peculiari-
dades dos estudos de custo-benefício 
no campo da saúde, há uma conven-
ção que define o limite para se analisar 
o custo-efetividade:

Variações dos estudos de 
custo-efetividade

Análise de Custo-Utilidade (CUA)
Quando a unidade de benefício 

considerada é definida por QALYs 
(Quality Adjusted Life Years), ou seja, 
anos de vida adicionais ajustados se-
gundo a qualidade de vida, o modelo 
passa a ser chamado de Análise de 
Custo-Utilidade.

Análise de Custo-Benefício (CBA) 
O modelo de custo-benefício é 

amplamente utilizado em análises 
econômicas que não envolvem a saú-
de. São exemplos clássicos desse 
tipo de análise aqueles que envolvem 
o estudo de investimentos na moder-
nização de uma fábrica ou aqueles 
que envolvem investimentos para que 
se obtenha economia de escala.

Quando se considera a saúde, as 
coisas não são tão simples. Os bene-
fícios obtidos com as alternativas em 

Embora existam várias 
técnicas para se 

converter benefícios 
clínicos em valores 

monetários, nenhuma 
delas é livre de críticas 

ou polêmicas.

Marcos Veçoso
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análise devem ser convertidos em valores monetários, 
para que faça a análise dos custos e benefícios uti-
lizando-se unidades monetárias. Esse formato acaba 
sendo o ideal para que decisões sobre alocação de 
recursos sejam tomadas.

Entretanto, embora existam várias técnicas para se 
converter benefícios clínicos em valores monetários, 
nenhuma delas é livre de críticas ou polêmicas. São essas 
críticas e polêmicas que levam ao uso dos estudos de 
custo-efetividade como elemento de decisão para alo-
cação de recursos.

Abaixo, um resumo esquemático dos modelos de 
estudo variando segundo a forma como os benefícios 
são descritos:

Farmacoeconomia 

Marcos Veçoso é CEO – Healthcare da ResultaCNP.
E-mail: marcos.vecoso@resultacnp.com

Benefícios
1- Unidades não monetárias

2- Unidades monetárias:

mmHg, glicemia, tempo livre de
progressão, sobrevida, etc.

QALYs - Quality-Adjusted Life
Years.

Benefícios clínicos são conertidos
em unidades monetárias.

Comparação de alternativas com
benefícios essencialmente idênticos
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Coluna Legal

As marcas e o comportamento 
parasitário de não concorrentes

Deborah Portilho  

Há cinco anos, quando do déci-
mo aniversário da Lei da Propriedade 
Industrial nº 9.279/1996 (LPI), sur-
giu um projeto de lei, de autoria do 
Senador Antonio Carlos Valadares 
(PLS nº 308/2006), que poderá vir a 
ser um verdadeiro avanço no Direito 
de Propriedade Industrial brasileiro. 
Se aprovado e convertido em lei, esse 
projeto preencherá uma importante la-
cuna da LPI, pois impedirá que tercei-
ros não autorizados possam registrar 
marcas muito famosas e prestigiadas, 
o que, atualmente, em princípio, é 
possível, se os produtos e/ou serviços 
forem distintos daqueles identificados 
pela marca original.

Para contextualizar a questão, 
usaremos como exemplo a marca 
VIAGRA, de titularidade da Pfizer, 
Inc., que identifica um dos medi-
camentos mais vendidos no Brasil. 
Justamente por sua fama e prestígio, 

várias empresas, obviamente não au-
torizadas pela Pfizer, tentam registrar 
a marca VIAGRA, ou variações dela, 
para identificar os mais diversos tipos 
de produtos e serviços. 

Ocorre que, de acordo com a atual 
LPI, a proteção conferida pelo registro 
de uma marca é restrita à classe do 
produto/serviço na qual ela foi conce-
dida e com as quais ela guarde afini-
dade. Em outras palavras, o registro 
da marca VIAGRA para medicamen-
tos, concedido pelo INPI à empresa 
Pfizer, é suficiente para impedir o re-
gistro da mesma marca VIAGRA, ou 
de uma marca semelhante, em nome 
de um terceiro, para identificar medi-
camentos ou outros produtos análo-
gos, como, por exemplo, cosméticos 
(art. 124, XIX, da LPI).  Contudo, se a 
marca VIAGRA for imitada ou repro-
duzida por uma empresa de um seg-
mento totalmente distinto – portanto, 
não concorrente da Pfizer –, não exis-
te previsão legal específica na atual 
LPI para o indeferimento de tal pedido. 

Assim sendo, a menos que a mar-
ca VIAGRA seja reconhecida como de 
“alto renome”, o que lhe daria proteção 
especial em todas as classes, o INPI 
pode conceder o registro dessa mar-
ca, para identificar os mais diversos 
tipos de produtos e serviços, a empre-
sas não concorrentes da Pfizer. Nesse 
sentido, podemos citar três pedidos 
de registro que já foram deferidos pelo 
INPI, não obstante terem sido impug-
nados pela Pfizer. São eles: VIAGRA 
para identificar artigos do vestuário, 
VIAGRA para argamassas e materiais 
de construção e FORRÓ VIAGRA para 
apresentação de shows. Vale salientar 
que esses três pedidos só não foram 
concedidos porque seus requerentes 
deixaram de efetuar o pagamento das 
retribuições oficiais para a concessão 
dos respectivos registros, e os pedi-
dos foram então automaticamente ar-
quivados pelo INPI. 

Além desses, existe um registro 
para a marca mista VIAGRA, para 
identificar calçados em geral, que foi 
concedido não obstante a oposição 
oferecida pela Pfizer, e que, atual-
mente, aguarda decisão do INPI so-
bre o processo administrativo de nu-
lidade instaurado pela Pfizer. Existem 
também outros pedidos de registro, 
tais como VIAGRA TRANSPORTES, 
GUINDASTES VIAGRA, CATUABA 
VIAGRA para bebidas, e VIAGRÃO 
para doces à base de amendoim, que 
também aguardam o exame das opo-
sições apresentadas pela Pfizer. 

Mas a marca VIAGRA é apenas 
uma das inúmeras marcas famosas e 
prestigiadas que são depositadas por 
empresas, digamos, pouco criativas, 
para identificar seus produtos. Apenas 
a título de ilustração, podemos citar os 
registros concedidos pelo INPI para a 

Um projeto de lei, de 
autoria do Senador 

Antonio Carlos Valadares, 
poderá vir a ser um 

verdadeiro avanço no 
Direito de Propriedade 

Industrial brasileiro.
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marca SAL DE FRUTA para bolsas e 
artigos do vestuário, e para a marca 
MERTHIOLATE para roupas, não obs-
tante terem sido eles impugnados pe-
las verdadeiras titulares.

E é justamente para evitar esse 
tipo de “carona” na fama e no prestí-
gio de marcas alheias, que o Senador 
Antonio Carlos Valadares apresen-
tou o projeto de lei em questão, cuja 
justificação é bastante clara e obje-
tiva, como pode ser observado pe-
los trechos grifados no texto abaixo 
reproduzido:

“JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 9.279, de 14 de maio 
de 1996 (Lei da Propriedade 
Industrial), quando disciplina 
os direitos e obrigações decor-
rentes do registro de marcas 
no Brasil, protege as marcas 
de alto renome em todos os 
ramos de atividade. As marcas 

que não gozam desse status 
somente encontram proteção 
nos ramos de atividade para os 
quais o titular tenha solicitado 
o registro. 
Entretanto, há marcas media-
namente famosas, com ine-
gável prestígio e reputação, 
mas que não podem ser clas-
sificadas como de alto reno-
me. Essas marcas podem ser 
utilizadas maliciosamente em 
outros ramos de atividade para 
os quais não estão protegidas, 
já que o violador não é con-
corrente direto do detentor da 
marca. (...)”

Assim, de modo que o INPI possa ter 
uma base legal para indeferir pedidos 
de registro como os dos exemplos ci-
tados acima, a proposta do Senador 
Valadares em seu PLS é que, ao art. 
124 da LPI, seja acrescido um pará-
grafo único nos seguintes termos:

“Art. 124 – Não são registráveis 
como marca: 
(...)
XIX – reprodução ou imitação, 
no todo ou em parte, ainda 
que com acréscimo, de mar-
ca alheia registrada, para dis-
tinguir ou certificar produto ou 
serviço idêntico, semelhante 

ou afim, suscetível de causar 
confusão ou associação com 
marca alheia; 
(...)
Parágrafo único. Na hipótese 
do inciso XIX, a proibição do re-
gistro se estende aos casos em 
que a marca se destinar a dis-
tinguir produto ou serviço não 
idêntico, semelhante ou afim, 
se o titular da marca demons-
trar que a imitação configura 
concorrência desleal, prejuízo à 
sua imagem ou utilização inde-
vida de sua imagem corporati-
va ou de seu prestígio. (NR).”

É importante observar que o esco-
po desse projeto de lei é mais amplo, 
prevendo também uma alteração no 
art. 195 da LPI, que trata dos crimes 
de concorrência desleal. Assim, vários 
outros comentários poderiam ser fei-
tos a respeito do projeto, a começar 
pelo próprio objetivo declarado em 
sua ementa, que é o de alterar a LPI, 
a fim de coibir a “concorrência parasi-
tária”, mas cuja justificação revela que 
a preocupação principal e motivadora 
do seu propositor é, na verdade, a coi-
bição do “aproveitamento parasitário”. 
Entretanto, esses são assuntos para 
outro artigo...

Por ora, podemos concluir que, 
apesar de o PLS já estar tramitando 
há cinco anos e ainda ter um longo 
caminho para percorrer até que ele 
possa ser convertido em lei, há luz no 
fim do túnel. Realmente, para as em-
presas que, por conta de uma eviden-
te lacuna legal, têm tido suas marcas 
usurpadas, a simples possibilidade de 
se pôr um fim a esse tipo de compor-
tamento parasitário já deve ser motivo 
para comemoração. Afinal, a esperte-
za daqueles que preferem se locuple-
tar à custa de outrem pode estar com 
os dias contados, pelo menos no que 
se refere à questão marcária. 

Deborah Portilho é Advogada especializada 
em marcas farmacêuticas, professora de Direito 
de Propriedade Industrial do LL.M. Direito 
Corporativo do IBMEC/RJ e Sócia-Diretora da 
D.Portilho Consultoria e Auditoria de Marcas.
E-mail: deborah.portilho@dportilho.com.br

A possibilidade de se 
pôr um fim a esse tipo 

de comportamento 
parasitário já deve 

ser motivo para 
comemoração.
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Recursos Humanos

Os desafios no concorrido 
(e cada vez mais complexo) 
mercado hospitalar

André Jacques Pasternak

 Além de todas as questões envol-
vendo a iminente quebra de patentes 
de vários blockbusters nos próximos 
anos e significativo aumento da con-
corrência gerada pelo crescimento 
constante dos medicamentos genéri-
cos, a forma de se posicionar e forta-
lecer a exposição da marca e o volu-
me de vendas no mercado hospitalar 
também definirá o sucesso das farma-
cêuticas nesse segmento.

Com a recente onda de consoli-
dação do setor de serviços de saú-
de, grandes grupos de gestão hospi-
talar ganharam escala e aumentaram 
seu poder de barganha junto a par-
ceiros de negócios e fornecedores. 
Um dos movimentos mais recentes 
foi o da aquisição do São Luiz, pela 
Rede D’Or, grupo carioca que efe-
tivou uma agressiva estratégia de 
expansão e fortalecimento no esta-
do de São Paulo, onde já controlava 
operações de outros hospitais na re-
gião do ABC Paulista.

Não faltam exemplos também em 
instituições públicas: o Hospital Emílio 
Ribas, um dos mais respeitados cen-
tros especializados em infectologia 
do mundo, expandirá sua atuação e 
deverá inaugurar uma nova unida-
de na Baixada Santista, em função 
da regionalização do Sistema Único 
de Saúde em um núcleo de cidades 

litorâneas do Estado de São Paulo.  E 
aí nem sempre o que funcionava bem 
no passado pode garantir o sucesso 
em um novo e mais amplo contexto, 
a começar pela estrutura de compras 
das instituições hospitalares no perí-
odo de pós-fusão e/ou ampliação da 
base instalada, principalmente a nova 
cadeia de suprimentos para tomada 
de decisão de compra e a padroniza-
ção de medicamentos nas farmácias 
centrais dos hospitais. 

Atualmente, a estratégia mais ge-
neralista de promoção de medica-
mentos para cuidar do maior número 
possível de enfermidades e pacientes 
em um único hospital está sendo cada 
vez mais questionada. O próprio movi-
mento de personalização da medicina 
e o perfil de pacientes vêm exigindo 
uma relação de maior proximidade por 
parte da área comercial focada em 
vendas hospitalares. O posicionamen-
to de marca e estratégia de fidelização 
deverá ser cada vez mais consultivo e 
menos transacional, subsidiado pela 
medicina baseada em evidências e 
estudos clínicos.

Isso muda consideravelmen-
te a tratativa da Força de Vendas. 
Dependendo do volume em potencial 
a ser adquirido, não é incomum que a 
interface seja feita, muitas vezes, com 
o próprio acionista, o diretor-financeiro 
e até mesmo com o presidente no-
meado pelos controladores. Quando 
se negocia nessa esfera, o foco é no 
macro e na estratégia, ou seja, os te-
mas a serem abordados devem incluir 
métricas objetivas de obtenção de 
benefícios para o hospital, garantindo 
também as margens de lucratividade 
almejadas pela empresa.

No caso dos hospitais privados, 
ainda existe a polêmica relação de 
desconfiança entre operadoras de 
saúde e instituições hospitalares. 
Segundo dados da Agência Nacional 

de Saúde, 15% do custo das opera-
doras se referem a despesas admi-
nistrativas, que inclui custos elevados 
de “overhead” (efetivo, número de co-
laboradores), gasto este que poderia 
ser aplicado com o que realmente in-
teressa: o tratamento do paciente. 

Em um panorama como esse, a 
elasticidade de preço é apenas uma 
das variáveis do processo. Outras 
questões mais determinantes, como 
a localização geográfica da instituição, 
o perfil socioeconômico predominan-
te de pacientes, bem como o ticket 
médio por terapia e período médio 
de hospitalização definirão se aquela 
instituição deverá ou não ser tratada 
como uma conta estratégica que ga-
rante a lucratividade mínima desejada.  

Aos que almejam uma carreira de 
destaque no segmento hospitalar, al-
gumas dicas que podem ser de utili-
dade: estejam preparados para dis-
cussões mais aprofundadas e que não 
contemplem somente diminuição do 
preço, se reciclem sobre as questões 
regulatórias da ANS e da Anvisa que 
podem impactar o seu negócio e se 
preparem com argumentações lógicas 
e racionais sobre o custo-benefício da 
padronização de produtos, de antibió-
ticos a anestésicos, de antirretrovirais 
a oncológicos.   

Sua meta em longo prazo deve 
ser ambiciosa o suficiente para que, 
em alguns anos, você possa impac-
tar as mais altas esferas de influ-
ência na efetivação de negócios e 
parcerias. O que significa que você 
deve estar muito bem preparado 
para negociar com propriedade com 
o acionista, presidente e, em alguns 
casos, conselhos de administração 
de instituições hospitalares.

André Jacques Pasternak é Vice-Presidente da FESA para o 
setor de Life Sciences.
E-mail: fesa@fesa.com.br
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Notícias

Dr. Lauro Moretto toma 
posse como Presidente 
da ANF

Dr. Lauro Moretto, Vice-Presidente 
executivo de Assuntos Regulatórios 
e Programas Sociais e Educacionais 
do Sindusfarma, é o novo Presidente 
da Academia Nacional de Farmácia 
(ANF), cuja posse ocorreu em 18 de 
agosto, em cerimônia realizada no 
hotel Renaissance, em São Paulo. 
Durante o evento, a nova diretoria da 
entidade foi empossada para o biênio 
2011-2013.

Em seu discurso de posse, 
Moretto resgatou trechos da história 
da entidade e falou da importância do 
cargo. “Esta distinção, que muito me 
honra, também me impõe a respon-
sabilidade de também honrar nosso 
passado brilhante.”

Moretto sucede no cargo Caio 
Romero Cavalcanti, que assumiu a 
Vice-Presidência da entidade.

Em sua primeira ação como 
Presidente da ANF, Moretto assi-
nou uma carta de acordo entre a 
Academia Nacional de Farmácia e a 
Farmacopeia Americana, que trata da 
troca de informações e conhecimento 
em tecnologia científica na busca de 
novos medicamentos.

No decorrer destes 74 anos de 
existência, a Academia Nacional de 
Farmácia pôde contribuir de forma 
indelével para a sociedade brasilei-
ra, fruto do obstinado trabalho de 
seus líderes. “Está na hora de re-
tomarmos os ideais do Conselho 
Científico da Associação Brasileira 

de Farmacêuticos, que preconizava a 
criação de uma Academia para cuidar 
especificamente de assuntos científi-
cos. Em nome dos colegas que com-
põem esta diretoria, quero deixar re-
gistrado nosso compromisso de lutar 
por nossos ideais, contribuindo para o 
desenvolvimento e disseminação das 
ciências  farmacêuticas no Brasil”, res-
saltou o novo presidente.

Prestigiaram a solenidade Dirceu 
Barbano, Presidente da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa); Jaldo de Souza Santos, 
Presidente do Conselho Federal de 
Farmácia (CFF); Roger Williams, Vice-
-Presidente Executivo da Farmacopeia 
Americana; Pedro Menegasso, Diretor 
do Conselho Regional de Farmácia de 
São Paulo; e Nelson Mussolini, Vice-
-Presidente executivo do Sindusfarma. 

A composição da nova Diretoria 
da Academia Nacional de Farmácia é 
a seguinte:

Presidente: Lauro Moretto
1º Vice-Presidente: Caio Romero 

Cavalcante
2º Vice-Presidente: Jaldo de 

Souza Santos
Secretário-Geral: Acácio Alves de 

Lima Filho
1º Secretário: Rogério Ribeiro Dias
Tesoureiro-Geral: Dagoberto de 

Castro Brandão
Diretor Social: Gustavo Éboli
Orador: João Paulo da Silva Vieira
1º Conselheiro Fiscal Efetivo: 

Márcio Antonio da Fonseca e Silva
2º Conselheiro Fiscal Efetivo: 

Jurandir Auad Beltrão
3º Conselheiro Fiscal Efetivo: 

Leon Rabinovich
1º Conselheiro Fiscal Suplente: 

Júlio Lopez Queiroz Filho
2º Conselheiro Fiscal Suplente: 

Nilce Cardoso Barbosa
3º Conselheiro Fiscal Suplente: 

Terezinha de Jesus Andreoli Pinto

Importantes personalidades prestigiaram a solenidade de posse

Dr. Lauro Moretto
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Cada categoria terá cinco finalistas, que neste ano se dividem em:

Começou a primeira fase de 
avaliação dos trabalhos inscritos 
no prêmio Lupa de Ouro 2011 – 35 
anos, que reconhecerá os melhores 
da Indústria farmacêutica.

Nesta edição, são 274 inscrições.
Deste total, 239 participam de cate-

gorias de produtos, dos quais 193 con-
correm nas categorias de prescrição e 46 
nas categorias MIP.

O júri desta primeira fase é formado por 
120 médicos, 50 publicitários e 20 consumi-
dores; esses últimos participam somente da 
avaliação na categoria MIP.

Os trabalhos de apuração estão sendo 
conduzidos pela empresa TCA Pesquisa e 
Assessoria de Marketing Ltda.

Nesta etapa, que dura nove dias – cinco para 
os produtos de prescrição e quatro para os 
MIPs – o júri avalia os trabalhos com base nos se-
guintes quesitos:

Mais informações: www.grupemef.com.br

Lupa de Ouro entra na 
primeira fase de apuração

CAMPANHA DE PRESCRIÇÃO – SISTEMA GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS

CAMPANHA DE PRESCRIÇÃO – SISTEMA NERVOSO

CAMPANHA DE PRESCRIÇÃO - SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

CAMPANHA DE PRESCRIÇÃO – APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO

CAMPANHA DE PRESCRIÇÃO – APARELHO RESPIRATÓRIO

CAMPANHA DE PRESCRIÇÃO – SISTEMA CARDIOVASCULAR

CAMPANHA DE PRESCRIÇÃO – DERMATOLOGIA

CAMPANHA DE PRESCRIÇÃO – DEMAIS CLASSES

LANÇAMENTO DE PRESCRIÇÃO

EXTENSÃO DE LINHA

MIP - USO TELEVISIVO

MIP - OUTRAS MÍDIAS (SEM TV)

HOSPITALAR

OTC - OUTRAS MÍDIAS (COM E SEM TV)

INSTITUCIONAL

PRODUTIVIDADE

INTELIGÊNCIA DE MERCADO

SUSTENTABILIDADE

TOTAL DE INSCRIÇÕES

25
25
18
17
12
10
10
20
19
13
13
12
9
21
14
10
14
8

270

1. Criatividade – Impacto do material impresso/promocional.
2. Harmonia – Conjunto lógico das informações.
3. Conteúdo das informações – produto/diagnóstico/tratamento.
4. MIP televisão – Quando veiculado em tevê recebe nota pelo anúncio.
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Responsabilidade Social

Menos é mais quando se fala em 

ecoeficiência
Marcelo Weber e Renata Schott

Em abril, tratamos a questão da 
Produção Responsável. E sendo meio 
ambiente um tema sempre bastante 
sensível, voltamos a abordá-lo nesta 
edição, uma vez que se vê claramen-
te que um número cada vez maior de 
companhias em todo o mundo vem se 
empenhando para dar um choque de 
ecoeficiência à sua gestão.

A perspectiva de escassez de 
água limpa, a elevação dos custos de 
energia não renovável e a crescente 
demanda da sociedade por uma atitu-
de mais responsável criaram um novo 
e desafiador cenário para as empre-
sas, e também uma série de oportuni-
dades de conciliar a diminuição do im-
pacto ambiental com uma produção 
mais eficiente.

A água, protagonista quando se 
fala em meio ambiente, tem levado 
as empresas a pensarem a partir de 
uma perspectiva econômica, uma vez 
que a tendência dos custos das tarifas 
de água e esgoto tem crescido signi-
ficativamente, afetando diretamente 
a competitividade das empresas que 

têm uma pegada hídrica impactante. 
E falando em pegada hídrica, tema 

bastante atual, é interessante definir o 
termo e entender sua participação na 
questão da ecoeficiência.

A pegada hídrica de um produto 
representa o volume de água doce 
que é usado nas diferentes etapas 
da cadeia produtiva – e, além disso, 
não diz respeito apenas a um número, 
mas indica quando e onde está ocor-
rendo esse consumo. Por exemplo, 
o impacto em uma área de recursos 

abundantes é muito diferente no com-
parativo com um lugar mais seco. A 
época das chuvas e as estações se-
cas também representam dois qua-
dros distintos. Deve-se considerar 
como e quando reduzir.

Após o entendimento do que a 
pegada hídrica significa é preciso ana-
lisar o quão visível está e como reduzi-
-la. No momento atual, é necessário 
que as corporações compreendam 
sua pegada e dediquem tempo ao as-
sunto para estabelecer metas. Apenas 
depois desse processo devem consi-
derar a comunicação de ações rela-
cionadas à redução.

Para o consumidor, a análise da 
pegada hídrica não vem somente de 
casa, a qual representa somente 5%, 
no banheiro, na máquina de lavar rou-
pa e, talvez, um pouco no quintal ou 
jardim. Porém, a maior parte do con-
sumo de água, 95%, está no que é 
chamado pegada invisível, aquela re-
lacionada à compra de produtos. Um 
indivíduo gasta em média no Brasil 
3.400 litros por dia apenas por meio 

A pegada hídrica de 
um produto representa 

o volume de água 
doce que é usado nas 
diferentes etapas da 

cadeia produtiva.
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de suas compras no supermercado.  
Olhando para muitos dos produtos 
que hoje existem no mercado não 
se tem a menor ideia de onde vie-
ram seus insumos. Fica difícil falar 
em consumo sustentável de algo 
do qual não se conhece a origem 
nem a sua produção.

Seria necessária a cooperação de 
toda a cadeia produtiva para que, fi-
nalmente, o consumidor pudesse sa-
ber de onde vem cada item, e fizesse 
sua escolha com base em rótulos, se-
los ou alguma informação no produto 
sobre o uso da água ao longo de toda 
a cadeia produtiva.

Quem sabe, no futuro, se possa 
indicar se a pegada hídrica é baixa, 
porque a produção ocorreu onde há 
abundância de recursos e de forma 
não poluente, por exemplo. Os con-
sumidores vão querer esse tipo de 
informação e farão escolhas mais 
conscientes. Se o consumidor pu-
der escolher entre duas empresas ou 

produtos com base no uso de água, 
provavelmente escolherá aqueles que 
prezam pela conservação do recurso 
em seus processos.

E cada vez mais as empresas se 
interessam pelo risco relacionado à 
pegada hídrica devido ao fato de esse 
aspecto poder limitar suas operações 
nos próximos anos: fábricas serão 
fechadas, faltarão ingredientes, en-
tre outros dilemas. Nesse cenário, o 
mais importante não é avaliar apenas 
a pegada operacional, mas manter 

um olhar sobre toda a cadeia de su-
primentos, pois se pode economizar 
muito por meio dela.

O que vemos hoje, de fato, é que 
existem empresas atuantes na con-
tabilidade da pegada de água, e elas 
percebem a questão como uma opor-
tunidade. Também enxergam o risco, 
mas o transformam em algo positivo.

As que saem na frente e iniciam 
um trabalho pró-ativo conquistam 
uma posição favorecida no mercado.

Selecionamos alguns exemplos 
para mostrar como algumas das 
maiores empresas do mundo conci-
liam as restrições de consumo de re-
cursos naturais com a oportunidade 
de ser mais eficientes:

ROCHE
Desenvolveu um programa de rees-

truturação energética. Estabeleceu 
metas para reduzir o consumo de di-
versos insumos e as emissões de ga-
ses de efeito estufa, e até criou seu 
indicador de ecoeficiência.

Cada vez mais, 
as empresas se 
interessam pelo risco 
relacionado à pegada 
hídrica devido ao fato 
de esse aspecto poder 
limitar suas operações 
nos próximos anos.



pessoal precisaria reavaliar a integra-
ção dos aspectos social, econômico 
e ambiental no desenvolvimento de 
novas marcas e também na revisão de 
produtos existentes.

O resultado foi a criação de produ-
tos inovadores. Como, por exemplo, o 
detergente para lavar roupas All Small 
and Mighty, com dois terços a menos 
de água em sua composição do que 
seus concorrentes. Lançado inicial-
mente nos Estados Unidos, em 2005, 
o detergente também possibilitou re-
duzir o tamanho das embalagens, que 
ficaram com apenas um terço das di-
mensões do modelo antigo.

Outro exemplo é a reformulação 
do detergente para lavar roupas 
Surf Excel, à venda na árida região 
sul da Índia. O objetivo foi fazer com 
que o produto gerasse menos es-
puma, poupando até dois baldes de 
água por lavagem.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget 
(SCA)

A SGA foi uma das primeiras in-
dústrias de celulose e papel a chegar 
ao maior patamar de ecoeficiência 
para o setor. Toda sua matéria-prima 
é reciclada ou certificada.

A fibra reciclada representa qua-
se metade dos insumos processa-
dos por suas 45 fábricas de emba-
lagens, produtos florestais e papéis 
de usos diversos.

A atividade acabou virando um 
novo negócio para a SCA, que hoje 
também vende material reciclado para 
outros clientes na Europa, faturando 

586 milhões de dólares no ano passa-
do. O restante da matéria-prima vem 
de madeiras certificadas.

Na SCA, as toras compradas de 
fornecedores devem seguir as regras 
do FSC. Nos últimos anos, a compa-
nhia também adotou procedimentos 
para evitar a compra de madeira ilegal 
ou vinda de regiões onde há violações 
aos direitos humanos e de indígenas.

Além da área de matéria-prima, a 
política ambiental da companhia sue-
ca prioriza a redução no consumo 
de água e de efluentes, bem como a 
diminuição nas emissões de gás car-
bônico por meio da troca de carvão e 
derivados de petróleo por biocombus-
tíveis e resíduos de madeira.

Esses são alguns exemplos de 
como a questão da ecoeficiência pode 
trazer oportunidades para as empre-
sas de visão, que atuam na proativida-
de e que lideram seus mercados.

A indústria farmacêutica tem diver-
sas alternativas, desde a produção, 
distribuição e consumo de seus pro-
dutos. A questão agora é aproveitar 
o momento, e analisar os riscos da 
perspectiva de diferenciação e opor-
tunidade para o negócio. 

Marcelo Weber e Renata Schott são 
responsáveis pelo Programa Farmasustentável 
do Grupemef e, respectivamente, Gerente de 
Unidade de Negócio da Merck Serono e Gerente 
de Serviços à Pesquisa Clínica da Genzyme.
E-mails: marcelo.weber@serono.com;
renata.schott@genzyme.com

A busca pela eficiência exigiu que 
a Roche passasse uma espécie de 
pente-fino em todos os seus proces-
sos. A empresa iniciou programas de 
reaproveitamento de gases para a 
produção de energia, substituiu lâm-
padas incandescentes por fluorescen-
tes, melhorou o isolamento das pare-
des de seus prédios (para reduzir a 
necessidade de aquecimento em dias 
frios). Além disso, vem ampliando sua 
frota de carros híbridos.

A empresa estuda a possibilida-
de de apoiar universidades em pes-
quisas sobre economia de energia e 
fontes renováveis.

UNILEVER
A empresa percebeu que a maior 

parte de seus rastros hídricos estava 
associada ao cultivo de matérias-pri-
mas de seus alimentos e ao uso pelos 
consumidores de seus produtos de 
limpeza e higiene pessoal.

Tal conclusão foi vital para que a 
empresa adotasse um enfoque inova-
dor em relação ao tema. Em vez de se 
preocupar apenas com suas opera-
ções, a Unilever passou a desenvolver 
projetos que envolvessem seus forne-
cedores e também estimulassem os 
clientes a usar menos água.

No caso dos produtores, a em-
presa começou a disseminar técni-
cas de irrigação por gotejamento nas 
lavouras de tomate, espinafre, chá e 
ervilhas. Na questão do consumo, 
em 2005, a Unilever decidiu que sua 
área de pesquisa e desenvolvimento 
de produtos domésticos e de cuidado 
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Ponto de Vista

Resolução CFM nº 1.974/2011
As Novas Regras de Propaganda Médica
Dr. Rogério Damasceno Leal

Em 19 de agosto, foi publicada, 
pelo Conselho Federal de Medicina, 
a Resolução CFM nº 1.974/2011, 
que disciplina a propaganda médica. 
Trata-se de medida salutar, com vistas 
a coibir as práticas de mercantilização 
da profissão e a publicidade abusiva 
ou enganosa de serviços médicos.

A referida norma, que entrará em 
vigor em fevereiro de 2012, objetiva 
padronizar as disposições para a pro-
paganda de serviços médicos, que, 
até o momento, são reguladas por 
diversas resoluções dos Conselhos 
Regionais de Medicina; estabelecen-
do critérios uniformes para a divulga-
ção de temas médicos e a publicidade 
dos serviços de medicina em todo o 

território nacional, de modo a evitar o 
sensacionalismo, a autopromoção e 
desvios éticos nesse tocante.

Os anúncios médicos deverão 
conter, obrigatoriamente, o nome 
do profissional, sua especialidade e/
ou área de atuação, (desde que re-
gistrada no Conselho Regional de 
Medicina), o número de sua inscrição 
no Conselho Regional de Medicina, e 
seu número de registro de qualificação 
de especialista (RQE), se o tiver. Aliás, 
estas são as únicas informações que 
poderão constar das placas de divul-
gação, internas ou externas.

Apenas mediante o registro de 
sua especialidade no Conselho 
Regional de Medicina poderá o mé-
dico anunciar eventual pós-gradu-
ação que tenha concluído, assim 
como os cursos e atualizações por 
ele realizados. Ademais, quando não 
for especialista é vedado ao médico 
sequer informar que trata de órgãos 
ou doenças específicas.

O médico também não poderá 
permitir que seu nome circule em qual-
quer mídia, inclusive na internet, em 
matérias desprovidas de rigor científi-
co, podendo, no entanto, prestar in-
formações, dar entrevistas e publicar 
artigos para a mídia em geral versando 
sobre assuntos médicos, com fins es-
tritamente educativos. Por outro lado, 
será também proibida a apresentação 
em público de técnicas e métodos 
científicos, a qual deve limitar-se ao 
ambiente médico.

Os documentos médicos deverão 
ser sóbrios, impessoais e verídicos, 
devendo também preservar o segre-
do médico. Nos casos de pacientes 
internados em estabelecimentos de 
saúde, deverão ser assinados pelo 
médico assistente e subscritos pelo 
diretor técnico-médico da instituição 
ou, em sua falta, por seu substituto.

Por ocasião das entrevistas, co-
municações, publicações de artigos e 

As novas normas vieram 
em boa hora, mostrando-
-se conformes ao novo 

momento institucional do 
setor da saúde no País.
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fins publicitários, ainda que por ele 
autorizada. A exposição da figura do 
paciente como forma de divulgar téc-
nica, método ou resultado de trata-
mento, somente será permitida nos 
trabalhos e eventos científicos, em 
que tal procedimento seja imprescin-
dível, e, ainda assim, mediante prévia 
autorização expressa do paciente ou 
de seu representante legal.

Propaganda de medicamentos

Em relação à propaganda de medi-
camentos, a norma aperfeiçoa os ter-
mos da Resolução RDC nº 96/2008, 
editada pela Anvisa, proibindo médi-
cos de participar de anúncios de em-
presas ou produtos ligados à medici-
na, assim como as entidades sindicais 
ou associativas médicas. 

Por fim, foram também disciplina-
dos os anúncios de clínicas, hospitais, 
casas de saúde e demais instituições 
de saúde, nos quais deverão cons-
tar o nome do diretor técnico médico 
e sua correspondente inscrição no 
Conselho Regional, o qual responde-
rá perante o Conselho Regional de 
Medicina pelos mesmos.

Os Conselhos Regionais de 
Medicina deverão manter uma 
Comissão de Divulgação de Assuntos 
Médicos (Codame) composta, mini-
mamente, por três membros, a qual 
terá como finalidade responder às 
consultas a respeito de publicidade de 
assuntos médicos, rastrear anúncios e 
convocar os médicos e pessoas jurídi-
cas para esclarecimentos, quando to-
mar conhecimento do descumprimen-
to da Resolução CFM nº 1.974/2011, 
podendo propor, nesse caso, a ime-
diata suspensão da propaganda e ins-
taurar sindicância. 

Como se verifica, tais normas 
vieram em boa hora para nortear e 
padronizar a propaganda médica, 
mostrando-se conformes ao novo 
momento institucional do setor da 
saúde no País. 

Rogério Damasceno Leal é sócio-fundador da VML 
Advogados e especialista em Legislação Sanitária.
E-mail: rogerio.leal@vml.com.br

informações ao público, o médico de-
verá sempre evitar sua autopromoção 
e o sensacionalismo; entendendo-
-se por autopromoção a utilização de 
entrevistas, informações ao público e 
publicações de artigos, objetivando 
angariar clientela, fazer concorrência 
desleal, pleitear exclusividade de mé-
todos diagnósticos e terapêuticos ou 
auferir lucros de qualquer espécie, 
bem como para a divulgação de en-
dereço e telefone de seu consultório, 
clínica ou serviço. 

No mesmo sentido, o médico não 
deverá permitir que seu nome seja in-
cluído em premiações para a escolha 
do “médico do ano” ou similares, que 
visem à sua promoção pessoal ou das 
entidades das quais participe.

Por sua vez, é considerado se-
sacionalismo a veiculação pública 
de informações que possam causar 
intranquilidade, pânico ou medo à 
sociedade; a utilização de forma abu-
siva, enganosa ou sedutora de repre-
sentações visuais e informações que 
possam induzir a promessas de re-
sultados; a divulgação publicitária de 

procedimentos consagrados, feita de 
maneira exagerada e fugindo de con-
ceitos técnicos, assim como a utiliza-
ção da mídia para divulgar métodos 
e meios que não tenham reconheci-
mento científico.

Também se enquadra nesse con-
ceito a adulteração de dados estatís-
ticos pelo médico, visando beneficiar-
-se individualmente ou à instituição 
que representa, integra ou o financia.

Outras práticas que foram expres-

samente proibidas foram o anúncio de 
aparelhagem com capacidade privile-
giada, a propaganda de método ou 
técnica não aceito pela comunidade 
científica ou de técnicas exclusivas, 
bem como a garantia de bons resul-

tados nos tratamentos de 
saúde e o oferecimento de 
serviços médicos por meio 
de consórcio e similares. Se 

o médico não concordar 
com o teor das decla-
rações atribuídas a ele 

em matéria jornalística, 
como forma de buscar 

resguardar sua responsa-
bilidade sobre estas decla-

rações, deverá encaminhar e 
notificar a mídia que as divul-

gou e o Conselho Regional de 
Medicina, o que não o isentará 

da apuração de sua responsabili-
dade, mas ajudará a demonstrar sua 
boa-fé.

Por meio da resolução, buscou-
-se ainda proteger a imagem do pa-
ciente, proibindo sua exposição para 

Em relação à
propaganda de

medicamentos, a 
norma aperfeiçoa os 
termos da Resolução 

RDC nº 96/2008,
proibindo médicos de 
participar de anúncios 
de empresas ou produtos 

ligados à medicina.
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Comunicação

Sai um Briefing 
no ponto!

Yuri Trafane

Existem tarefas na vida que por 
serem simples nos dão a ilusão de 
que são fáceis. E baseados na cren-
ça da facilidade dedicamos atenção 
e tempo insuficientes a elas, gerando 
soluções simplistas e frequentemente 
pouco competentes. O que é simples 
costuma ser genial. O que é simplista 
costuma ser decepcionante.

Uma ferramenta cotidianamen-
te ameaçada por essa armadilha no 
mundo do marketing e da comunica-
ção é o briefing. Para os não iniciados, 
vale dizer que o briefing é um docu-
mento que formaliza e organiza a soli-
citação de um trabalho a um prestador 
de serviço. Na prática, é um texto que 
entregamos a uma agência de pro-
paganda, a um instituto de pesquisa 
ou a uma empresa de brindes, entre 
tantos outros, quando queremos que 
eles criem campanhas, recomendem 
pesquisas ou desenvolvam brindes 
para nosso produto, marca ou empre-
sa. Ele é o ponto de partida para que 
nossos fornecedores criem referên-
cias no desenvolvimento de soluções 
adequadas aos desafios que lança-
mos. Se ele é mal feito, a chance do 
resultado oferecido, por exemplo, pela 
agência, ser ruim aumenta significati-
vamente. Como dizem os americanos: 
“Garbage In, Garbage Out”. 

Ou seja, se colocamos lixo para 
dentro do sistema, o que sai na ou-
tra ponta é lixo também. Se alimen-
tarmos mal os nossos parceiros, eles 
terão dificuldades de gerar soluções 

brilhantes. Mesmo que sejam bons. 
Tenho de confessar que na maioria 
das vezes que ouvi gerentes de comu-
nicação ou de marketing reclamando 
do trabalho dos seus fornecedores, o 
problema estava exatamente no input. 
Briefings mal feitos, incompletos, con-
fusos ou muito restritivos que geraram 
trabalhos desses mesmos naipes.

Poderia redigir páginas e páginas 
sobre a confecção de um bom brie-
fing, mas estaria sendo inadequada-
mente professoral para os propósitos 
desta coluna e desrespeitando os 
limites do espaço a mim concedido. 
Por isso, vou me concentrar em um 
aspecto que é a gênese de um bom 
ou mau resultado: a profundidade do 
briefing. Explico.

Existem gestores que, com medo 
de que o fornecedor entregue algo 
desalinhado com suas expectativas, 
são tão específicos e restritivos, que 
tolhem totalmente a sua criatividade. 
Tratam as pessoas como meras exe-
cutoras daquilo que passa por suas 
cabeças, gerando frustração, des-
comprometimento e, principalmente, 
perdendo a oportunidade de usufruir 
de soluções que nem tinham pensado 

ser possíveis. Pagam pelos cérebros 
e fazem questão de receber apenas 
músculos. O resultado é geralmente 
pobre e incremental. Dificilmente uma 
grande ideia nasce desse ventre.

No outro extremo estão aqueles 
que elaboram briefings de forma tão 
ampla e desancorada, que a chance 
do criativo acertar é absolutamen-
te aleatória. Pedem uma campanha, 
mal explicam seu contexto, objetivos 
e particularidades, e ficam esperando 
sair do outro lado o “primeiro sutiã”, 
os “mamíferos da Parmalat” ou o pró-
ximo Leão de Cannes. Lembram-me 
os donos de empresa dos anos 70, 
que chamavam a agência e pediam: 
“Dá para fazer um reclame?”. Quando 
questionados pelo interlocutor sobre 
o que queriam exatamente diziam: 
“Ahhh! Isso é com você. Uma coisa 
legal e que venda muito.”

O coração de um bom briefing 
está no equilíbrio entre falar o sufi-
ciente para criar parâmetros con-
cretos e não falar demais a ponto 
de tolher a inventividade e matar a 
genialidade inesperada.

Não podemos nos esquecer de 
que o grande desafio de um gestor 
não é saber fazer as coisas por si, pois 
isso limita enormemente a abrangência 
de seu trabalho, mas saber fazer por 
meio de outras pessoas. E o ponto de 
partida essencial para fazer por meio 
de alguém é saber pedir. Ou, no jargão 
organizacional: saber “brifar”, que é o 
verbo inexistente mais existente nas 
corporações competentes. 

Yuri Trafane é Professor Universitário, 
Consulto r em Marketing e Diretor-Executivo 
da Ynner Marketing & Treinamentos.
E-mail: yuri@ynner.com.br

O coração de um bom 
briefing está no equilíbrio 

entre falar o suficiente 
para criar parâmetros 
concretos e não falar 

demais a ponto de matar 
a genialidade inesperada.
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Dose Única

Tempo não se acha:

se cria
Floriano Serra

Dias atrás, a imprensa divulgou 
que Dilma Rousseff, a Presidente do 
Brasil, não perde um episódio da sé-
rie Game of Thrones – e quando não 
pode assistir, grava os capítulos.

Apesar dessa introdução, não é 
minha intenção discutir aqui os há-
bitos televisivos da presidente, nem 
suas preferências na telinha. O motivo 
desta citação é outra.

Sempre achei que o “workaholic” 
é uma vítima de condicionamentos 
e crenças existenciais equivocadas, 
quando não um fugitivo da intimidade 
afetiva - mas isso é uma longa histó-
ria, cuja natureza não cabe no escopo 
deste artigo.

Quero apenas lembrar a todos que 
o ser humano se constitui de corpo, 
mente e espírito. Para se ter uma vida 
produtiva, saudável e feliz, é, portanto, 
preciso cuidar dessas três partes, e 

mantê-las atuantes de forma motiva-
da, atualizada e completa. A omissão 
de qualquer delas ou a fixação em uma 
delas causará consideráveis estragos 
na qualidade de vida do indivíduo, 
criando nele grandes limitações que 
o impedirão de desfrutar plenamente 
tudo o que a vida lhe proporciona. Em 
outras palavras, a necessidade do tão 
falado equilíbrio entre a vida pessoal, 
profissional e espiritual não é balela 
nem conversa fiada de psicólogo.

Fico espantado com a quantida-
de de profissionais que encontro em 
eventos corporativos, que, em con-
versas informais, afirmam que não sa-
bem contar piadas, não sabem a letra 
de nenhuma música, não vão a cine-
ma e teatro, não leem livros e revistas 
e não assistem a séries de tevê. E por 
quê? Porque, segundo alegam, não 
têm tempo para isso! Todo o tempo 
deles é dedicado ao trabalho. A em-
presa agradece, mas, certamente, a 
família e os amigos, não. Muito me-
nos seu próprio tripé de corpo, mente 
e espírito, que vive sob o sobressalto 

do estresse se aproximando a cada 
dia, prestes a transformar-se em “bur-
nout”. Muitos desses profissionais 
estão perdendo os melhores anos da 
vida dos seus filhos e os melhores mo-
mentos da sua relação afetiva. E dei-
xando de lado parentes e amigos que-
ridos. Sem falar de Deus – felizmente, 
de todos o mais tolerante e paciente.

Pois saiba, caro amigo “workaho-
lic”, que enquanto você está fazendo 
“serão” ou esticando seu expediente 
de trabalho muito além do necessário, 
a Presidente da República do Brasil, 
aquela que tem muito mais metas, 
funcionários, clientes e responsabilida-
des que você, está curtindo tranquila-
mente, à noite, uma interessante série 
de aventuras na tevê. Provavelmente, 
cercada de familiares e amigos – e é 
quase certo que sem faltar a pipoca. 
Tempo não se acha, se cria – desde 
que haja flexibilidade, interesse e moti-
vação para isso. E sem a necessidade 
de complicados e confusos gráficos 
de controles e planejamento – basta 
o bom senso.

Portanto, prezado “workaholic”, 
tudo o que posso recomendar é: 
ou procure ajuda profissional de 
um psicoterapeuta ou de um “co-
ach”, ou siga em frente. Para isso 
existe o livre-arbítrio. 

Floriano Serra é Psicólogo, Consultor e Palestrante. 
Ministra seminários comportamentais. É Presidente 
da SOMMA4 Projetos em Gestão de Pessoas, 
autor de vários livros e inúmeros artigos sobre o 
comportamento humano. Ex-diretor de RH e Qualidade 
de Vida de empresas nacionais e multinacionais.
E-mail: florianoserra@somma4.com.br

O ser humano se constitui 
de corpo, mente e espírito. 
Para se ter uma vida produtiva, 
saudável e feliz, é, portanto,

preciso cuidar dessas 
três partes, e mantê-las

atuantes de forma motivada, 
atualizada e completa.
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