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PARABÉNS AOS MÉDICOS!

Nesta edição especial da Revista UPpharma comemorativa do Dia do Médico, 
celebrado em 18 de Outubro, queremos cumprimentar esses profissionais que 
são tão importantes para as pessoas e para a indústria farmacêutica.  Só por 
curiosidade, essa data foi escolhida como uma homenagem ao evangelista 
Lucas que, segundo os conhecimentos que temos, também era médico.

Sempre é uma satisfação dedicar esta edição, de maneira carinhosa, aos 
profissionais da saúde. Além da edição impressa, vamos brindar os profissionais 
com a versão eletrônica da publicação, que será oferecida, a partir de 18 de 
outubro, como cortesia aos médicos pelo site www.dpm.srv.br, além de 
divulgação pelo e-letter do Sistema Informativo SnifDoctor, a ser enviado aos 
assinantes do boletim. 

Para completar esta edição, desenvolvemos uma matéria de interesse dos 
profissionais das Farmacêuticas sobre PBM, visando esclarecer algumas dúvidas 
que possam existir sobre este canal de comercialização de medicamentos.                   
E já na próxima edição do Prêmio Top Suppliers, realizado anualmente pela 
Editora DPM e Revista UPpharma, incluiremos esta categoria para avaliação 
dos profissionais da IF, em substituição à categoria de Telefonia Móvel.                                       
Com isso, atendemos as solicitações de nossos leitores e participantes da 
pesquisa. Esperamos, assim, estar cumprindo nossa proposta de oferecer aos 
leitores qualidade editorial e de serviços.

Sucesso!

Nelson Coelho
Publisher

Editorial
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Grupemef

O Grupemef continua desenvol-
vendo ações que visam contribuir 
para o aprimoramento e a troca de 
experiências entre os profissionais da 
indústria farmacêutica. Uma iniciativa 
bem-sucedida foi o treinamento, ocor-
rido em setembro, em parceria com 
a TNS, que teve como tema a intro-
dução à pesquisa qualitativa e quan-
titativa. Na ocasião, foram abordados 
assuntos como o uso da estatística no 
desenho das amostras, redes de re-
lacionamento médica etc. Além disso, 
também houve palestras sobre o pa-
norama do mercado, proferidas pelos 
convidados. O encontro foi avaliado 
positivamente pelos presentes, moti-
vando-nos a aprimorar esse projeto.

Os trabalhos para a Lupa de Ouro 
também estão a todo vapor. A direto-
ria tem a satisfação de comunicar que 
as avaliações das campanhas para a 
Lupa de Ouro continuam. Atualmente, 
os projetos estão em fase de votação 
pelos jurados. Neste ano, tivemos 149 
inscrições. Os inscritos já gravaram o 
vídeo webmeeting (baseado na nova 
metodologia). A Resulta CNP, uma de 
nossas parceiras, já elaborou a amos-
tra do número de médicos, e iniciou o 
recrutamento destes profissionais para 
votação dos vídeos das campanhas. 
Neste ano, o tema do evento será O 
Mundo agora é Verde e Amarelo, re-
metendo ao momento favorável pelo 
qual o País vem passando. Segundo 

UM PAÍS QUE 
DEU CERTO!

previsões de especialistas, o Brasil 
vive uma situação externa confortável, 
com reservas internacionais superio-
res às dividas externas. Temos uma 
realidade promissora e apresentamos 
um risco menor do que o de países 
como Grécia, Portugal, França, Itália e 
Espanha.

Esse cenário atrai novos investi-
mentos, colocando a nação em evi-
dência no âmbito mundial. Ou seja, o 
Brasil está na moda! A Lupa de Ouro 
deste ano pretende valorizar as carac-
terísticas do profissional brasileiro, que 
não se intimida diante das adversida-
des e mostra criatividade no desenvol-
vimento dos mais diversos projetos.               
O talento dos profissionais brasileiros 
é, inclusive, reconhecido no exterior.  
O objetivo é resgatar a autoestima das 
pessoas, mostrando que o Brasil é um 
país que deu certo! Em breve, anun-
ciaremos os finalistas desta edição, 
cujos vencedores serão conhecidos 
em novembro, numa grande festa de 
confraternização. Aguardem!

Também continuamos abertos 
para receber sugestões dos associa-
dos no sentido de melhorar ainda mais 
o atendimento do Grupemef ao mer-
cado farmacêutico e contribuir para o 
sucesso dos profissionais e das em-
presas. 

Humberto Katori
Diretor-Geral
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Sindusfarma

Nelson Mussolini

No Estado do Rio de Janeiro, por 
exemplo, com a desoneração 
tributária, a arrecadação de ICMS 
dos medicamentos foi de R$ 530,41 
milhões, em 2006, para R$ 793,54 
milhões, em 2010.

UMA SOLUÇÃO SIMPLES PARA 
MELHORAR A SAÚDE

Na campanha eleitoral de 2006, as 
entidades representativas da indústria 
farmacêutica entregaram um docu-
mento aos candidatos à Presidência 
da República, no qual, formalmente, 
propunham a redução da carga tribu-
tária dos medicamentos e, consequen-
temente, um maior acesso à saúde.

Então – e ainda hoje – o peso dos 
impostos, taxas e contribuições co-
brados das empresas e dos cidadãos 
era absurdamente alto, notadamente o 
que recai sobre a produção e a venda 
dos produtos farmacêuticos.

E por saber da complexa negocia-
ção e do longo prazo que uma ampla 
reforma tributária demandaria, a indús-
tria farmacêutica focou sua sugestão 
na redução e unificação da alíquota de 
ICMS dos medicamentos para 12% 
em todos os Estados.

A proposta baseava-se em estu-
do encomendado ao Instituto Brasilei-
ro de Planejamento Tributário (IBPT), 
que calculara a fatia média total da 
carga tributária embutida no preço fi-
nal dos medicamentos ao consumidor. 
Na época, era de 35,07%, computada 
a CPMF, que mais tarde seria extinta. 

Hoje, é de 33,9%, sendo que mais da 
metade dessa carga é composta pelo 
ICMS – média nacional de 17,34%.

O IBPT também projetara o im-
pacto que uma desoneração tributária 
sobre os medicamentos acarretaria 
aos cofres públicos. Pelos cálculos do 
Instituto, se a alíquota de ICMS caísse 
para 12%, os Estados deixariam de ar-
recadar R$ 1,42 bilhão.

Mas o Instituto vaticinava que a re-
ceita não cairia de fato. Seria compen-
sada pelo crescimento de arrecadação 
decorrente do aumento do consumo e 
da diminuição da informalidade e da 
sonegação, estimulada pela adoção 
do Sistema Público de Escrituração Di-
gital (SPED Contábil e Fiscal) e da Nota 
Fiscal Eletrônica (não foi considerada 
naquela análise a sistemática de Subs-
tituição Tributária, que contribuiu, nos 
últimos anos, para alavancar a receita 
de vários Estados).

Pois bem, um novo estudo sobre 
o ICMS dos medicamentos elaborado 
pelo IBPT, a pedido do Sindusfarma, 
comprova que as projeções anteriores 
do Instituto estavam absolutamente 
certas.

Nos oito Estados pesquisados, a 
arrecadação do ICMS dos medica-
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Nelson Mussolini é Vice-Presidente Executivo do 
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos 
no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br

mentos cresceu 85,16% em termos 
nominais e 46,89% em termos reais 
(descontada a inflação) entre 2006 e 
2010 – inclusive no Paraná, que ado-
tou a alíquota de 12% para medica-
mentos e outros bens em 2009. A re-
ceita nos oito Estados cresceu de R$ 
4,36 bilhões para R$ 8,08 bilhões.

No Estado do Rio de Janeiro, por 
exemplo, a arrecadação de ICMS dos 
medicamentos foi de R$ 530,41 mi-
lhões, em 2006, para R$ 793,54 mi-
lhões, em 2010. Note-se que, nesse 
mesmo período, a participação do 
ICMS dos medicamentos no PIB subiu 
de 0,18% para 0,22% , ou seja, mais 
de 25%. 

Essa situação demonstra que a 
redução e a unificação da alíquota de 
ICMS são, além de desejáveis, tendo 
em vista seus inegáveis benefícios so-
ciais e à saúde pública, plenamente 
viáveis, pois não afetam a arrecadação 
em termos reais.

Conclui-se que a proposta, feita 
anos atrás pela indústria farmacêuti-
ca, é mais atual do que nunca. Basta 
que os secretários estaduais reunidos 
no Conselho Nacional de Política Fa-
zendária (Confaz) firmem um convênio 
nesse sentido.

A propósito, no mês de maio, com 
o objetivo de ampliar a lista de medi-
camentos gratuitos para o tratamento 
da asma fornecidos pelo programa 
Aqui Tem Farmácia Popular, o setor 
solicitou ao Governo que articulas-
se no Confaz a isenção da cobrança 
de ICMS, como forma de incentivar a 
adesão dos laboratórios.

E nem se diga que o setor está ad-
vogando em causa própria. Pois, de 
acordo com a legislação em vigor, toda 
e qualquer desoneração tributária deve 
ser repassada automaticamente para 
o preço final ao consumidor. Como, 
aliás, o estudo do IBPT constata no 

caso do Paraná. Lá, um levantamento 
em farmácias e drogarias comprovou 
que a redução do ICMS baixou os pre-
ços dos medicamentos. E esse fato foi 
percebido pelo consumidor.

Tampouco houve queda de arre-
cadação. No ano anterior à adoção da 
alíquota de 12%, o Paraná arrecadou 
R$ 76 milhões com o ICMS dos me-
dicamentos; em 2010, esse montante 
atingiu R$ 178 milhões.

Existe, portanto, uma saída simples 
e rápida para melhorar o acesso 
da população aos medicamentos 
e outros bens que contribuem para 
a saúde e qualidade de vida. Com a 
palavra - e a decisão -, as autoridades 
competentes. 
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Top Suppliers

Uma novidade neste ano é a inclusão da categoria Empresas de 
PBM, atendendo a uma solicitação dos próprios laboratórios.

A Revista UPpharma e o Sistema Informativo SnifBrasil, ambos da DPM 
Editora, já estão trabalhando a próxima edição da Premiação Top Suppliers, 
levantamento realizado anualmente que aponta as empresas mais conceitua-
das do mercado farmacêutico em várias categorias e em duas classificações 
distintas (share of mind e conceito).

A pesquisa, que terá sua quinta edição, vem alcançando grande reper-
cussão no segmento, sendo reconhecida pelos profissionais como uma fer-
ramenta de trabalho que auxilia na escolha dos melhores parceiros comer-
ciais, bem como contribui para o desenvolvimento de fornecedores em toda 
cadeia produtiva.

Até o ano passado, o levantamento foi coordenado pela Idea Brasil 
Pesquisa de Mercado, que, por ter clientes na indústria farmacêutica, não 
será responsável pela apuração e validação dos resultados deste ano. Este 
trabalho será conduzido pela própria DPM Editora. O objetivo, desde o início, 
é garantir a total imparcialidade nos resultados.

Outra novidade desta edição é a inclusão da categoria Empresas de PBM, 
atendendo a uma solicitação dos próprios laboratórios. As PBMs formam um 
segmento que se encontra em plena expansão no Brasil, cuja atuação pode 
contribuir para alavancar os negócios dos laboratórios (veja matéria nesta 
edição). Por outro lado, excluiremos da apuração a categoria Sistema de 
Comunicação Telefonia Móvel, também por uma sugestão dos laboratórios. 

Importante ressaltar que na Pesquisa Top Suppliers os participantes são 
convidados a responder espontaneamente ao questionário, ou seja, não é 
preciso inscrição prévia. Além disso, a participação dos profissionais não 
está ligada a qualquer tipo de premiação ou bonificação. 

PREMIAÇÃO TOP SUPPLIERS TERÁ 
SUA QUINTA EDIÇÃO

Suppliers
2012

Prêmio

Veja a seguir as categorias que serão 
contempladas no Top Suppliers 2012

Rede de farmácias/drogarias;

Gráficas;

Agências de Viagens;

Agências de Propaganda; 

Embalagens Promocionais;

Capacitação Profissional;

Distribuidora de Medicamentos;

Pesquisa Ad hoc;

Pesquisa Contínua;

Instituições Financeiras/Bancos;

Hotel para Eventos/Viagens/Congressos;

Editora de Publicações Científicas;

Equipamentos de Informática – Hardware;

Automóveis para Frota;

Automóveis para Executivos;

Agências de Propaganda Virtual – WEB;

Software – Comercial/Produção/Automação;

Empresas de PBM.

Apoio

Patrocínio Mídias Oficiais
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A PARCERIA COM A EPHARMA
É UM EXEMPLO DE COMO 
PODEMOS PROPORCIONAR
O ACESSO AO TRATAMENTO
POR MEIO DA INOVAÇÃO.
NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS,
MEIO MILHÃO DE PACIENTES
JÁ FORAM BENEFICIADOS.

ROBERTO SLEPETYS
Diretor de BI
Boehringer Ingelheim

A Boehringer Ingelheim foca seus esforços
no desenvolvimento de soluções inovadoras que 
promovam saúde, bem-estar e acesso à população. 

O ePharma Follow contribui com esta missão.

O ePharma Follow possibilita à sua empresa criar e gerenciar

programas de descontos em medicamentos, facilitando o acesso

dos pacientes aos seus produtos. A ferramenta conecta mais de 14 mil 

farmácias e oferece atualização de regras e condições comerciais

em tempo real, permitindo tomadas de decisões rápidas e seguras.

Utilize o ePharma Follow e aumente os seus negócios promovendo

mais acesso aos seus medicamentos.

www.epharma.com.brCentral de Atendimento: 11 4689-8686

FOLLOW 

www.epharma.com.brCentral de Atendimento: 11 4689-8686 www.epharma.com.brAtendimento: 11 4689-8686Central de Atendimento: Central de Atendimento: Central de Atendimento: Atendimento: 11 4689-8686
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Gestão

O conceito surgiu nos 
Estados Unidos, na 
década de 1980, onde, 
atualmente, já beneficia 
mais de 200 milhões de 
usuários. 

da saúde, por meio do acesso aos me-
dicamentos prescritos, assim como do 
seu uso racional. A aplicação deste 
conceito se dá por meio da gestão 
qualificada de programas, que assis-
tem e beneficiam pacientes no aces-
so aos medicamentos. Tais programas 
são constituídos por empresas, pú-
blicas ou privadas, que contratam as 
operadoras de PBM para a gestão”, 
esclarece Marcos Inocêncio, Diretor 
Corporativo da E-Pharma.

O fato é que o PBM traz vantagens 
comprovadas para os funcionários e 
empresas. Segundo Luiz Monteiro, 
Presidente da Associação Brasileira 
das Empresas Operadoras de PBM 
(PBMA), um dos problemas na área 
de saúde é a não adesão das pesso-
as ao tratamento prescrito, ou seja, 
devido à falta de recursos financeiros 
para adquirirem determinados medi-
camentos indicados pelo médico, al-
guns pacientes acabam não seguindo 
as determinações médicas. Com isso, 
podem agravar o problema de saúde. 
“Com o subsídio, o funcionário tem 
mais condições de obedecer correta-
mente o tratamento, reduzindo o nível 
de absenteísmo e aumentando a sua 
produtividade. O colaborador saudável 
rende mais e falta menos. Por outro 
lado, a empresa diminui os índices de 
sinistralidade e também os custos com 
saúde”, defende Monteiro. 

Rodrigo Bacellar, Presidente da 
Orizon, empresa que atua na integra-
ção de prestadores de serviços com 
operadoras de saúde, também reforça 

essa afirmação. Na visão do presiden-
te, as empresas que adotam o mode-
lo de PBM para gestão de benefícios 
de medicamentos estão incentivando 
seus funcionários ao correto uso de 
medicamentos e, consequentemente, 
à adesão ao tratamento e manutenção 
de suas condições de trabalho.

“As vantagens da oferta desse ser-
viço para as empresas estão baseadas 
na facilitação do acesso a medicamen-
tos para seus beneficiários; na disponi-
bilização do benefício em nível nacio-
nal; na parametrização sistêmica de 
regras e limites para compras de me-
dicamentos, possibilitando a redução 
de gastos financeiros; na substituição 
de processos internos de reembolsos, 
otimizando os custos administrativos; 
e na redução dos gastos assistenciais 
com planos de saúde pela adesão ao 
tratamento medicamentoso”, explica 
Bacellar.

PBM
UM CONCEITO QUE COMEÇA A GANHAR FORÇA NO BRASIL

A assistência farmacêutica é um 
conceito já adotado por diversos paí-
ses. Entretanto, no Brasil, essa ques-
tão ainda gera muita controvérsia, 
especialmente quanto à definição 
de quem será a responsabilidade do 
fornecimento dos medicamentos – 
Governo, operadoras de saúde ou 
empresas.

Enquanto esse debate não che-
ga ao fim, algumas corporações já 
adotam modelos de subsídios de 
medicamentos com resultados positi-
vos. Um deles é o Pharmacy Benefit 
Management (Gestão de Programas 
de Benefícios em Medicamentos – 
PBM), que começa a ganhar força no 
Brasil, se apresentando como um seg-
mento de grande potencial.

O conceito surgiu nos Estados 
Unidos, na década de 1980, onde, 
atualmente, já beneficia mais de 200 
milhões de usuários. O Brasil come-
çou a incorporar o sistema no final dos 
anos 1990, com a criação de empre-
sas de PBMs nacionais, que configura-
ram o benefício em medicamentos de 
forma economicamente sustentável.

“PBM é a assistência farmacêuti-
ca no seu conceito literário. Reúne um 
conjunto qualificado de ações voltadas 
à promoção, proteção e recuperação Marcos Inocêncio, da E-Pharma
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Quem não se orgulha de atingir
esta idade já com casa própria?

Acumulando bons resultados nesse tempo de 
trabalho, hoje nos alegramos e agradecemos a 
todos que tornaram possível esse crescimento. 

Nosso endereço mudou: o empenho e a 
dedicação que dispomos estão sendo
levados para o novo endereço.

NOVO ENDEREÇO
Rua Cacilda Becker, 102 - Fone (011)2142-1600

Empresa pioneira e referência no Brasil na área de CSMO

RentPower

RP

Junte-se a nós, solicite uma visita: www.rentpower.com.br



financeiramente sobre o valor dos 
medicamentos; a média nacional é de 
aproximadamente 50%). 

 “Antes da existência das PBMs, 
muitas empresas optavam em realizar 
a autogestão do benefício em medica-
mentos mediante processos manuais 
de reembolso de subsídios pós-fato. 
Outra opção era realizar parcerias 
com farmácias para efetuar descon-
tos em folha dos funcionários. No en-
tanto, nenhuma alternativa garantia 
uma real gestão do benefício”, revela 
Luis F. González, Diretor-Executivo da 
VidaLink Investimentos Corporativos 
em Sáude. Além de administrar os 
subsídios via desconto em folha de 
pagamento para facilitar a compra de 
medicamentos, também gerenciam os 
dados transacionais para mapear os 
pacientes crônicos, identificando os 
que não aderem ao tratamento pres-
crito, a fim de que  sejam implementa-
das pelos clientes medidas de medici-
na preventiva.

Pesquisas indicam maior adesão 

Embora ainda não seja tão comum 
quanto o ticket-refeição ou os planos 
de assistência médica e odontoló-
gica, o PBM já é oferecido a muitos 
funcionários por grandes empresas 
brasileiras. 

Segundo a pesquisa Planos de 
Benefícios no Brasil da Towers Wat-
son (28ª edição de 2010), que contou 
com a participação de 236 empresas 
nacionais e multinacionais de diversos 
segmentos de mercado, cerca de 61% 
informaram que concedem algum tipo 
de benefício de medicamentos aos 
seus funcionários. Dessas empresas, 
42% subsidiam parcial ou integral-
mente os medicamentos. Em relação 
à administração do benefício, 53% o 
fazem internamente (custos adminis-
trativos), 35% se utilizam de PBMs e 
12% deixam para as operadoras do 
plano (algumas por meio de contratos 
com PBMs).

Gestão

NOVAS SOLUÇÕES PARA A IF

Para serem bem-sucedidos no 
competitivo mercado farmacêutico, 
os laboratórios têm de buscar novos 
caminhos para alavancar seus negó-
cios e as vendas de seus produtos. 
Com o grande número de medica-
mentos nos pontos de vendas, con-
quistar a preferência do consumidor 
exige esforços contínuos e inovado-
res. Hoje, os laboratórios já podem 
contar com soluções diferenciadas, 
que agregam valor às suas estraté-
gias, especialmente no mercado de 
medicamentos de alta complexidade, 
uma tendência que desponta com 
força no segmento farmacêutico.

“Estas empresas atuam em par-
ceria com a indústria farmacêuti-
ca no segmento de medicamentos 

Leonardo Capelli, da Arpmed

especiais, fornecendo soluções de 
distribuição de medicamentos, que, 
normalmente, não se encontram em 
farmácias e drogarias e que requerem 
cuidados de armazenagem e logísti-
ca especiais. Oferecendo soluções 
customizadas para cada projeto da 
indústria, envolvendo serviços de ar-
mazenagem e logística e agregando 
valor ao produto de forma ética e res-
ponsável”, comenta Leonardo Capelli, 
Gerente de Novos Negócios.

Segundo ele, a grande vanta-
gem deste tipo de parceria para as 
Farmacêuticas está em permitir que a 
Força de Vendas fique exclusivamen-
te focada na geração de demanda 
junto à classe médica, já que todo flu-
xo de armazenamento, faturamento, 

expedição, entrega e cobrança é fei-
to pela empresa que comercializa os 
medicamentos especiais.

Por ser um sistema flexível, cada 
contratante decide a forma de ofere-
cer o benefício, que pode ser feita de 
duas maneiras: Desconto em Folha (o 
crédito oferecido pela empresa para 
a compra do remédio é deduzido do 
salário do funcionário); ou Subsídio 
de Medicamentos, que pode che-
gar a 100% (a empresa participa 

Luis González, da VidaLink
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A Funcional há mais de 13 anos opera a Gestão de Benefício 
Medicamento ligando os players: consumidor, farmácias, 
distribuidores, indústrias e médicos prescritores.

Através do Sistema Autorizador da Funcional, em sua rede 
credenciada de farmácias e clínicas em todo o Brasil, é 
possível analisar informações relacionadas ao consumo de 
medicamentos criando inteligência estratégica para a 
Indústria Farmacêutica.

(11) 2168-9108 - horário comercial  |  produtos@funcionalmais.com  |  www.funcionalmais.com

A indústria farmacêutica
pode contar com:

1. Inteligência de mercado: Informações estratégicas para 
acompanhar a performance de produtos, posicionamento de 
mercado, direcionamento de ações para força de vendas e 
avaliação dos hábitos prescritivos, rastreando informações desde a 
prescrição até a dispensação dos medicamentos.

2. Estudos farmacoeconômicos: Avaliação retrospectiva e prospec-
tiva acerca da utilização de recursos em saúde (medicamentos 
ambulatoriais, consultas, exames, internações, etc.) e seus respecti-
vos custos.

3. Gestão de programas da indústria: Suporte para pacientes a 
respeito da doença e do tratamento, validação de condições comer-
ciais diferenciadas em sistema autorizador customizável, contact 
center especializado e rede de farmácias credenciadas nacional-
mente.

4. Benefício e gestão de campanhas de vacinação: Sistema 
informatizado web/mobile para gestão de campanhas de vacina-
ção, gerando relatórios informativos em tempo real possibilitando 
total controle, economia, acesso e segurança com disponibilização 
de rede de clínicas credenciadas nacionalmente.

5. Prescrição eletrônica: Sistema que permite a geração, transmis-
são e recebimento da receita médica em qualquer farmácia do 
Brasil de forma rápida e segura, em uma ferramenta web livre e 
gratuita para médicos e dentistas.

Mais soluções.
Mais integração.
Mais pela saúde
de cada pessoa.



Quanto às vantagens do bene-
fício, outra pesquisa, realizada pela 
VidaLink, que contou com a participa-
ção de 120 corporações, mostrou que 
94% dos gestores de RH pesquisados 
concordam que subsidiar a compra de 
medicamentos para o funcionário re-
duz o nível de absenteísmo e aumenta 

a produtividade da empresa. Além dis-
so, 88% acreditam que a maior adesão 
ao tratamento medicamentoso tende 
a reduzir a sinistralidade e os custos 
com a saúde da empresa. Juntas, as 
empresas entrevistadas ultrapassam 
520 mil colaboradores e apresentam 
um faturamento combinado de R$ 236 
bilhões, o que equivale a cerca de 8% 
do PIB brasileiro.

 “Tanto o segmento corporativo 
quanto as administradoras de saúde 
têm crescido de forma significativa 
no decorrer dos anos, indicando um 
forte amadurecimento em relação à 
conscientização da importância dos 
medicamentos como componente da 
gestão de saúde. Aos poucos, os em-
pregadores estão percebendo que não 
adianta oferecer um plano de saúde 
com cobertura de consultas médicas e 
serviços de laboratórios diagnósticos, 
se o beneficiário não tem os recursos 
financeiros para comprar o medica-
mento prescrito pelo médico”, lembrou 
González, da VidaLink.

A Funcional, empresa de PBM, 
também dispõe de dados relevan-
tes em relação à melhoria da saúde 
e redução de custos após a implan-
tação do sistema em alguns de seus 
clientes. Um levantamento feito pela 
companhia na Nestlé e na Oi mostra 
resultados importantes. No caso da 
Oi, em apenas nove meses de im-
plantação, o Programa Vida Saudável 
da Oi reduziu as taxas de internações 
hospitalares em 37%, e de consultas 
em pronto-socorro em 13%, além de 

ter gerado aumento de 103% no cum-
primento de protocolos de exames e 
de 58% na adesão a tratamentos com 
medicamentos. 

“Empresas e operadoras de 
saúde, que contratam o Benefício 
Medicamento PBM tornam viável o 
controle e a consciência da saúde. 

Por meio de um cartão de identifica-
ção individualizado, os beneficiários 
podem acessar a rede de farmácias 
credenciadas, conectada ao sistema 
de elegibilidade, que funciona de acor-
do com regras definidas pelo cliente. 
Com isso, é possível adquirir todos 
os medicamentos com descontos”, 
destaca Fabio Hansen, Presidente da 
Funcional.

Gastos com medicamentos

Além da questão do absenteísmo e 
falta de produtividade, a não adesão ao 
tratamento pode aumentar os gastos 
com remédios. Essa questão foi pauta 
de um estudo, realizado pela Orizon, 
com um grupo grande de pacientes 
crônicos. A pesquisa traz, pela primei-
ra vez, um argumento econômico no 
controle das doenças crônicas, como 
a hipertensão, diabetes e dislipidemia 
(colesterol elevado). A Orizon analisou, 
ao longo de janeiro a dezembro do ano 
passado, um total de 28 mil pessoas 
do banco de dados da empresa, que 
contempla 17 milhões de beneficiários. 

O paciente com hipertensão gas-
ta em média, anualmente, R$ 502,12 
para tratar a doença. Já o paciente 
com colesterol elevado tem gastos de 
R$ 531,75, e para o diabetes são de-
sembolsados R$ 1.293,68. O controle 
inadequado de uma dessas três doen-
ças pode levar o paciente a ter a outra, 
e elevar consideravelmente os riscos 
de eventos cardiovasculares, como o 
infarto e o derrame. 

Outra pesquisa, do Milken Institute, 
apontou que a estimativa da perda de 
produtividade devido a doenças crôni-
cas pode chegar a US$ 3 trilhões em 
2023, somente nos EUA. “Na verdade, 
a aderência do paciente ao medica-
mento é o ponto-chave para a rever-
são desta expectativa de perda de 
produtividade, e não somente pela re-
dução nas utilizações dos serviços de 
saúde, mas também pela diminuição 
do absenteísmo e pelo aumento da 
produtividade”, analisa Inocêncio, da 
E-Pharma.  

Vantagens para médicos e para a IF

Além dos funcionários e das em-
presas, o PBM traz vantagens tam-
bém para os médicos, que têm a 
valorização da sua prescrição com a 
garantia da correta dispensação do 
medicamento pelo profissional farma-
cêutico. “Os médicos sabem que seus 
pacientes terão acesso facilitado ao 
tratamento prescrito, o que assegurará 
a correta utilização dos medicamentos 
e a melhora ou manutenção das con-
dições de seus pacientes crônicos”, 
ressalta Bacellar, da Orizon.

Segundo Hansen, da Funcional, o 
modelo ainda facilita a prática médica. 
“O médico pode também cadastrar os 

Gestão

Fabio Hansen, da Funcional

O Brasil começou a incorporar o sistema no final dos anos 
1990, com a criação de empresas de PBMs nacionais.
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pacientes portadores de doenças crô-
nicas em programas especiais, visua-
lizar relatórios clínico-epidemiológicos 
e consultar informações do benefício. 
A Funcional acredita no poder da in-
formação no processo de tomada 
de decisão gerencial. Os gestores 
de saúde e de pessoas do País pre-
cisam cada vez mais de informações 
que integrem alta tecnologia e amplo 
conhecimento das áreas médica e far-
macêutica, a fim de adotar estratégias 
que visem melhor aproveitamento dos 
recursos disponíveis para a saúde de 
suas organizações. Entendemos que 
é possível tornar viáveis o controle e 
a consciência da saúde, beneficiando 
as pessoas com melhor qualidade de 
vida”, comenta Hansen. 

Mas e a indústria farmacêutica, 
onde entra nesse cenário? Na verda-
de, o conceito também pode benefi-
ciar os laboratórios, alavancando ven-
das e abrindo novas oportunidades de 
negócios, pelo menos é o que revelam 
as empresas de PBM. 

“O acesso facilitado aos medica-
mentos prescritos gera aumento do 
consumo. A facilitação oriunda das 
PBMs e, principalmente, o subsídio 
financeiro e o crédito consignado tra-
zem à tona uma população de colabo-
radores que, sem os programas, pos-
suem grande dificuldade de acesso 

aos medicamentos. A adesão continu-
ada garante um prazo maior no con-
sumo de medicamentos pelos pacien-
tes”, destaca Inocêncio da E-Pharma.

Bacellar, da Orizon, lembra que a 
valorização da prescrição médica e a 
correta dispensação do medicamento 
pela farmácia, propostas pelo PBM, 
são as melhores maneiras para ga-
rantir a persistência na utilização dos 
medicamentos. 

“A venda por meio do canal PBM é 
uma venda mais sadia e controlada, já 
que as margens são acompanhadas. 
A gerência de produtos da indústria 
farmacêutica negocia qual o desconto 
mínimo que irá chegar para o consu-
midor final e pode ter maior controle 
sobre as suas estratégias comerciais. 
Ainda em relação à participação da in-
dústria farmacêutica nesse mercado, 
já vemos profissionais específicos da 

alguma assistência farmacêutica aos 
seus colaboradores, gera os seus be-
nefícios por meio de PBMs, sendo que 
há cinco anos apenas 10% destas em-
presas utilizavam este modelo”, analisa 
Inocêncio da E-Pharma.

Ele ainda pontuou que o atual in-
teresse da ANS neste segmento tam-
bém gera ótimas expectativas para o 
setor. Segundo o executivo, a recen-
te consulta pública feita pela Agência 
mostra uma movimentação do mer-
cado. “A gestão da dispensação de 
medicamentos, gerando informações 
qualificadas, surge como uma nova 
oportunidade na resolução de alguns 
problemas persistentes na saúde”, 
destaca o executivo.

Bacellar, da Orizon, também lem-
brou que além do segmento corpo-
rativo, o modelo PBM vem crescendo 
significativamente em outros ramos. 
Como o de seguros massificados, 
em que o benefício é um serviço adi-
cional; seguros de vida e como mo-
delo para o setor público Aqui tem 
Farmácia Popular no âmbito federal, 
e em poucos programas nas esferas 
municipal e estadual. A expectativa é 
de grande crescimento junto à Saúde 
Suplementar, mas que depende dire-
tamente de regulamentação governa-
mental”, expõe.

Ele ainda revelou que a ANS incluiu 
a assistência farmacêutica entre as 
atividades na promoção do desenvol-
vimento do setor, nomeando um comi-
tê técnico composto de servidores da 
própria Agência, representantes das 
operadoras, indústria farmacêutica e 
as próprias PBMs. “Há um consenso 
no comitê quanto à importância da 
questão. Só o fato de a ANS ter aberto 
espaço na discussão do assunto já é 
um indício. Investir em medicamentos 
para o tratamento dos beneficiários 
será um ganho para a saúde”, opina 
Bacellar. 

Gestão

Rodrigo Bacellar, da Orizon

A aderência do paciente 
ao medicamento é o 
ponto-chave para a 
reversão da expectativa 
de perda de produtividade 
nas empresas.
área comercial para tratar com o canal 
PBM, estruturação de áreas estratégi-
cas como a área de acesso, integra-
ção com a Inteligência de Mercado, 
entre outras ações que fortalecem ain-
da mais o relacionamento entre esses 
players”, complementa Hansen, da 
Funcional.

Mercado em expansão

Segundo a PBMA, em cinco anos, 
o número de empresas que oferece o 
benefício aos funcionários deve cres-
cer até dez vezes. As empresas de 
PBM também se preparam para esse 
novo momento. “O mercado brasilei-
ro de PBM está em plena ascensão. 
Metade das empresas, que oferta 
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Recrutamento e Seleção

Liderança é um tema que vem sen-
do discutido desde os mais remotos 
tempos pelo homem. Ser líder, formar 
líderes, parece ser um desafio cons-
tante do homem e das organizações.

A liderança tem sido um tema 
recorrente no meio acadêmico, evi-
denciando que o seu conceito vem 
sendo estudado com intensidade e 
aprimorado ao longo do tempo, dada 
à importância de seu papel no âmbito 
organizacional. Liderança é uma in-
fluência interpessoal exercida em uma 
dada situação e dirigida por meio do 
processo de comunicação humana 
para a consecução de um ou mais 
objetivos específicos (CHIAVENATO, 
1999). 

Assim como pode ser observado, 
o autor expõe a liderança como um 
fator influenciador das ações empre-
endidas na organização, de forma 
natural e espontânea, por meio da 
interação líder/colaborador na organi-
zação. Esse conceito é confirmado na 
visão de SROUR (1998): “a liderança 
transcende cargos ou posições for-
mais; não carece de institucionaliza-
ção; decorre da sintonia espontânea 
e informal estabelecida entre líderes e 
seguidores.”

A liderança é vista como a arte de 
libertar as pessoas para fazerem o que 
se exige delas de maneira mais efi-
ciente e humana possível. Lembrando 
que a primeira responsabilidade de 
um líder é a definição da realidade, e 

a última é agradecer. Entre as duas, 
o líder deverá tornar-se um servidor 
da organização e dos seus membros. 
Dessa forma, a medida de uma boa 
liderança encontra-se nos seus se-
guidores: quando eles atingem o seu 
potencial, alcançam os resultados 
pretendidos e estão motivados, é sinal 
de uma boa liderança.

Nos últimos tempos, com a cres-
cente valorização do capital humano, 
muito se tem falado e discutido sobre 
o conceito de liderança nos meios or-
ganizacionais. E vem a pergunta que 
não quer calar: qual a diferença entre 
o chefe e o líder nas relações inter-
pessoais? A diferença, aparentemen-
te sutil, tem um enorme peso no nível 
motivacional dos empregados e no 
aumento da produtividade. Vamos ver 
como cada um lida com suas equipes 
de trabalho.  

Ambos recebem uma tarefa da 
empresa para realizar. O chefe fecha-
-se solitariamente em sua sala e traça 
uma série de planos mal costurados 
e intocáveis. Em seguida, saindo do 
seu aquário, convoca todos os seus 
subordinados e, com fisionomia fe-
chada, pede para não ser interrom-
pido. Diz que recebeu uma ordem da 
Alta Direção da empresa, determinan-
do que seus subordinados assumam 
uma série de responsabilidades, sem 
direito de errar em um mínimo deta-
lhe! Na sequência, manda-os para 
a grande empreitada, fiscalizando 

detalhadamente, como um capataz, 
cada detalhe de suas tarefas. O medo 
e a punição são as ferramentas utili-
zadas, conforme o famoso ditado: 
“Manda quem pode, obedece quem 
tem juízo!”

O líder, assim que recebeu a in-
cumbência, troca algumas ideias com 
pessoas-chave e reflete sobre as es-
tratégias a serem utilizadas. Em se-
guida, reúne-se com a sua equipe em 
torno de uma mesa e, de maneira par-
ticipativa, apresenta a todos a meta a 
ser alcançada. Abre espaço para ou-
vir dúvidas, sugestões e comentários, 
anotando-os de maneira atenciosa. 
Em um segundo momento, junto com 
a sua equipe, esboça um plano de 
ação participativo para ser colocado 
em prática. No final delega as tarefas, 
reforça a importância do espírito de 
equipe para alcançar os resultados e 
se disponibiliza para dar apoio a quem 
precisar. Durante o desenvolvimento 
do plano, utiliza-se de ferramentas 
eficazes de controle para verificar o 
seu andamento. Reconhece de forma 
criteriosa, sincera e respeitosa o bom 
desempenho dos trabalhadores e dá 
apoio aos que encontram alguma difi-
culdade. O carisma e o respeito fazem 
parte da estratégia utilizada.

COMANDAR PESSOAS, 
A DIFÍCIL MISSÃO 
Arnaldo Pedace

A liderança é vista como a arte de libertar as pessoas 
para fazerem o que se exige delas de maneira mais 
eficiente e humana possível.
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Em situações normais, provavel-
mente o resultado do primeiro prota-
gonista, o chefe, vai apresentar uma 
série de falhas: empregados com bai-
xa autoestima, desmotivados e estres-
sados, perdas e retrabalhos, elevado 
índice de rotatividade de pessoal e 
acidentes de trabalho, baixas produ-
tividade e lucratividade. Em contra-
partida, o resultado do segundo pro-
tagonista, o líder, vai apresentar bons 
resultados: empregados com elevada 
autoestima, comprometidos e moti-
vados, ausência de perdas e retraba-
lhos, baixos índices de rotatividade e 
de acidentes de trabalho e elevadas 
produtividade e lucratividade.

O problema fundamental é que 
nossas organizações estão reple-
tas de chefes e carentes de líderes, 
comprometendo fortemente os seus 
resultados. Um dos grandes desafios 
em desenvolver pessoas é descobrir 

a arte de colocar ou formar verdadei-
ros líderes para ocupar cargos geren-
ciais. “Liderar é possuir seguidores”, 
já dizia Peter Drucker, considerado o 
Pai da Administração Moderna. Se 
as caixinhas dos velhos e antiquados 
organogramas organizacionais fos-
sem enxugadas e, no lugar dos arcai-
cos e imutáveis ocupantes, fossem 

colocados líderes de fato, certamente, 
teríamos melhores resultados.

PETER SENGE (1998) ressalta ain-
da que todos os indivíduos têm poten-
cial para exercer a liderança, pois não 
existe um único estilo de liderança. 
O contexto é quem determina as ca-
racterísticas necessárias do indivíduo, 
que terá o papel de guiar e orientar as 
pessoas para objetivos mais produti-
vos e eficazes. 

O autoritarismo destrói as pessoas, 
trazendo consequências danosas, não 
só para as organizações, mas também 
para a família e para a sociedade. 

Um dos grandes 
desafios em desenvolver 
pessoas é descobrir 
a arte de colocar ou 
formar verdadeiros 
líderes para ocupar 
cargos gerenciais.

Arnaldo Pedace é Gerente de Relações Sindicais 
Trabalhistas do Sindicato das Indústrias de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma). 
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br
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Jornadas desgastantes em consultórios, hospi-
tais ou centros de saúde, exigência de atualização 
constante, condições de trabalho nem sempre ade-
quadas e tempo escasso para lazer e para a família 
são situações que fazem parte da rotina dos médi-
cos, profissionais que investem anos de suas vidas 
em estudos acadêmicos e aprimoramento contínuo, 
adquirindo conhecimentos para exercer a nobre fun-
ção de salvar vidas.

Neste 18 de Outubro, data em que se comemora 
o Dia do Médico, a Revista UPpharma presta uma 
homenagem à classe, que também é de fundamen-
tal importância para a indústria farmacêutica. Afinal, 
é por meio desses profissionais que os laboratórios 
conseguem levar ao conhecimento da população os 
mais inovadores medicamentos desenvolvidos para 
curar as inúmeras patologias.

Trata-se, portanto, de uma profissão que mere-
ce todo nosso respeito e admiração. Hoje, diante 
de tantos avanços no campo da medicina, um dos 
maiores desafios do médico é a sua atualização. 
Além disso, na era digital, as informações chegam 
a uma velocidade surpreendente, exigindo dos mé-
dicos muito mais dinamismo e tempo, até mesmo 
para filtrar e avaliar a confiabilidade dos conteúdos 
divulgados pelas mais diversas mídias.

entrevistou algumas sociedades de es-
pecialidades, que revelaram as ações 
realizadas para promover a educação 
continuada do profissional, bem como 
forneceram orientações que podem 
ajudar a categoria neste grande de-
safio, que é a busca pela atualização. 
Confira.

Evolução do conhecimento

Para a Associação Médica Brasi-
leira (AMB), a busca de novos conhe-
cimentos sempre foi preponderante 
para o exercício da medicina. Segundo 
Florentino Cardoso, Presidente, a en-
tidade, juntamente com as socieda-
des de especialidades, tem procurado 
ajudar os associados nesta missão. 
Para tanto, a AMB mantém um portal 

Especial

Dr. Florentino Cardoso, da AMB

O fato é que o uso da internet tem 
proporcionado grandes vantagens ao 
médico, principalmente por permitir a 
universalização e democratização do 
conhecimento, com custo de acesso 
mais baixos do que ações presenciais, 
como congressos e simpósios, por 
exemplo. Além disso, a ferramenta au-
xilia também na prática médica, uma 
vez que possibilita aprimorar a relação 
médico-paciente com melhor contro-
le do prontuário, que já pode ser feito 
eletronicamente.   

Entretanto, a qualidade da infor-
mação ainda é uma preocupação dos 
médicos, afinal, nem tudo o que é vei-
culado na web é 100% confiável. 

Com o objetivo de auxiliar na iden-
tificação das melhores fontes de infor-
mações médicas, a Revista UPpharma 

A qualidade da informação ainda é 
uma preocupação dos médicos, afinal, 
nem tudo o que é veiculado pela 
internet é 100% confiável.

OS DESAFIOS 
DOS MÉDICOS 
NA BUSCA 
PELA 
ATUALIZAÇÃO 

que oferece conteúdo de qualidade.                                        
“O acesso é gratuito e chega aos mais 
distantes rincões do nosso País. Preci-
samos mostrar sempre a importância 
da atualização, pois o conhecimento 
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médico evolui muito rapidamente. 
Em nosso site, além do médico con-
tar com os 105 cursos disponíveis no 
portal Educação Médica Continuada 
(www.amb.org.br/emc), a AMB assi-
nou acordo para acreditação dos cur-
sos do BMJ Learning (British Medical 
Journal), por meio de parceria com a 
MSD (licenciada exclusiva do BMJ). 
O acordo amplia a oferta e facilita o 
acesso gratuito à Educação Médica 
Continuada (EMC) de qualidade, em 
português, contribuindo para a espe-
cialização e atualização profissional”, 
revela Cardoso.

De acordo com ele, os cursos dis-
ponibilizados pelo BMJ Learning pas-
sarão por avaliação da AMB com base 
na legislação brasileira e nas diretrizes 
clínicas aprovadas pela Associação. 
Após a validação, tais conteúdos se-
rão submetidos ao crivo da Comissão 
Nacional de Acreditação (CNA), res-
ponsável pela distribuição dos pontos e 
emissão do Certificado de Atualização 
Profissional. Os primeiros cursos deve-
rão estar disponíveis a partir do dia 18 

de outubro, justamente em comemo-
ração ao Dia do Médico no Brasil.

Todo conteúdo disponibilizado no 
portal pode ser acessado por qualquer 
médico. Além de poder fazer os cursos 
pela internet, os profissionais recebem 
as novidades no portal EMC por meio 
de uma newsletter. Nessa comunica-
ção, são disponibilizadas informações 
sobre novas aulas no portal da EMC, 
acesso, além de ser um canal direto 
para tirar dúvidas.  

“No passado, a manutenção de 
competência e atualização não era tão 
desafiadora, porque o conhecimento 
relevante crescia lentamente, mas hoje 
o conhecimento a ser atualizado do-
bra a cada três ou quatro anos. Muitas 
técnicas ficam obsoletas em um prazo 
relativamente curto. Sem um programa 
de educação médica continuada ativo, 
nenhum médico pode manter-se atua-
lizado por muitos anos após a gradua-
ção, em função do pouco tempo dis-
ponível e do custo envolvido”, garante.

Para o presidente, a principal di-
ficuldade do médico na busca pela 

O uso da internet tem 
proporcionado grandes 
vantagens ao médico, 
principalmente por 
permitir a universalização 
e democratização do 
conhecimento, com custo 
de acesso mais baixo 
do que algumas ações 
presenciais.

atualização está ligada ao fator tempo, 
ou seja, os profissionais têm uma roti-
na muito atribulada e não dispõem de 
muitas horas livres para avaliar e filtrar 
as informações que chegam todos os 
dias pelos diversos meios. “A missão 
da AMB é levar o conhecimento cien-
tífico por meio da boa informação ao 
médico, que, sacrificado pela cres-
cente desvalorização do seu trabalho, 
precisa cumprir, cada vez mais, uma 
elevada carga horária semanal, em di-
ferentes locais. A utilização da internet, 
especialmente gratuita, como tem feito 
a AMB e as sociedades de especiali-
dades, com ampliação em curto pra-
zo, facilita muito a vida do médico”, 
acrescenta. 

Na visão do presidente, manter-se 
atualizado é uma obrigação do mé-
dico. “Temos como lema que o mais 
importante para nós são nossos pa-
cientes. Por isso, devemos fazer o má-
ximo do nosso esforço, da nossa ca-
pacidade de trabalho e conhecimento, 
buscando o que é melhor para a saúde 
das pessoas. Nosso trabalho nos dá 
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enorme prazer, pois alivia sofrimento, 
traz a cura de doenças e nos aproxi-
ma das pessoas, sempre focados em 
manter o bem maior: a vida”, destaca.

Debates virtuais

O objetivo dos programas de 
educação continuada da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 
(SBOT) é melhorar a qualificação dos 
profissionais, contribuindo para o de-
senvolvimento da ortopedia nacional. 
Para isso, a entidade possui duas 
comissões permanentes: Ensino e 
Treinamento, responsável pelos exa-
mes que admitem novos sócios e 
por fiscalizar os programas de resi-
dência credenciados à entidade; e a 
Comissão de Educação Continuada, 
que cuida da qualificação dos asso-
ciados já integrados à Sociedade. Em 
tempos de tecnologia digital, a SBOT 
também utiliza a internet como plata-
forma para levar informação técnica 
e científica aos médicos. “A internet 
é um ferramenta que democratizou o 
conhecimento. Antigamente, os gran-
des centros eram mais beneficiados 
com cursos e programas de treina-
mento. Hoje, médicos de todo o País 
podem acessar nossos cursos online 
e aprimorar seus conhecimentos”, co-
menta Dr. André Pedrinelli, Presidente 
da Comissão de Ensino e Treinamento 
da SBOT.

Um dos serviços oferecidos pela 
Sociedade são os debates virtuais. 
“Mensalmente, um grupo de médicos, 
de várias partes do País, promovem 
debates de casos clínicos, sendo que 
cada um participa remotamente da lo-
calidade em que se encontra. Nessa 
ocasião, os participantes também res-
pondem questões colocadas, em tem-
po real, por outros profissionais, que 
acompanham esses eventos via web”, 
explica Pedrinelli.

Além disso, a SBOT criou uma bi-
blioteca virtual, cujos associados po-
dem fazer o download de revistas 
e livros nacionais e internacionais, 

inclusive pelo tablet e celular. A Socie-
dade ainda utiliza a internet para en-
viar simulados do exame do título de 
especialista a todos os candidatos.                  
“A SBOT mantém também o Progra-
ma Ortopedia Online, com aulas gra-
vadas em estúdio. A gravação das au-
las é acompanhada por associados de 
diversas localidades, que podem in-
teragir com os médicos, fazendo per-
guntas que também são respondidas 
em tempo real. Essas aulas ficam dis-
poníveis no site para consulta dos só-
cios”, revela o médico.

Troca de experiências

Da mesma forma, todos os even-
tos realizados pelos comitês da SBOT 
também são gravados e disponibili-
zados online para os médicos. “A in-
ternet permite a integração de ações, 
além de maior intercâmbio entre os or-
topedistas de várias regiões do Brasil. 
Antigamente, um médico da região 
Sudeste não conhecia a realidade de 
trabalho e as dificuldades dos profis-
sionais do Nordeste, por exemplo. 
Hoje, com a internet, existe maior tro-
ca de experiência entre os médicos, 
o que ajuda muito na prática médica, 
principalmente de regiões menos favo-
recidas”, acrescenta.

Na opinião do ortopedista, a maior 
parte dos médicos hoje é usuária da 
internet e é receptiva a soluções que 
utilizam o meio digital. “O ortopedista 
não tem muito tempo para investir em 

Especial

sua atualização. A tecnologia digital 
trouxe mais facilidades nesse sentido. 
O importante é aliar a participação em 
eventos presenciais aos programas 
virtuais. A SBOT se preocupa com 
as informações que chegam aos mé-
dicos. Por isso, tem o papel de ser a 
guardiã de informações idôneas. A in-
ternet veio para ficar, mas a Sociedade 
utiliza esse meio com grande respon-
sabilidade, a fim de garantir uma edu-
cação continuada de qualidade para 
os associados”, finaliza Pedrinelli.

Fontes reconhecidas

Frente à constante e à rápida evo-
lução da medicina, a Regional São 
Paulo da Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica (SBCM/SP) também 
atua visando contribuir para a atuali-
zação dos profissionais da saúde de 
todo País. O público-alvo das ativida-
des são os clínicos gerais, bem como 
outros profissionais da saúde, como 
enfermeiros, fisioterapeutas, psicólo-
gos etc.

Para auxiliar os profissionais na 
busca pela atualização, uma das 
ações é o congresso, que a Regional 
promove a cada dois anos, além de 
um simpósio também bienal. Além dis-
so, apoia cursos e palestras, promovi-
dos pelas mais diversas entidades ao 
longo do ano. Em seu site, disponibi-
liza uma revista eletrônica com artigos 
científicos sobre variados temas atu-
ais e de interesse dos clínicos gerais. 

Dr. André Pedrinelli, da SBOT

Dr. Abrão José Cury Jr., da SBCM
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25Juntos a favor da vida.

Há uma década trabalhamos para conquistar e 
manter a sua confiança, com um relacionamento 
baseado em admiração, respeito e simpatia, 
atendendo-os da melhor maneira possível.

Foram 10 vezes comemorando, cumprimentando  
e celebrando o dia do nosso maior parceiro.

18 de Outubro. Dia do médico.

Que bom que estamos juntos esse tempo todo!

Uma homenagem

Há 10 anos comemorando juntos.

anuncio dia do medico.indd   1 26/06/12   12:29



Também com acesso por meio do site, 
os interessados podem assistir a al-
gumas palestras. Pelas redes sociais, 
Twitter e Facebook, os médicos ainda 
acompanham as notícias e novidades 
da SBCM/SP. “A Regional também 
conta com um blog da Saúde em que 
divulga informações para leigos. Todos 
os associados têm acesso aos ca-
nais. Pela internet, basta entrar no site.                          
E nas atividades científicas, basta se 
inscrever e participar”, explica o Dr. 
Abrão José Cury Jr, Vice-Presidente.

Segundo ele, a SBCM/SP reco-
nhece a importância da internet, sua 
abrangência e rapidez. Por isso, desde 
2003, conta com um site constante-
mente atualizado. Além disso, desde 
2010, também faz uso das redes so-
ciais para divulgar suas informações e 
atividades.

Na opinião do vice-presidente, uma 
das dificuldades do médico para se 
atualizar diz respeito à confiabilidade 
dos canais que fornecem essas infor-
mações.  “As maiores dificuldades hoje 
para a educação continuada do mé-
dico são o custo e o acesso. A inter-
net e as mídias digitais, com certeza, 
já consolidaram seu espaço entre os 
meios de comunicação. A preocupa-
ção com os meios digitais está ligada 
apenas à confiabilidade do conteúdo 
que é fornecido pelas diferentes fon-
tes. Por isso, os médicos devem re-
correr a sites, blogs e redes sociais de 
empresas e entidades reconhecidas”, 
recomenda.

Programas de atualização

A internet também é uma das fer-
ramentas utilizadas pela Federação 
Brasileira de Gastroenterologia (FBG) 
para auxiliar os associados na atuali-
zação de seus conhecimentos. “Hoje, 
com a disponibilidade de cursos ofere-
cidos pela web, o médico, mesmo es-
tando em regiões mais distantes, tem a 
oportunidade de participar efetivamen-
te de programas online com enorme 
possibilidade de se manter atualizado 

na sua especialidade. No caso da 
FBG, oferecemos uma série de opções 
aos sócios, que, por meio do portal da 
instituição, encontra inúmeros recur-
sos para se atualizar, como palestras, 
cursos, programação dos congressos 
regionais, nacionais e internacionais 
da especialidade”, explica Maria do 
Carmo Friche Passos, Coordenadora 
do site da entidade e do Fapege – 
Fundo de Aperfeiçoamento e Pesquisa 
em Gastroenterologia, órgão dentro da 
FBG responsável pela educação médi-
ca continuada e atualização. 

No site da Sociedade, o associado 
encontra, por exemplo, tudo sobre as 
provas para a obtenção do Título de 
Especialista, programação etc. “Temos 
uma área exclusiva para o Jovem 
Gastro, que tem como objetivo prin-
cipal atualizar o jovem médico e pro-
mover a consciência associativa deste 
especialista. Disponibilizamos ainda a 
biblioteca RIMA, que contém enorme 
acervo de revistas médicas nacionais 
e internacionais. Além disso, temos 
procurado trazer ao associado as prin-
cipais novidades dos congressos inter-
nacionais (norte-americano e europeu) 
em tempo real, com a participação de 
professores que enviam todos os dias 
boletins com os temas principais e no-
vidades de pesquisa”, destaca Maria 
do Carmo.

Segundo ela, além da possibilida-
de de atualização online, a FBG tem a 
preocupação de levar programas de 
atualização médica a todo o Brasil, 
promovidos pelo Fapege.

Nesse sentido, vem promovendo 
cursos em todo o País com a partici-
pação de professores com alta reputa-
ção na especialidade. Da mesma for-
ma, são realizados vários cursos para 
o Jovem Gastro, que, dessa forma, 
tem possibilidade de participar e dis-
cutir diretamente com os professores 
convidados. 

“A FBG participa efetivamente de 
todos os eventos regionais da Gas-
troenterologia e, anualmente, organi-
za a Semana Brasileira do Aparelho 

Digestivo, que, neste ano, comple-
ta a sua décima primeira edição. Den-
tro da FBG temos Departamentos de 
subespecialidades, que também con-
tribuem enormemente para formação 
e atualização dos gastroenterologis-
tas brasileiros, ao promoverem even-
tos científicos para a educação médi-
ca continuada nas diversas áreas da 
gastroenterologia”, observa a coorde-
nadora.

Para a coordenadora, a internet é 
hoje fundamental na rotina do médico. 
“Com os recursos atuais, tanto virtuais 
com o recebimento de informações 
científicas constantemente, como, é 
claro, os cursos presenciais de alto ní-
vel científico, acredito que a maior difi-
culdade para a atualização do médico 
seja a longa jornada de trabalho com 
tempo restrito para estudo e atualiza-
ção. A internet e as mídias digitais, se 
bem filtradas, representarão a melhor 
forma de aprendizagem e atualização. 
Contudo os congressos e eventos 
científicos presenciais também são im-
prescindíveis para o aprendizado, uma 
vez que permitem o contato direto 
com professores e colegas de diferen-
tes subáreas dentro da especialidade”, 
avalia.

Convergência de mídias 

Um dos fortes investimentos da 
Sociedade Brasileira de Dermatologia 
(SBD) tem sido na educação conti-
nuada dos médicos, atividade que 
fica sob a alçada do Departamento 
de Telemedicina da entidade. A SBD 
procura disponibilizar uma programa-
ção científica de alto nível para seus 
associados, desde cursos de aperfei-
çoamento, jornadas e congressos em 
níveis distrital, regional e nacional.

 “O Departamento de Telemedicina 
preocupa-se em oferecer a programa-
ção científica àquele associado que 
não tem acesso aos cursos e pales-
tras. Com a vida moderna, porém, 
muitas vezes até cumprir horário com 
um curso online torna-se complicado. 

Especial
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Nesta história, 
você é o ator principal.
18 de outubro - Dia do Médico

São 75 anos no Brasil oferecendo soluções 
de saúde a profi ssionais como você, que 

cuidam de Vidas todos os dias. 

Você, Doutor(a) é nosso aliado 
na realização da Promessa para a Vida.

Em nome de toda a equipe Abbott,

nosso agradecimento 
e parabéns!

www.abbottbrasil.com.br/75_anos

A Abbott dedica-se à descoberta, fabricação
e comercialização de produtos farmacêuticos e médicos, 
incluindo nutricionais, equipamentos e diagnósticos.
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Especial

Desse modo, temos em nosso web-
site um elenco de aulas previamente 
gravadas, que o associado pode as-
sistir no momento mais conveniente”, 
salienta Dr. Aldo Toschi, Coordenador 
do Departamento de Telemedicina da 
SBD.

 Segundo ele, a entidade entende 
a comunicação e o direito à informa-
ção como uma necessidade de qual-
quer profissional moderno e atuante. 
“Por isso, procuramos, nos últimos 
quatro anos em que estive à frente 
do Departamento de Mídia Eletrônica, 
trabalhar dentro do conceito de ‘con-
vergência de mídias’, integrando jornal 
escrito, revistas científicas, telemedici-
na, website e internet móvel”, garante.

Na opinião do coordenador, a bar-
reira do médico quanto ao uso e do-
mínio do computador já foi derrubada 
por mais de 90% dos associados, uma 
vez que a Sociedade tem um perfil jo-
vem. “Até mesmo colegas maiores de 
70 anos se comunicam conosco por 
e-mail e redes sociais, o que mostra o 
caráter moderno e inovador do derma-
tologista brasileiro. A maior dificuldade 
encontrada pelo médico também não 
é tecnológica. Existem computadores 
rápidos e acesso a internet, de quali-
dade regular, em quase todos os can-
tos do País”, destaca. 

Dr. Aldo também concorda que o 
tempo escasso do médico é um dos 

entraves para a atualização. “O tem-
po é nosso bem mais raro. O médico 
tem uma vida muito agitada. A inter-
net móvel e acesso a e-mails a partir 
de smartphones permitem comuni-
cação ágil e acesso a redes sociais. 
Temos assistido a esse crescimento. 
Inauguramos, há dois anos, o perfil da 
SBD no Facebook e contamos com 
quase 3.000 usuários. Vejo os colegas 
se mobilizando em grupos fechados 
de discussão de temas científicos, 
mas também de ética e defesa profis-
sional”, expõe. 

Conforme revelou o coordenador, 
historicamente, o dermatologista da 
SBD é um profissional que participa 
intensamente das atividades da en-
tidade. “A dermatologia é uma das 
especialidades mais abrangentes da 
medicina, uma vez que além dos avan-
ços da indústria farmacêutica, lida 
com a indústria de cosméticos, que é 
extremamente dinâmica. Nosso cam-
po de atuação vai muito além da clí-
nica, pois também somos cirurgiões. 
Somos também médicos que seguem 
de perto toda a maravilhosa revolução 
dos equipamentos de laser e tecno-
logias não invasivas, que exige um 
acompanhamento contínuo. Por isso, 
atualizar-se é fundamental”, analisa o 
coordenador. 

 
 Atividades gratuitas

Para contribuir com a reciclagem 
dos médicos, além do Congresso 
anual, realizado nas mais diferentes 
capitais brasileiras (neste ano aconte-
ce em Salvador, na Bahia), palestras 
e encontros mensais em São Paulo 
para discussão de casos, a Sociedade 
Brasileira de Medicina Nuclear (SBMN) 
também mantém um portal. Em seu 
site (www.sbmn.org.br), a Sociedade 
disponibiliza informações de interesse 
dos profissionais da Medicina Nuclear, 
o que inclui as íntegras das palestras 
promovidas em São Paulo, aberta a to-
dos gratuitamente. Pelas redes sociais, 
Twitter e Facebook, os interessados 

acompanham as notícias e novidades 
da Sociedade. Também promove cur-
sos práticos, em diferentes cidades 
brasileiras, nos quais o participante 
manuseia os programas de computa-
dor que fazem parte de seu dia a dia. 
Todos os associados podem acessar 
as atividades científicas, basta se ins-
crever e participar. A SBMN promove 
também atividades gratuitas, ou com 
custo acessível pela internet, e em di-
ferentes cidades do País.

De acordo com Dr. Celso Darío 
Ramos, Presidente da SBMN, a 
Sociedade valoriza a internet como fer-
ramenta para a qualificação do médi-
co, especialmente, pela abrangência e 

Dr. Aldo Toschi,da SBD

Dr. Celso Darío Ramos, Presidente da SBMN

rapidez. “Por isso, contamos com um 
site constantemente atualizado e faze-
mos uso das redes sociais. Os profis-
sionais da saúde precisam acompa-
nhar a evolução da medicina por meio 
de cursos, palestras, congressos e pu-
blicações científicas. A internet e as 
mídias digitais ajudam no processo de 
atualização, mas é importante recorrer 
a sites confiáveis”, orienta Dr. Celso. 
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Entrevista

Reconhecida como a terceira maior 
entidade de cardiologia do mundo, a 
Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(SBC) tem hoje 11 mil sócios e uma 
produção científica intensa. Em setem-
bro, realizou seu Congresso anual, que 
contou com recorde de participação 
internacional: foram 36 delegações de 
diversos países.

Respeitada mundialmente, a SBC 
tem atuado fortemente na prevenção 
e redução da mortalidade por doenças 
do coração, cujos projetos têm sensi-
bilizado o Ministério da Saúde. Aliás, 
essa é a grande bandeira da atual di-
retoria, encabeçada pelo Dr. Jadelson 
Andrade.

Nesta entrevista exclusiva à Revista 
UPpharma, o presidente comenta os 
projetos desenvolvidos, bem como as 
iniciativas bem-sucedidas da entidade, 
no sentido de contribuir para a educa-
ção continuada dos médicos, que vêm 
recebendo também o apoio da indús-
tria farmacêutica.

UPpharma – Como está posicio-
nada hoje a cardiologia brasileira 
mundialmente e qual a importância 
da atuação SBC nesse projeção 
internacional?

Jadelson Andrade – A cardiologia 
brasileira ostenta uma posição bastan-
te destacada na comunidade médica 
mundial. Temos uma estrutura que nos 
permite desenvolver uma quantidade 
muito grande de trabalhos científicos, 
por meio dos vários relacionamentos 
que mantemos com instituições de 
pesquisa e de ensino do País. Essa 
produção é apresentada em eventos 
nacionais e internacionais na área de 
cardiologia.

Também promovemos, anualmen-
te, junto com os diversos departamen-
tos e estaduais da SBC, um número 
expressivo de eventos científicos, que 
fazem parte de nossos programas 

de educação continuada. Além do 
Congresso nacional, realizamos por 
ano cerca de 500 eventos em todo o 
Brasil.

Hoje, a SBC está posicionada 
como a terceira maior sociedade de 
cardiologia do mundo. Essa respei-
tabilidade tem possibilitado que a 
Sociedade seja convidada também 
para realizar simpósios em congressos 
mundiais, como os da American Heart 
Association e da American College of 
Cardiology, além dos das sociedades 
de cardiologia espanhola, portuguesa, 
entre outros. Hoje, somos na América 
Latina o único capítulo da Academia 
Americana de Cardiologia. Portanto, a 
SBC é uma entidade representativa e 
muito respeitada mundialmente.

Qual a importância dessa inter-
nacionalização para os cardiologis-
tas e associados?

Esse processo de internacionali-
zação da SBC é muito importante por 
várias razões. Primeiro, porque permi-
te que os avanços científicos anuncia-
dos pelos centros de pesquisa norte-
-americanos e europeus cheguem 
muito mais rápido ao cardiologista 
brasileiro. Segundo, possibilita que a 

ATUAÇÃO EM PROL DA 
PREVENÇÃO

SBC

A bandeira de nossa gestão 
é a prevenção. Estamos 
abertos para participar 
de outros projetos, que 
possam contribuir para 
implementarmos a cultura da 
prevenção e da redução da 
mortalidade cardiovascular no 
Brasil.
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América Latina, que elogiaram a estru-
tura e a organização do evento.

Diante disso, já assinamos con-
vênio para repetir o curso em 2013. 
Vários países pedem, há anos, para 
abrigar uma das edições desse curso, 
o mais famoso de Educação Médica 
Continuada no campo da cardiologia, 
mas sem sucesso. Coube ao Brasil a 
honra de ter sido escolhido como o pri-
meiro pelo professor Fuster. Isso signi-
fica que as mais modernas ferramen-
tas de educação médica continuada, 
a informação científica atual no campo 
da cardiologia e as avançadas frontei-
ras do conhecimento jamais apresen-
tadas fora dos Estados Unidos, esta-
rão disponíveis para os brasileiros, que 
não mais precisarão ir ao exterior para 
participar desse tipo de evento. No 
Brasil, ele está agendado para os dias 
4 e 5 de maio de 2013. 

Por conta desse intenso intercâm-
bio, o nosso 67º Congresso Brasileiro 
de Cardiologia, realizado no Recife 
(PE), de 14 a 17 de setembro, também 
teve recorde de participação interna-
cional. Foram 36 delegações de diver-
sos países. O evento superou expec-
tativas e foi um dos mais memoráveis 
da história da SBC.

Como está estruturada a SBC? 
Qual é o foco da atual gestão?

Hoje, a SBC possui 11 mil asso-
ciados. Temos 23 sociedades estadu-
ais, duas regionais, 15 departamentos 
e oito grupos de estudos. O foco da di-
retoria, que assumiu em dezembro do 

Entrevista

produção científica nacional seja apre-
sentada em eventos internacionais de 
grande repercussão, fazendo com que 
ações pioneiras da Sociedade possam 
ser conhecidas no exterior, como foi 
o caso da publicação, no ano pas-
sado, da Diretriz Brasileira de Cardi-
oncologia, um trabalho inédito em ní-
vel mundial. Esse documento orienta 
os médicos sobre a melhor forma de 
prevenir, diagnosticar precocemente 
e tratar as complicações cardiovascu-
lares dos pacientes em tratamento do 
câncer.

Os Registros Brasileiros Cardio-
vasculares, outro projeto da SBC, que 
mostram como tratamos as doenças 
do coração no País, também são ex-
postos lá fora, gerando projeção pa-
ra nossos pesquisadores, bem como 
atraindo grandes investimentos que fo-
mentam ainda mais a produção cien-
tífica nacional na área de cardiologia.

Essa internacionalização ainda pro-
move um rico intercâmbio de informa-
ções, uma vez que abre espaço para 

que os médicos brasileiros possam 
fazer seus cursos e pós-graduações 
no exterior e trazer inovações para o 
Brasil.

Em maio deste ano, a SBC tam-
bém conduziu o mais importante 
curso de cardiologia da atualidade, o 
New York Cardiovascular Symposium, 
promovido pela American College of 
Cardiology Foundation. 

A escolha do Brasil para realizar 
esse evento é uma prova dessa re-
presentatividade da SBC?

Sem dúvida. Essa foi a primeira vez 
que a American College of Cardiology 
Foundation realizou o curso fora dos 
Estados Unidos. O programa é co-
ordenado pelo professor Valentin 
Fuster, que não poupou elogios à 
edição brasileira, denominada ACCF/
BSC Cardiovascular Symposuim in 
Brasil. Segundo palavras de Fuster, 
foi “melhor do que o de Nova Iorque”. 
Estiveram presentes cerca de 1.800 
cardiologistas brasileiros de toda a 

A indústria farmacêutica tem 
sido um parceiro fundamental 
da Sociedade, apoiando 
diversas ações, inclusive 
os projetos de educação 
continuada. 

Dr. Jadelson Andrade
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ano passado, é a pre-
venção de doenças car-
diovasculares. Hoje, no Brasil 
e no continente latino-americano, 
as doenças cardiovasculares são res-
ponsáveis por 30% de todas as cau-
sas de morte. Portanto, matam mais 
do que a Aids, o Câncer e o trânsito 
juntos.

Segundo projeções epidemioló-
gicas internacionais, se nada for fei-
to para reverter esse quadro, em 30 
anos, o Brasil será campeão mundial 
de mortes por doenças do coração. 

Sem dúvida, não queremos essa 
posição. Para isso, precisamos de 
investimentos em campanhas de 

da Saúde. A nossa mis-
são é levar informação, 

desenhando programas que 
possam ser executados pelo MS.               

E temos investido fortemente nisso.

Quais são os principais projetos 
da SBC voltados à prevenção?

Criamos o Programa Nacional 
de Prevenção da Doença e da Mor-
talidade Cardiovascular, que envol-
ve várias ações já implementadas, 
como as campanhas de distribuição 
de medicamentos para controle de 
hipertensão, diabetes e do colesterol, 
além do projeto para redução do sal 
dos alimentos. Para se ter ideia, se 

Entrevista

A SBC também está envolvida em 
um projeto de capacitação dos mé-
dicos, socorristas e enfermeiros, que 
atuam na ponta, ou seja, nas unidades 
do SUS. O objetivo é preparar esses 
profissionais, que, na maioria das ve-
zes, não são especialistas, para aten-
derem de forma adequada pacientes 
que chegam com problemas cardio-
vasculares. Afinal, não adianta o MS 
disponibilizar os melhores medica-
mentos e exames, se os médicos não 
souberem identificar e tratar um infar-
to, um AVC ou uma crise hipertensiva. 
Devemos assinar um convênio com o 
MS e, por meio de treinamentos e cur-
sos, vamos capacitar inicialmente cin-
co mil médicos de saúde da família em 
vários Estados.

Também temos ampliado o pro-
jeto dos Registros das Doenças do 
Coração, que é um levantamento para 
mostrar como são tratados esses 
problemas no País em cinco frentes 
diferentes: infarto, insuficiência car-
díaca, fibrilação atrial, hipertensão e 
dislipidemia.

Numa primeira amostragem, o le-
vantamento revelou que morrem três 
vezes mais pacientes nos primeiros 
30 dias pós-infarto nas regiões Norte 

A internet é uma ferramenta eficaz na vida do médico. A SBC possui uma Universidade 
Corporativa que tem como objetivo produzir conteúdo científico para os profissionais, como 
aulas e cursos de atualização e de educação continuada. 

reduzirmos 12g do consumo diário de 
sal da alimentação das pessoas para 
5g, significa reduzir um milhão de hi-
pertensos no Brasil.

Outro projeto já implementado foi 
a distribuição de medicamentos para 
pacientes que passaram por angio-
plastia, a fim de evitar novos episódios. 
O MS tem, progressivamente, assumi-
do essas ações, mas precisamos de 
muito mais para reduzir os índices de 
mortalidade por doenças cardiovascu-
lares no Brasil.

e Nordeste do que na região Sudeste. 
Isso porque na região Sudeste os re-
cursos e medicamentos disponibili-
zados são muito maiores do que no 
Nordeste. Essas informações serão 
levadas ao MS, que poderá planejar 
ações para corrigir essa distorção.

Na área de conscientização e edu-
cação, temos também um projeto im-
portante, chamado SBC Vai à Escola. 
O objetivo é disseminar o conheci-
mento sobre os fatores de risco para 
crianças e adolescentes de escolas 

esclarecimento e conscientização da 
população, mostrando às pessoas 
os fatores que provocam doenças 
cardiovasculares.

Entretanto, no País, pouco ainda é 
feito nesse sentido. A SBC, pela posi-
ção que ocupa mundialmente, enten-
deu que deveria assumir esse papel de 
liderar essa causa. O fato é que pelas 
dimensões continentais do Brasil, a 
entidade não tem condições de criar 
projetos e campanhas para ela mes-
ma executar. Isso é papel do Ministério 
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públicas. Esses jovens, por sua vez, 
acabam sendo multiplicadores das in-
formações em suas casas, junto aos 
seus pais e familiares. 

Em outra frente, a SBC está atuan-
do também para reduzir as mortes de 
crianças que nascem com cardiopatia 
congênita. O fato é que hoje esses be-
bês não têm acesso à cirurgia, que em 
80% dos casos pode levar à cura do 
problema.

O Governo não especifica, na li-
beração da verba, que uma parte 
desse dinheiro deveria ser destinada 
a essas cirurgias. Com isso, os hos-
pitais preferem utilizar essa verba 
com os adultos, já que operar uma 
criança tem alto custo. Diante disso, 
a SBC, juntamente com a Sociedade 
Brasileira de Pediatria, Sociedade 
de Hemodinâmica, Sociedade de 
Cirurgia Cardíaca, desenhou um pro-
jeto denominado Intervenção Cirúrgica 
Hipercutânea em Crianças Portadoras 
de Cardiopatia Congênita, que será 
entregue ao MS. A proposta é criar no 
Governo uma secretaria especial que 
possa destinar verbas específicas para 
operar crianças nessas condições. 
Essa verba seria usada somente para 
esse fim. 

Temos ainda a campanha Cora-
ção Alerta, realizada em parceria com 
a Sociedade de Cardiologia Interven-
cionista, cujo objetivo é levar orienta-
ção para a população, no sentido de 
mostrar que infarto não escolhe hora, 
sexo, idade nem etnia. Ou seja, não 
tem identidade. Por isso, é importante 
adotar comportamentos de vida mais 
saudáveis.

Em dezembro, a SBC realizará 
outro evento, que é o Brasil Prevent/
Latin American Prevent. Qual o es-
copo deste Congresso?

O Brasil Prevent é o maior en-
contro de Prevenção de Doenças 
Cardiovasculares da América Latina, 
que será realizado na cidade do Rio de 
Janeiro, entre os dias 30 de novembro 

e 2 de dezembro. Neste evento, te-
mos as presenças confirmadas da 
American Heart Association (AHA), da 
Sociedade Europeia de Cardiologia 
(ESC) e da Sociedade Interamericana 
de Cardiologia (SIAC). Além das pales-
tras para compartilhamento de ações, 
realizadas nos vários países para pre-
venção das doenças do coração, e 
cursos de qualificação dos médicos 
do Programa de Saúde da Família do 
Rio, teremos ações junto à população, 
como a caminhada em Copacabana 
e a instalação de uma tenda para 
coleta de dados e fornecimento de 
informações relativas aos fatores de 
risco das doenças cardiovasculares. 
Acreditamos que este evento será um 
marco na história da prevenção cardio-
vascular no Brasil e na América Latina.

Na verdade, a bandeira de nos-
sa gestão é a prevenção. Temos tido 
apoio do MS e estamos abertos para 
participar de outros projetos, que pos-
sam contribuir para implementarmos a 
cultura da prevenção e da redução da 
mortalidade cardiovascular no Brasil.

Hoje, a SBC tem um forte tra-
balho voltado para a educação 
continuada do médico. Em tempos 
de internet, quais são as principais 
ações da Sociedade nessa área e 
como a entidade orienta os profis-
sionais, até na filtragem desses da-
dos, já que na era digital o volume 
de informações é enorme?

A internet é uma ferramenta eficaz e 
fundamental na vida do médico. A SBC 
possui uma Universidade Corporativa 
que tem como objetivo produzir con-
teúdo científico para os profissionais, 
como aulas e cursos de atualização e 
de educação continuada. Dessa for-
ma, o médico acessa nosso Portal e 
assiste às diversas aulas, que tratam 
de todas as doenças do coração.

Além disso, temos um projeto em 
que convidamos especialistas em 
várias áreas para gravarem vídeo-
-aulas, no estúdio montado na SBC 

especialmente para isso. As aulas 
ficam disponíveis na Universidade 
Corporativa. A partir daí, o médico 
também pode acessar esse conteúdo. 
Em seguida, responde a um questio-
nário sobre o que foi abordado, reali-
zando uma autoavaliação. Se a nota 
for menor do que cinco, ele pode ter 
novamente acesso ao conteúdo. Para 
os que têm média acima de sete, é 
emitido um certificado.

Visando contribuir para a atualiza-
ção dos médicos, lançamos também 
a versão eletrônica da nossa revista, 
que já pode também ser acessada de 
tablets, smarthphones, iphones etc. 
Dessa forma, o médico pode consultar 
remotamente toda a informação cien-
tífica, como os Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia, as Diretrizes da SBC etc.

A SBC sempre teve um bom re-
lacionamento com a indústria far-
macêutica. Como a atual gestão vê 
essa parceria?

A indústria farmacêutica tem 
sido um parceiro fundamental da 
Sociedade, apoiando diversas de nos-
sas ações, inclusive nossos projetos de 
educação continuada. Trata-se de um 
relacionamento que sempre seguiu os 
princípios da ética e respeitabilidade. 
Prova disso foi o recente projeto que a 
SBC participou, intermediando os tra-
balhos entre a Associação da Indústria 
Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), 
o Conselho Federal de Medicina (CFM) 
e a Associação Médica Brasileira (AMB), 
que resultou na atualização do Código 
de Conduta da entidade. Foi uma ini-
ciativa de grande relevância e que com-
prova a respeitabilidade da Sociedade 
junto à indústria farmacêutica.

Precisamos do apoio desses par-
ceiros. Essa relação saudável com o 
setor farmacêutico, sem dúvida, tam-
bém vem contribuindo para mantermos 
a visibilidade da entidade e conquistar-
mos cada vez mais o respeito e a admi-
ração dos cardiologistas do Brasil e do 
mundo. 

Entrevista
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Destaque

O HCor é visto atualmente como idealizador e propulsor de novas tecnologias, 
tratamentos e pesquisas nacionais e internacionais na área da saúde.

Como parte das reportagens pro-
gramadas para a edição especial e co-
memorativa do Dia do Médico, o leitor 
confere a seguir uma matéria exclusiva 
sobre o HCor – Hospital do Coração, 
uma entidade beneficente e não lu-
crativa, mantida pela Associação do 
Sanatório Sírio, que é também referên-
cia na área cardiológica, sendo classi-
ficada pelo Ministério da Saúde como 
hospital de excelência no Brasil.

Para assegurar esse alto padrão de 
atendimento,  a Instituição conta com 
um corpo médico e equipes multidisci-
plinares qualificados e comprometidos 
com o bem-estar dos pacientes, para 
os quais também rendemos nossas 
homenagens neste 18 de Outubro. 

Fundado em 1976, a história do 
Hcor começou quando um grupo de 
senhoras da comunidade árabe se 
reuniu em torno de um importante pro-
jeto, que resultou na inauguração, em 
1947, do sanatório Sírio de Campos 
do Jordão (SP), voltado ao tratamento 
de pacientes tuberculosos carentes. 

Quase 30 anos depois, foi criado o pri-
meiro hospital em São Paulo, na atual 
sede do complexo, localizado no bair-
ro do Paraíso.

Desde a sua inauguração, o HCor 
é visto atualmente como idealizador 
e propulsor de novas tecnologias, 
tratamentos e pesquisas nacionais e 
internacionais na área da saúde, por 
meio de seu IEP - Instituto de Ensino 
e Pesquisa.

Atualmente, é reconhecido pela 
medicina de excelência não só em 
cardiologia, mas também em diversas 
especialidades, com destaque para 
ortopedia, urologia, neurologia, car-
diopediatria, medicina fetal, oncologia, 
gastroenterologia, medicina do espor-
te, nefrologia, entre outras.

Como parte do processo de apri-
moramento de seus serviços, em 
2012, o HCor passou por uma fase 
de expansão. A Instituição ganhou um 
novo prédio em frente ao atual com-
plexo hospitalar com 13 andares, com 
destaque para duas salas cirúrgicas 

híbridas. Uma delas para procedimen-
tos cardiológicos, integrada à hemo-
dinâmica, e outra destinada à neuro-
cirurgia, integrada ao equipamento 
de ressonância magnética. Ambas as 
salas são polivalentes e funcionam de 
acordo com os procedimentos ne-
cessários. Há ainda 45 apartamentos 
com nível de hotelaria diferenciado, 
ampliando para 310 o número total 
de leitos do HCor; centro de conven-
ções com amplo auditório para even-
tos científicos; e estacionamento com 
mais de 200 vagas. 

Outra novidade é a inauguração, 
até o final deste ano, de um novo 
Centro de Diagnósticos, com quase 
quatro mil metros quadrados, em um 
dos pontos mais nobres e movimen-
tados de São Paulo, a região da Nova 
Faria Lima. Primeira unidade externa 
da Instituição, o Centro surge para so-
lucionar uma limitação física das insta-
lações atuais.

Já para 2013, outro importante 
projeto também está previsto, cujas 

A SERIEDADE E A DEDICAÇÃO DO CORPO 
MÉDICO DO HCOR

O COMPLEXO HCOR CONTA COM:
•	 Mais de 44m2;

•	 2.100 Funcionários (2012);

•	 1.500 Médicos no corpo clínico (2012);

•	 215 Apartamentos;

•	 40 Consultórios;

•	 É referência mundial em cardiologia clínica, cirúrgica e intervencionista;

•	 É um dos mais avançados centros de diagnóstico da América Latina;

•	 É destaque em inovação e estudos clínicos, capacitação e aprimoramento 

profissional por meio do Instituto de Ensino e Pesquisa – IEP HCor.
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de exames diagnósticos de última ge-
ração, orientação nutricional e progra-
mas de reabilitação cardiopulmonar e 
metabólica. Já em março de 2012, o 
HCor criou o Centro de Medicina Re-
produtiva com o objetivo de identificar 
e tratar os problemas que acarretam a 
infertilidade masculina e feminina, além 
de realizar procedimentos laborato-
riais e cirúrgicos para a fecundação de 
óvulos, bem como o congelamento de 
óvulos e embriões, entre outros. 

Na área de pesquisa e estudos mul-
ticêntricos, o HCor, por meio do seu 
IEP – Instituto de Ensino e Pesquisa, 
idealizou e coordenou de forma inédita 
e em todo território nacional, o maior 
estudo clínico da história na área de 

Destaque

Em 2012, o Hospital ganhou um 
novo prédio em frente ao atual 

complexo hospitalar com 13 
andares, com destaque para duas 

salas cirúrgicas híbridas.

obras já se iniciaram. Trata-se do 
Centro Integrado de Oncologia, que 
ocupará um prédio inteiro, também 
na sede do Paraíso, e oferecerá tra-
tamento completo por meio de uma 
equipe multidisciplinar que atuará 
desde a fase diagnóstica até a etapa 
terapêutica (quimioterapia e radiotera-
pia). Atualmente, o Hospital já ofere-
ce tratamento clínico para pacientes 
oncológicos, mas a ideia é expandir 
significativamente os serviços nesta 
especialidade. 

Centros diferenciados 

O fato é que nos últimos dois anos, 
o HCor tem expandido de forma sig-
nificativa os seus serviços, lançando 
novas especialidades e centros di-
ferenciados. Um deles é o Centro de 
Medicina do Sono, pioneiro na inte-
gração entre diagnóstico e tratamento 
das diversas patologias relacionadas 
ao sono. A Instituição também lançou 
o Serviço de Otorrinolaringologia, que 
dispõe de modernos recursos que 
possibilitam o diagnóstico e tratamento 

clínico e cirúrgico das doenças, como 
a obstrução nasal, rouquidão, entre 
outros. 

Outro serviço é a Cirurgia Plástica, 
que é oferecida com o respaldo téc-
nico e científico do Hospital do Cora-
ção. São realizadas no Hospital cirur-
gias de face, rinoplastia, implantes de 
mama, abdominoplastias, lipoaspira-
ções, cirurgias reparadoras, como re-
construções de mama e tratamento de 
traumas. 

O HCor também inovou ao expan-
dir o Serviço de Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço com uma equipe multidisci-
plinar, composta por especialistas de 
cabeça e pescoço, endocrinologis-
tas, otorrinolaringologista e cirurgiões 
plásticos.

No ano passado, o Hospital inaugu-
rou o Centro de Obesidade com uma 
moderna infraestrutura, que dispõe de 
uma equipe multidisciplinar para cui-
dar dos pacientes obesos por meio 
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prevenção de nefropatia (lesão ou do-
ença renal), induzida por contraste, 
em 2.308 pacientes de 46 hospitais 
públicos e privados, submetidos a 
procedimentos angiográficos (método 
de visualização dos vasos sanguíneos) 
diagnósticos e terapêuticos.

Vale lembrar que em 2011, o projeto 
de Tele-Eletrocardiografia Digital – inse-
rido na estratégia Telemedicina – com-
pletou um ano de atuação no País com 
importantes resultados. A parceria, es-
tabelecida em novembro de 2009 entre 
o Ministério da Saúde e o Hospital do 
Coração em São Paulo (HCor), contabi-
lizou 4.621 eletrocardiogramas em mais 
de 100 municípios de todas as regiões 
do País por meio do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (SAMU 192), 
coordenado pelo Governo Federal.

Na verdade, essa parceria entre o 
Hospital e a esfera federal vem de longa 
data. Neste ano, a Instituição lançou, 
por meio dessa parceria, 26 projetos fi-
lantrópicos em pesquisas clínicas, ava-
liação de novas tecnologias e estudos 

multicêntricos – todos a 
serviço do SUS.

Outra melhoria recen-
te feita pela HCor foi a ex-
pansão da UTI Pediátrica 
para um atendimento 
humanizado de neona-
tos, lactentes, crianças 
e também adolescentes 
internados para o trata-
mento clínico e cirúrgico 
de cardiopatias congêni-
tas. A unidade conta com 
equipe especializada pa-
ra o acompanhamento 
de crianças que passa-
ram pelo serviço de cirur-
gia cardíaca pediátrica, e 
dispõe também da mais 
elevada tecnologia em 
diagnóstico por imagem, 
seja pré-natal, pré-cirúr-
gico, intra-operatório ou 
pós-operatório. 

Certificação internacional

São por esses e por outros tra-
balhos que o Hospital do Coração 
foi reacreditado, em 2009, pela Joint 
Comission International (considerada 
a mais importante certificação na área 
da saúde), com conformidade total 
em 98,33% dos 1.138 elementos de 
mensuração, atendendo os índices 
máximos nos padrões de qualidade. 

O HCor também conquistou a 
certificação de padrão de qualidade 
internacional da Joint Commission 
International (JCI) para os progra-
mas de cuidados clínicos de Infarto 
Agudo do Miocárdio e Insuficiência 
Cardíaca (IC). Com essa qualificação 
o HCor tornou-se o primeiro hospital 
do País a ser certificado para estes 
programas, além de ser o primeiro 
a certificar dois programas – o que 
confirma a qualidade e segurança na 
assistência para os seus pacientes 
durante a internação e após a alta 
hospitalar. 

Destaque

Os programas de cuidados clínicos 
do HCor têm como objetivo oferecer 
um tratamento multidisciplinar espe-
cializado aos pacientes, baseado no 
que há de mais atual na prática clíni-
ca. Este programa beneficia o paciente 
por meio do cuidado integrado e contí-
nuo, com o acompanhamento pós-al-
ta que educa não apenas o paciente, 
mas também seus familiares e cuida-
dores para garantir um tratamento de 
qualidade, com segurança e eficiência 
buscando melhor qualidade de vida. 

Nos programas de IAM e IC do 
HCor, uma equipe multidisciplinar, 
composta por médicos, fisioterapeu-
tas, nutricionistas, farmacêuticos, psi-
cólogos e enfermeiros, atua de forma 
integrada, a fim de melhorar os resulta-
dos dos tratamentos, nos quais reduz 
o tempo de internação e mortalidade 
servindo de apoio aos médicos dos 
próprios pacientes.

No acompanhamento pós-alta 
hospitalar, os pacientes são estimu-
lados a manter a sua aderência ao 
tratamento e promover mudanças 
saudáveis de hábitos de vida. Os pa-
cientes aprendem também a identificar 
sintomas precoces de descompensa-
ção cardíaca, o que traz uma seguran-
ça para eles e para os seus médicos, 
além de contribuir para a manutenção 
da melhor qualidade de vida.

Para aprimorar os cuidados com 
os pacientes do HCor, muitas ações 
foram tomadas com o intuito de me-
lhorar o tempo de atendimento ao pa-
ciente com IAM, bem como a otimiza-
ção do tratamento dos pacientes com 
IC durante a internação hospitalar.

“Toda a expansão do HCor con-
templa as necessidades dos nossos 
pacientes, que têm a oportunidade 
de tratar em um único centro de ex-
celência outras patologias, além da 
cardiologia”, explica Dr. Antonio Carlos 
Kfouri, Superintendente Corporativo 
do HCor. 

HCOR EM NÚMEROS

Informações Institucionais 2011
Número de Cirurgias Centro Cirúrgico

Número de Procedimentos Hemodinâmica

Número de Exames SADTS

Número de Internações

Número de Cirurgias em Crianças Carentes

				•	Centro	Cirúrgico

				•	Hemodinâmica

5.444

4.266

255.254

9.217

288

164

124
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Treinamento

digitalização da ajuda visual, as agên-
cias, disseram eles, estão cobrando 
preços elevados para a inclusão de 
animações e outros efeitos especiais, 
de acordo com as características e 
benefícios dos produtos. Portanto, se-
gundo os gerentes de treinamento, no 
caso de equipes pequenas, talvez não 
tenha havido significativa redução de 
custos, quando da transição do papel 
para o tablet.

Para os representantes, a avaliação 
é mais complexa. Para aqueles que já 
não gostavam de exibir a ajuda visu-
al em papel, o tablet ou permanece 
desligado na pasta, ou é exibido para 
a parede, antes ou depois da visita, 
quando o laboratório controla a utili-
zação da ferramenta. Entretanto, para 
os jovens representantes, o tablet é 
encarado como uma ferramenta va-
liosa. Como exemplos citados de ver-
satilidade agregada, o tablet permite o 
acúmulo de informações promocionais 
e maior independência da área médica 
para disponibilização imediata de estu-
dos clínicos.

Já os médicos relatam duas situa-
ções peculiares, inexistentes no passa-
do recente. A primeira está relacionada 
à necessidade de maior proximidade 
dos representantes para exibição do 
conteúdo do tablet. Como esse só 
possui 33% da área útil de uma ajuda 
visual padrão em papel, o tablet deve 
ficar no máximo a 35 cm do rosto do 
médico. Para isso, o representante 

deve se posicionar a apenas 50 cm 
do médico. A segunda situação é per-
tinente à forma de exibição. Caso o 
ângulo do tablet na mão do represen-
tante esteja incorreto, o médico infor-
ma que ele nada ou pouco consegue 
enxergar do conteúdo que está sendo 
mostrado. Ainda em vários momentos 
assim, o médico prefere não interrom-
per a promoção para não alongar o 
tempo da visita.

Assim, a única forma de saber se o 
tablet é efetivo, será por meio de son-
dagem direta, para cada médico, so-
bre a ferramenta e seu conteúdo. Mas 
será que todo representante consegue 
fazer as perguntas certas no momento 
adequado, ou limita-se às visitas ex-
positivas com um material precioso na 
mão?

Enfim, mais de dois anos se pas-
saram desde que os primeiros labora-
tórios começaram a utilizar os tablets.  
Na prática, a introdução desta nova 
ferramenta tornou a visita médica mais 
técnica. Uma nova pergunta nos pro-
cessos seletivos poderá ser: “Qual sua 
habilidade no manuseio de tablets?” 
Portanto, em síntese, aquele profissio-
nal que baseava seu resultado somen-
te em relacionamento, terá cada vez 
mais dificuldade em se adaptar aos 
novos tempos. Viva a tecnologia asso-
ciada à correta técnica de vendas! 

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

Recentemente, realizei uma pes-
quisa informal com gerentes de trei-
namento, representantes e médicos 
sobre o uso do tablet na propagan-
da médica. As percepções que re-
colhi destes três grupos foram bem 
curiosas.

Para a grande maioria dos gerentes 
de treinamento consultados, os tablets 
estão funcionando de forma perfeita. 
Segundo eles, não há mais resistên-
cia nas equipes, e todos os represen-
tantes o utilizam com desenvoltura na 
propaganda. Além disso, como garan-
tia da efetividade da ferramenta, vá-
rias empresas revelaram que páginas 
digitais, ou animações, foram exibidas 
durante a visita. 

Não obstante, alguns desses 
gerentes questionaram o custo do 
aplicativo, já que passada a fase da 

O IMPACTO DO USO DO TABLET 
NA PROPAGANDA MÉDICA
André Reis

Para os jovens 
representantes, o 
tablet é encarado 
como uma ferramenta 
valiosa, permitindo o 
acúmulo de informações 
promocionais e maior 
independência da 
área médica para 
disponibilização de 
estudos clínicos.
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O Brasil vem enfrentando um gra-
ve problema de saúde pública, com o 
crescente número de falsificações de 
medicamentos detectado no mercado 
nacional. Os medicamentos que têm 
sido os principais alvos dos falsifica-
dores são os de maior custo para o 
consumidor, incluindo desde produtos 
para disfunção erétil, passando por 
produtos para emagrecimento e atin-
gindo os medicamentos oncológicos. 

Esse seríssimo crime prejudica a 
indústria, que deixa de vender seus 
produtos originais e o país, que não 
recebe os impostos incidentes sobre a 
produção e comercialização dos mes-
mos; mas prejudica, especialmente, 
o consumidor, que coloca sua saúde 
em risco ao ingerir medicamentos que 
não passam por qualquer controle de 
qualidade, e, ainda pior, na maior parte 
das vezes sequer possuem os princí-
pios ativos das drogas originais. 

Quase todos os meses, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – 
(Anvisa) publica resoluções com da-
dos sobre produtos falsificados, os 
quais são, geralmente, identificados 
pelos laboratórios que produzem os 
medicamentos originais, que, por sua 
vez, tomam conhecimento das fal-
sificações em razão de informações 
prestadas por pacientes, que não ti-
veram os efeitos pretendidos com o 
uso dos medicamentos, ou, ainda 
mais grave, tiveram seus problemas 

Ponto de Vista

de saúde recrudescidos pela utilização 
das falsificações.

Na página da Anvisa, na internet, é 
apresentada uma lista de produtos fal-
sificados, que foram identificados pela 
agência, indicando a respectiva reso-
lução que determinou a apreensão e a 
inutilização dos produtos, bem como a 
proibição da sua distribuição, comér-
cio e uso. Entre as informações cons-
tantes dessa página estão algumas 
das características que diferenciam o 
produto verdadeiro do falsificado, tais 
como números de lotes inexistentes, 
prazos de validade equivocados, blís-
teres sem número de lote, entre outros.

Em razão do crescimento da falsi-
ficação de medicamentos no Brasil, a 
Anvisa celebrou convênio com a Po-
lícia Federal, em 2007, e intensificou, 
em ação conjunta com as vigilâncias 
sanitárias estaduais e municipais, a 
fiscalização em farmácias e drogarias. 
O volume crescente de medicamentos 
falsificados apreendidos gerou ainda, 
em 2010, a campanha Medicamen-
to Verdadeiro, lançada pela Agência, 
alertando a população sobre os ris-
cos do consumo de medicamentos 
falsificados. 

As apreensões de medicamentos 
em farmácias e drogarias regulares 
demonstram a sofisticação do esque-
ma criminoso, que, antes, era limitado 
a vendedores ambulantes. O estabe-
lecimento que for flagrado vendendo 

produtos falsificados pode sofrer di-
versas penalidades, tanto das vigilân-
cias sanitárias municipais e estaduais, 
como pode ser excluído dos progra-
mas governamentais dos quais partici-
pa, como o Farmácia Popular. 

As penalidades administrativas 
aplicadas às farmácias e drogarias que 
comercializam medicamentos falsifica-
dos estão definidas na Lei 5991/1974, 
e variam desde o pagamento de mul-
ta, até a cassação definitiva da ordem 
para funcionar.

Ademais, tais atos poderão tam-
bém gerar consequências criminais, 
previstas no Código Penal, que esta-
belece uma pena de dez a quinze anos 
de reclusão e multa para quem “falsi-
ficar, corromper, adulterar ou alterar 
produto destinado a fins terapêuticos 
ou medicinais”, determinando ainda 
que “nas mesmas penas incorre quem 
importa, vende, expõe à venda, tem 
em depósito para vender ou, de qual-
quer forma, distribui ou entrega a con-
sumo o produto falsificado, corrompi-
do, adulterado ou alterado.” 

Deve ser ressaltado, ainda, que 
esse dispositivo aplica-se não somen-
te a medicamentos, como também a 
matérias-primas, insumos farmacêuti-
cos, cosméticos, saneantes e produ-
tos de uso em diagnóstico.

Esse crime admite também a forma 
culposa, com pena de um a três anos 
de detenção, de modo que, caso o 

FALSIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS
A SAÚDE PÚBLICA EM RISCO
Dr. Rogério Damasceno Leal

Diante do aumento do número de ocorrências de falsificações, alguns 
Estados já possuem delegacias especializadas na investigação de crimes 
dessa natureza.
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farmacêutico responsável tenha dúvi-
das acerca da procedência do produ-
to, deve entrar em contato com o CAC 
do laboratório que supostamente o 
produziu, a fim de verificar tratar-se, de 
fato, de produto regular. Caso se con-
firme a origem fraudulenta do produto, 
deve notificar a vigilância sanitária e 
os órgãos policiais, de modo a evitar 
ser considerado negligente no trato da 
questão.

Diante do aumento no número de 
ocorrências de falsificações, alguns Es-
tados já possuem delegacias especiali-
zadas na investigação de crimes dessa 
natureza. Em São Paulo, na Capital, a 2ª 
Delegacia de Polícia de Saúde Pública 
e Investigações de Crimes que envol-
vem Medicamentos situa-se na Av. São 
João, 1247. É responsável por investigar 
tais delitos e vem prestando importantes 
serviços para solucionar esse gravíssimo 
problema.

Aos consumidores, recomenda-se 
a adoção das medidas indicadas pela 
Anvisa, para evitar o consumo de me-
dicamentos falsificados:

1) Medicamentos somente devem 
ser consumidos mediante prescrição 
médica; 

2) Nunca compre medicamentos 
em feiras e camelôs;

3) Exija sempre a nota fiscal da far-
mácia ou drogaria;

4) Se o medicamento deixar de fa-
zer efeito, procure imediatamente seu 
médico;

5) Na hora da compra, verifique 
sempre a embalagem do medicamen-
to, observando se: consta a data de 
validade do medicamento; o nome do 
farmacêutico responsável e o número 
de sua inscrição no CRF; o número do 
registro do medicamento no Ministério 
da Saúde; se o número do lote, que 

vem impresso na parte de fora, é igual 
ao que vem impresso no frasco ou na 
cartela interna;

6) Não compre medicamentos com 
embalagens amassadas, violadas, la-
cres rompidos, rótulos que se soltam 
facilmente ou estejam apagados e 
borrados;

7) A bula não pode ser uma cópia 
xerox.

Caso haja qualquer dúvida, o con-
sumidor poderá entrar em contato 
com o fabricante do medicamento ou 
com o Disque-Saúde (0800-611997) 
para obter mais informações e certi-
ficar-se da qualidade do produto que 
está adquirindo. 

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

A sustentabilidade começou a fazer 
parte de algumas empresas por meio 
de departamentos e profissionais ex-
clusivos, dedicados à implementação 
de atividades ainda um pouco isoladas 
do core business dessas companhias. 
Mas já é um importante começo para 
a conscientização dos colaboradores e 
gestores dessas empresas, até que se 
alcance o estágio ideal da incorporação 
do conceito nas atitudes cotidianas, e, 
principalmente, no plano de negócios, 
desenvolvendo estratégias sustentáveis 
para se gerar os resultados planejados.

Com o intuito de que esta conscienti-
zação comece a acontecer mais cedo, ou 
seja, durante a etapa de formação edu-
cacional dos jovens, futuros gestores, foi 
anunciada, em junho, durante a Rio+20, 
como parte das Diretrizes Curriculares, a 
inclusão da sustentabilidade na grade de 
disciplinas do Ensino Superior Brasileiro, 
segundo um dos compromissos voluntá-
rios, assinado por instituições de ensino. 

O tema também aparece na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal (LDB). Segundo o texto, os currículos 
obrigatórios dos Ensinos Fundamental e 
Médio devem desenvolver a compreen-
são integrada dos princípios da proteção 
e defesa civil e da educação ambiental, 
além de estimular a consciência política 
dos estudantes.

Conforme explicou o professor 
Antonio Freitas, Diretor de Integração 
Acadêmica da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), e também Presidente do 
Conselho Latino-Americano de Escolas 
de Administração (CLADEA), membro 
do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) e do Principles for Responsible 
Management, esta medida “faz parte 
da discussão de um mundo melhor, em 
que haja respeito aos valores e interes-
ses de cada um, respeito ao ser huma-
no como ele é”.

O professor afirmou que a susten-
tabilidade deve ser incluída no currículo 
das instituições brasileiras de ensino su-
perior já no ano que vem, e que a medi-
da deve ser estendida do pré-escolar ao 
Ensino Médio no futuro: “não faz senti-
do ensinar Finanças sem ensinar Ética 
ou Meio Ambiente. Educação superior 
é o começo, mas tem de ser em todas 
as séries. Incentivo a todos que façam 
ações. Não é só compromisso financei-
ro, precisamos de comprometimento 
dos governos”, enfatizou.

A questão da escala é inerente a to-
dos os debates que envolvem a cons-
trução de um futuro em bases mais 
sustentáveis. Como fazer com que mais 
empresas incluam padrões éticos em 
suas relações? Como fazer com que 
mais pessoas consumam de forma 

O termo sustentabilidade ainda é 
pouco claro para muitos gestores na 
maioria das empresas. É um termo que 
aparenta estar mais ligado ao fator meio 
ambiente, não sendo muito claras a am-
plitude do conceito e sua abrangência 
prática. Assim como aconteceu no pas-
sado com a questão da “Garantia da 
Qualidade”. 

A Garantia da Qualidade, inicialmen-
te, surgiu como algo isolado da rotina, 
da estratégia empresarial. Foi incorpora-
da aos poucos no cotidiano das empre-
sas, que elaboraram e implementaram 
vários processos operacionais padrões, 
os quais permearam todas as áreas 
para garantir a qualidade nas atividades 
exercidas.

SUSTENTABILIDADE NA EDUCAÇÃO
Marcelo Weber e Renata Schott

A Educação é apontada 
como a grande saída para 
os problemas enfrentados 
atualmente. Hoje, tramita, 
no Senado Federal, a 
proposta de aumento dos 
gastos públicos com a 
Educação para 10% do 
PIB em um período de dez 
anos. 
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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

responsável? Como fazer com que mais 
governos invistam de forma significati-
va em políticas de cuidado ambiental e 
social? 

Por isso, a importância significativa 
da homologação das diretrizes curricu-
lares nacionais, anunciadas durante a 
Rio+20. 

A medida garante que crianças e 
jovens passem a ter contato com ques-
tões sociais e ambientais, desde o en-
sino mais básico. Sem o investimento 
na educação desta e das próximas ge-
rações, as mudanças necessárias nas 
empresas, governos e sociedade não 
acontecerão. Para que exista a cons-
trução de uma consciência coletiva, que 
tenha como consequência a mudança 
de atitudes  e hábitos, é preciso incluir 
esses conteúdos cada vez mais cedo 
na agenda do aprendizado. 

É um expressivo ganho de escala 
ver um movimento, que até então esta-
va represado em poucas universidades 
e escolas de negócio, tomando força no 
modelo educacional brasileiro como um 
todo. 

A educação no geral continua sendo 
um importante tema de debate, mobili-
zando diversos atores na busca por mais 
investimento e qualidade no sistema de 
Ensino Nacional. Como prova disso, te-
mos, tramitando no Senado Federal, a 
proposta de aumento dos gastos públi-
cos com a Educação para 10% do PIB 
em um período de dez anos. 

Partindo para o contexto global, a 
Educação tem sido apontada como a 
grande saída para os problemas enfren-
tados atualmente. A erradicação da po-
breza, a escassez de recursos naturais, 
a obsolescência do modelo econômico 
vigente e a falta de valores que desenca-
deiam crises em instituições de caráter 
público ou privado são alguns conflitos 
crônicos desta era, que poderiam ser 
solucionados com uma formação mais 
voltada a construção de valores, como 
a ética e a responsabilidade corporativa. 

A Organização das Nações Unidas 
é uma das instituições que comparti-
lham desse posicionamento. Durante 
a Rio+20, o tema foi debatido em inú-
meros painéis dentro do Fórum de 
Sustentabilidade Corporativa, que 
reuniu mais de mil empresas na capi-
tal carioca. Dentro do mesmo evento, 
ocorreu o Fórum Global dos Princípios 
da Educação Empresarial Responsável, 
que integrou mais de 300 representan-
tes de instituições de Ensino do mundo 
todo. Foi neste Fórum que mais de 260 
universidades e escolas de negócio as-
sinaram a declaração, comprometendo-
-se a promover a sustentabilidade para 
seus diversos públicos. 

Outra ação digna de nota, que tam-
bém ocorreu durante a Rio+20, foi a 

Sem o investimento na 
educação desta e das 
próximas gerações, as 
mudanças necessárias 
nas empresas, 
governos e sociedade 
não acontecerão.

homologação das diretrizes curriculares 
nacionais para a Educação ambiental e 
para a Educação indígena, anunciada 
pelo Ministro Aloizio Mercadante. Por 
mais que se trate apenas de questões 
ambientais e culturais, deixando de fora 
outras vertentes importantes da susten-
tabilidade, a medida garante que crian-
ças e jovens cheguem à universidade 
mais sensibilizadas nestas questões.

Ainda sobre a necessidade de 
despertar essa consciência, o es-
tudo Rethinkingthe MBA: Business 
Educationat a Crossroads é outra pro-
va dessa lacuna entre o ensino e a re-
alidade. Desenvolvido pelas principais 
escolas de negócio do mundo, o docu-
mento demonstra a crença, por parte 
do mercado, de que os currículos dos 
MBAs estão aquém da demanda no 
que diz respeito a valores voltados à 
sustentabilidade. 

E com essa crença, caminharemos 
para um futuro transformador, em que 
as empresas serão compostas por pes-
soas mais conscientes, devido a este 
novo contexto educacional. Com isso, 
passarão a inovar na gestão empresa-
rial, fazendo do mundo um lugar susten-
tável para todas as gerações. 

Fonte:
 Revista Página 22, edição julho 

2012. 
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A crise financeira global, que se alas-
tra com maior projeção nos países de-
senvolvidos, já impacta o crescimento 
econômico do bloco dos emergentes. 
Diante desse cenário, um maior contin-
gente de desempregados passa a des-
frutar de mais tempo para ir ao médico, 
o que resulta no aumento do consumo 
de remédios. 

Se olharmos o copo meio cheio, 
com crise ou com abundância, as pes-
soas precisam se tratar e cuidar da 
saúde. No entanto, por se tratar de um 
setor muito regulamentado, alguns dos 
grandes compradores de medicamen-
tos são os governos, que, em contra-
partida, exercem uma pressão brutal 
em suas despesas com saúde pública. 

Nesse cenário, o mercado de gené-
ricos e similares é uma ótima solução 
para a autarquia pública, favorecendo a 
tendência de diminuição de preços. Se 
falarmos da realidade brasileira, acordos 
de joint venture, como o que viabilizou a 
criação da BioNovis (formada por gran-
des Farmacêuticas nacionais, com o 
objetivo de pesquisar, desenvolver, pro-
duzir, distribuir e comercializar medica-
mentos biológicos e biossimilares), sur-
gem como uma resposta para competir 
com o mercado com foco em inovação 
e produtos patenteados, cujos retornos 
financeiros, apesar de consistentes, 
ocorrem no médio e longo prazos. 

Se, de um lado, temos um gover-
no que suporta políticas de inovação, 
por outro, os incentivos para tais ain-
da são insuficientes em diminuir o dé-
ficit comercial resultante da importação 

de medicamentos e equipamentos. 
Adicionalmente, os custos regulatórios 
estão crescendo rapidamente, fenôme-
no provocado pela alta regulação do 
segmento.

Adicionado ao quadro macro- eco-
nômico descrito anteriormente, temos 
o consumo de genéricos no Brasil com 
crescimento anual estimado em 20%. 
E esse montante só tende a aumentar, 
devido à expiração de patentes de me-
dicamentos. A maioria dos laboratórios 
também enfrenta a diminuição do pipe-
line de novas moléculas, principalmente 
as que já alcançaram fase III de estu-
dos clínicos, o que também gerou cor-
tes consideráveis nos investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento.   

São muitas as variáveis e poucas as 
certezas, mas não há dúvidas de que o 
crescimento global da indústria farma-
cêutica continuará, tendo já alcançado 
quase US$ 850 bilhões e com projeção 
de atingir US$ 1 trilhão em 2015. 

 Tratar desses temas e lidar com as 
dificuldades do mercado, muitas ve-
zes, é o que faz a real diferença entre 
um executivo mediano e um profissio-
nal acima da média – não só nas áre-
as mais técnicas (qualidade, industrial, 
médica, assuntos regulatórios, entre ou-
tras), como também nas mais genera-
listas (finanças, RH, vendas, marketing 
etc.). O País enfrenta grandes dificulda-
des para recrutar executivos em cargos 
de alta liderança.

Não só as competências técnicas 
dificultam o preenchimento de posi-
ções executivas em comparação com 
a qualidade e a formação acadêmica 
dos países mais desenvolvidos, mas, 

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

Recursos Humanos

André Jacques Pasternak

COMO OS PROFISSIONAIS LIDAM COM ESSE CENÁRIO 
É O QUE PODE FAZER A DIFERENÇA!

principalmente, a forma de como en-
carar a vida, que no fundo, não deixa 
de ser uma escolha: o otimismo, sem 
perder o senso da realidade, ou o 
pessimismo.  

A tão comentada expressão de 
se enxergar o copo meio cheio e não 
meio vazio é um retrato fiel de como as 
pessoas se posicionam perante a vida. 
Todos nós temos problemas e adver-
sidades em nosso dia a dia, mas em 
situações em que somos expostos a 
desafios cada vez mais complexos, não 
precisamos ser perfeitos e imbatíveis, já 
que ninguém é. A percepção que deve 
ficar é a de que, apesar dos problemas 
e dificuldades, precisamos pensar posi-
tivo, propor soluções e, acima de tudo, 
acreditar que vai dar tudo certo.

Essa é a postura que um profissio-
nal executivo deve assumir em qualquer 
situação que denote uma possível co-
laboração mútua e o engajamento das 
pessoas. Com pouco mais de 15 anos 
entrevistando e recomendando executi-
vos, posso afirmar que já testemunhei 
excelentes profissionais que acabaram 
descartados por não passarem a con-
vicção de que enxergam o lado positivo 
de qualquer situação. 

Ao leitor, fica a mensagem final de 
injeção de ânimo: o mercado está vivo e 
as oportunidades também. Não se dei-
xe contagiar pelo pessimismo e medo 
de se reinventar para melhorar sempre. 
Busque a inovação e não se desanime 
com as frustrações. São os fracassos 
que nos fazem crescer e amadurecer. 

COMPLEXIDADE POLÍTICA, 
ECONÔMICA E SOCIAL
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Coluna Legal

Sabe-se que a finalidade da paten-
te é proteger as invenções e, especi-
ficamente no caso da indústria farma-
cêutica, o medicamento em si, bem 
como o processo/método para sua fa-
bricação. Também é de conhecimento 
geral que o registro marcário protege 
o nome, desenho, símbolo, logotipo 
e/ou qualquer característica distintiva 
que seja usada para identificar e dis-
tinguir, in casu, um medicamento dos 
de seus concorrentes. Mas será que é 
de conhecimento geral que o formato 
de um comprimido, se bastante distin-
tivo, e até uma cor ou combinação de 
cores aplicadas a um comprimido ou 
cápsula podem ser protegidos como 
marca para garantir a exclusividade de 
seu uso? E será que as indústrias far-
macêuticas nacionais têm explorado 

essa e outras possibilidades de prote-
ção? Na verdade, bem poucas, prin-
cipalmente se comparado ao número 
de estrangeiras. 

Especificamente em relação à 
forma de comprimido, pesquisas re-
alizadas na base de dados do INPI e 
em outras bases comerciais não re-
velaram qualquer pedido e/ou registro 
de marca para formas de comprimi-
dos em nome de empresas brasileiras. 
Já em nome de estrangeiras, as pes-
quisas apontaram cinco registros con-
cedidos, além de vários pedidos inde-
feridos1 . Entre os cinco concedidos, 
estão a forma de coração do compri-
mido do medicamento CONCOR® e a 
forma semelhante a um pião do com-
primido do REQUIP®, ambas registra-
das como marcas tridimensionais, res-
pectivamente, em nome da Merck & 
Co. e da GlaxoSmithKline. 

MEDICAMENTO E PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL
PROTEÇÃO 360°
Deborah Portilho 

Uma forma mais 
conhecida de proteção, 
mas, aparentemente, 
utilizada apenas por 
um pequeno número 
de empresas, é o 
registro do layout de 
embalagens (“trade 
dress”) como marca 
mista.
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Cabe observar que, como o INPI 
tem aumentado o rigor no exame para 
a concessão de marcas tridimensio-
nais, mesmo formas de comprimidos 
distintivas têm tido o registro negado. 
O pedido de registro não só para a for-
ma, como também para a cor amare-
la do comprimido do CIALIS®, da Eli 
Lilly, por exemplo, foi indeferido pelo 
INPI em 2009 e ainda aguarda decisão 
sobre o recurso interposto pela Lilly 
contra essa decisão. 

Outra forma de proteção buscada 
pelas Farmacêuticas estrangeiras para 
o formato diferenciado de seus com-
primidos é o registro como desenho 
industrial. Uma rápida pesquisa na 
base de dados do INPI detectou re-
gistros para configurações aplicadas 

Mais uma possibilidade de proteção 
é o registro da forma de blísters como 
marca. O blíster redondo da NEOSAL-
DINA® da Nycomed, por exemplo, é 
objeto de dois registros como marca 
tridimensional, concedidos pelo INPI 
em 2009. No entanto, essas conces-
sões estão sendo revistas por meio de 
processos administrativos de nulidade 
instaurados pelo próprio INPI. Igual-
mente da Nycomed, os pedidos de 
registro como marca tridimensional 
para os flaconetes do XANTINON® 
e do EPAREMA® líquido e para o 
novíssimo blíster verde em forma de 
folha do EPAREMA® drágeas. Uma 
empresa nacional que está exploran-
do essa possibilidade de proteção, mas 
como marca mista, é a Hypermarcas, 

mão dessas possibilidades de pro-
teção. Contudo, essa realidade ten-
de a mudar, pois o foco das grandes 
empresas nacionais está agora mais 
voltado à inovação. Prova disso é a 
recente criação de duas joint ventures 
na área de Biotecnologia – BioNovis e 
Orygem Biotecnologia –, formadas por 
oito das maiores empresas farmacêu-
ticas nacionais, com o objetivo de pes-
quisar, desenvolver, produzir, distribuir 
e comercializar medicamentos biológi-
cos e biossimilares. Assim, é de se es-
perar que, paralelamente à inovação 
relativa ao desenvolvimento de novos 
produtos, essas e outras indústrias 
nacionais busquem inovar também 
em relação à diferenciação da forma 
dos comprimidos e das embalagens 

Deborah Portilho é Advogada especializada em marcas, 
com particular foco na área farmacêutica, professora 
de Direito de Propriedade Industrial do Curso 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

Ainda é pouco expressivo o número de empresas Farmacêuticas nacionais que 
lançam mão dessas possibilidades de proteção. Contudo, essa realidade tende a 
mudar.

a comprimidos e cápsulas em nome 
de sete multinacionais2. Para não di-
zer que as nacionais ficaram de fora, 
a busca apontou um registro de uma 
empresa nacional – Sespo Indústria e 
Comércio – para o desenho industrial 
de um comprimido na forma de peixe.

Em relação à proteção exclu-
sivamente para a combinação de 
cores de comprimidos, o resulta-
do das pesquisas foi pequeno, mas 
equilibrado, pois revelou apenas um 
registro de uma marca figurativa em 
nome de uma empresa estrangeira, 
e um de uma marca mista em nome 
de uma brasileira. A marca figurati-
va é formada pela combinação de 
cores verde e creme da cápsula do 
PROZAC®, registrada em nome da Eli 
Lilly desde 1999, e a mista é formada 
pelo nome CORISTINA D® e pela 
combinação de cores rosa, branca e 
amarela, concedida pelo INPI à Man-
tecorp em 2012.

que recentemente pediu o registro 
da forma sinuosa do blíster da sua 
DORALGINA™ na cor vermelha.

Uma forma mais conhecida de 
proteção, mas, aparentemente, utiliza-
da de modo tímido e apenas por um 
pequeno número de empresas, tanto 
estrangeiras quanto nacionais, é o re-
gistro do layout de embalagens (tra-
de dress) como marca mista. Como 
exemplos, do lado das multinacionais, 
a Nycomed, a Bristol-Myers Squibb e 
a GlaxoSmithKline registraram o layout 
das embalagens dos respectivos pro-
dutos NEBA-SEPT®, NALDECON® e 
SONRIDOR® como marcas mistas. 
Do lado brasileiro, as empresas Hertz 
e Aché são duas das que há mais 
tempo adotam essa prática, sendo 
que alguns registros da primeira da-
tam de 1988.

Como se verifica, ainda é pouco 
expressivo o número de empresas 
Farmacêuticas nacionais que lançam 

de seus medicamentos e possam ob-
ter 360° de proteção para elas, por 
meio da Propriedade Industrial. 

1 Art. 124 da Lei 9.279/96 – Não 
são registráveis como marca: (...) XXI - 
a forma necessária, comum ou vulgar 
do produto ou de acondicionamento, 
ou, ainda, aquela que não possa ser 
dissociada de efeito técnico.

2 Merck Sharp & Dohme, Merck 
& Co, Aventis Pharma (atualmente 
Sanofi-Aventis), Pfizer, AstraZeneca, 
SmithKline Beecham (atualmente 
GlaxoSmithKline) e Novartis.
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Nos últimos anos,  graças às novas 
tecnologias aplicadas à saúde houve 
um aumento da expectativa e qualida-
de de vida, bem como das taxas de 
cura em situações clínicas definidas. 
Foi possível ainda reduzir a dor e o so-
frimento dos indivíduos.

No entanto, tais benefícios têm sido 
frequentemente acusados de estarem 
associados a aumentos dos custos 
em saúde, nos quais governos, orga-
nizações e indivíduos vêm agindo de 
forma a pressionar os fornecedores de 
produtos e serviços a reduzirem seus 
preços, por meio de pressões de con-
corrências e de muitas outras práticas.

Muitas vezes, essas pressões têm 
sido tão fortes, que acabam gerando 
atitudes paradoxais ou prejudiciais à 
saúde. Escolhas de itens mais bara-
tos são adotadas, mesmo quando os 
resultados clínicos são inferiores ao 
desejável, ou sem o conhecimento do 
real impacto dessas medidas sobre os 
custos globais da saúde.

Para evitar que as decisões des-
sa natureza sejam tomadas sem uma 
fundamentação adequada, iniciou-
-se a Farmacoeconomia, cujo corpo 
de conhecimentos está pautado na 
economia da saúde – especialidade 
surgida nos países desenvolvidos no 
período pós-guerra, como estratégia 

Farmacoeconomia

para melhorar a eficiência dos gastos 
no sistema de saúde. 

A Farmacoeconomia estuda então 
a relação entre medicamentos e eco-
nomia, que foi utilizada, intuitivamente, 
durante muitos anos, somente emer-
gindo como disciplina no final da dé-
cada de 1980, com o agravamento da 
crise financeira do setor da saúde.

A importância dos estudos nessa 
área provém, não de justificativas aca-
dêmicas ou políticas, mas da consta-
tação de que os gastos com saúde 
vêm crescendo em ritmo acelerado em 
âmbito mundial, preocupando a todos, 
pois levantamentos constataram que, 
no final dos anos 1940, nos países de-
senvolvidos as despesas nessa área 
passaram de 2% a 3% do Produto 
Interno Bruto (PIB), para aproximada-
mente 6% a 10% do PIB, na década 
de 1970. Nos Estados Unidos, os gas-
tos representavam 5,2% do PIB em 
1960. Em 1993, algo em torno de 15% 
do PIB, ou o equivalente a 935 bilhões 
de dólares com projeções preocupan-
tes para o ano de 2030, sugerindo que 
mais de 30% do PIB será empregado 
em serviços de saúde. 

Já na América Latina, os gastos 
com saúde foram menores, apresen-
tando percentuais entre 2% e 9% do 
PIB na década de 1990. No Brasil, ti-
vemos, em 2001, PIB de 600 bilhões 

de dólares, sendo que 44 bilhões fo-
ram gastos na saúde, ou seja, 7,3% 
do PIB.

Vários fatores explicam a eleva-
ção de gastos com saúde, entre eles 
se destacam o envelhecimento po-
pulacional; as transformações nas 
estruturas de morbimortalidade da 
população; e a introdução de novas 
tecnologias médicas.

Tudo isso contribuiu muito para o 
aumento dos custos de pesquisa e 
desenvolvimento de novos medica-
mentos. Também é certo que todas 
as condições da sociedade capitalista 
levam à busca da otimização dos lu-
cros, que afeta a todas as empresas, 
inclusive as indústrias farmacêuticas. 
Em relação a esses dois fatores, o que 
ocorre é que os medicamentos mos-
tram preços cada vez maiores, muitas 
vezes, em desproporção com a quali-
dade dos resultados que se propõe a 
oferecer.

Aspectos metodológicos da Far-
macoeconomia

Os estudos farmacoeconômi-
cos apresentam terminologia pró-
pria, como veremos a seguir. O pri-
meiro elemento a ser estudado é 
o custo, comum nos métodos da 
Farmacoeconomia. Representa o valor 

A IMPORTÂNCIA DA FARMACOECONOMIA
Kelson Rodrigues

Toda análise farmacoeconômica busca comparar opções diferentes de 
conduta em saúde, visto que, quando se faz comparação entre dois ou mais 
medicamentos, serão verificadas diferenças nos desfechos.
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de todos os insumos (trabalho, mate-
riais, dispositivos, medicamentos, en-
tre outros), utilizados na produção ou 
distribuição de bens ou serviços que 
englobam os recursos relevantes na 
aplicação do tratamento e são classi-
ficados em: 

• Custos diretos – São pagamen-
tos que implicam uma retirada finan-
ceira real e imediata, como o uso de 
materiais e medicamentos, salários, 
exames, despesas administrativas e 
outros eventos;

• Custos indiretos - Representa-
dos por ganhos não realizados, fatos 
sempre presentes na maioria das si-
tuações de doença e que envolvem o 
próprio paciente e seus acompanhan-
tes (perda temporária ou definitiva da 
capacidade de trabalho);

• Custos intangíveis - São cus-
tos de difícil mensuração monetária. 
Embora muito importantes para os 
pacientes, ainda necessitam de signi-
ficado econômico. São os custos do 

sofrimento, da dor, da tristeza e da re-
dução da qualidade de vida.

O segundo elemento dos estudos 
farmacoeconômicos é o desfecho 
(outcome), um termo que traduz resul-
tados, impactos ou consequências de 
intervenções da saúde, podendo ser 
expressos em unidades monetárias, 
clínicas e humanísticas. A eficácia diz 
respeito aos desfechos de uma inter-
venção terapêutica, quando realizada 
em condições ideais, como, por exem-
plo, aquelas adotadas nos ensaios 
clínicos. A efetividade é entendida 
como a medida dos desfechos, quan-
do a intervenção é utilizada na prática 
clínica diária, nas condições habituais 
reais. E a eficiência representa a re-
lação entre os recursos financeiros e 
os desfechos obtidos em determina-
da intervenção. É descrita por alguns 
autores como a obtenção máxima de 
benefício com o recurso financeiro 
empregado. Para se alcançar a efici-
ência econômica, é necessário atingir 
a efetividade clínica máxima. 

De acordo com o tipo de desfecho 
analisado, as análises farmacoeconô-

micas receberam diferentes denomi-
nações, como:

• Análise de custo-benefício 
(ACB): quando uma opção terapêutica 
é avaliada em termos de suas vanta-
gens ou desvantagens econômicas e 
expressa exclusivamente em unidades 
monetárias. Os resultados da ACB são 
expressos como proporção (quociente 
custo/ benefício) ou como valor do lu-
cro líquido (benefício menos o custo);

• Análise de custo-efetividade 
(ACE): quando a opção terapêutica 
é avaliada em termos dos resultados 
clínicos obtidos. Este tipo de análise 
exige a quantificação e a associação 
de custos e consequências de inter-
venções, sendo os custos medidos 
em unidades monetárias; e a efetivida-
de, em unidades clínicas. As medidas 
de efetividade são expressas em rela-
ção ao custo por unidades clínicas de 
sucesso, tais como custo por anos de 
vida ganhos; por mortes evitadas; por 
dias sem dor, entre outros. Os resul-
tados da ACE são expressos por um 

As Farmacêuticas são as empresas que mais têm incorporado esses estudos como 
suporte nas decisões de investigar e desenvolver novos medicamentos.
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quociente em que o numerador é o 
custo; e o denominador, a efetividade 
(custo/efetividade);

• Análise de custo-utilidade 
(ACU): quando a opção terapêutica 
é avaliada em termos de aumento ou 
redução dos indicadores de qualida-
de de vida dos usuários. A medida de 
utilidade mais utilizada nos estudos 
de ACU é a de Anos de Vida Ajusta-
dos por Qualidade (AVAQ), também 
denominada quality-adjusted life-year 
(QALY), índice que combina mortalida-
de e qualidade de vida relacionada à 
saúde (QVRS).

Toda análise farmacoeconômica 
busca comparar opções diferentes de 
conduta em saúde, visto que, quando 
se faz comparação entre dois ou mais 
medicamentos (ou outros procedi-
mentos), serão verificadas diferenças 
nos desfechos, expressas nos moldes 
descritos. E sempre há uma alternati-
va, iniciando-se entre o tratar ou não 
tratar o paciente: o número de possibi-
lidades de comparação deve ser defi-
nido pelas necessidades do interessa-
do no estudo e pelas questões éticas 
envolvidas e definidas.

Ainda é reconhecida uma outra 
forma de análise, denominada análise 
de minimização de custos (AMC), na 
qual as consequências clínicas ou de 
utilidade são consideradas equivalen-
tes, havendo então apenas a neces-
sidade de se avaliar cuidadosamente 

os custos de cada opção, dentro da 
metodologia proposta. 

O maior cuidado a se tomar em 
uma análise de minimização é não 
fazer comparações entre produtos 
com perfis de eficácia e segurança 
que apresentem diferenças éticas 
inaceitáveis.

Aplicação dos estudos farmacoe-
conômicos

Os dados obtidos nesses estudos 
têm ampla possibilidade de utilização e 
atendem: na fixação de preços e finan-
ciamento público de medicamentos; 
no suporte nas decisões sobre inves-
tigação e desenvolvimento na indús-
tria farmacêutica; na incorporação de 
medicamentos em guias farmacoterá-
picos; e na autorização da comerciali-
zação de medicamentos.

Cada vez mais, para a fixação do 
preço de medicamentos, são incorpo-
rados resultados desses estudos com 
o objetivo de situar o valor terapêuti-
co do medicamento, justificando-se 
o seu preço no mercado. Esta estra-
tégia é utilizada para negociação de 
preços com as autoridades sanitárias, 
de forma que um determinado medi-
camento, quando comparado a outra 
alternativa, possa apresentar um me-
nor preço, dependendo das suas van-
tagens terapêuticas.  

Em relação ao grau de financia-
mento público de medicamentos, tais 

Farmacoeconomia

A importância dos estudos 
sobre a relação economia e 

medicamentos provém, não de  
justificativas acadêmicas ou 

políticas, mas da constatação 
de que os gastos com saúde 

vêm crescendo em ritmo 
acelerado.

estudos podem auxiliar, e muito, prin-
cipalmente nos sistemas de saúde de 
cobertura universal, que adotam listas 
de medicamentos, as quais, muitas 
vezes, são totalmente financiadas, 
como, por exemplo, os medicamen-
tos imunossupressores para pacientes 
transplantados. 

Em relação às Farmacêuticas, de 
uma forma geral, são as empresas que 
mais têm incorporado esses estudos 
como suporte nas decisões de inves-
tigar e desenvolver novos medicamen-
tos, contribuindo na definição de es-
tratégias de marketing; auxiliando na 
modificação de preços; na inclusão de 
medicamentos em formulários e reco-
mendações terapêuticas. 

Para as Comissões de Farmácia e 
Terapêutica existentes nos hospitais 
públicos e privados, esses estudos 
farmacoeconômicos têm ajudado na 
decisão de incorporar medicamentos 
nos guias farmacoterápicos. 

Por fim, chega-se à conclusão de 
que a Farmacoeconomia represen-
ta um valioso instrumento de apoio 
na tomada de decisões, que envolve  
avaliação e direcionamento de investi-
mentos baseados em uma distribuição 
mais racional de recursos. Isso permi-
te aos profissionais de saúde conciliar 
necessidades terapêuticas a possibili-
dades de custeio individual, das em-
presas provedoras de serviços ou de 
sistemas de saúde. 

Entretanto, os estudos farma-
coeconômicos apresentam pontos 
controvertidos. Para haver maior cre-
dibilidade nesses estudos, são funda-
mentais a autonomia e a idoneidade 
do pesquisador no desenho e condu-
ção dos estudos, garantindo a veraci-
dade das conclusões extraídas. Afinal, 
como a metodologia de avaliação é 
ainda objeto de críticas, os resultados 
podem ser erroneamente interpreta-
dos. 

Kelson Rodrigues é Diretor de Comunicação do Grupemef 
e Gerente de Produtos Hospitalares da União Química.                                                                 
E-mail: kelson.rodrigues@grupemef.com.br
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Idea Brasil traz novidades em 
pesquisa para seus clientes.

Perfil –  Conheça as características e os hábitos de seus consumidores e trace novas estratégias 
para alcançar êxito na satisfação de seus clientes.

Fluxo -  Descubra a melhor forma de estabelecer o layout de seu ponto de venda e o quanto  
a organização dos produtos influencia nas vendas.

Geo -  Avalie como a localização de sua loja e de seus concorrentes interfere em suas vendas. 

Utilize o que há de mais moderno atualmente para testes de conceito e comunicação.
A Idea Brasil traz ao mercado a mais poderosa metodologia para testes de atenção  
e sentimentos causados por diferentes materiais de comunicação.  
A partir da medição e análise das reações psiconeurofisiológicas:
• Monitore o percurso e fixação do olhar diante de peças publicitárias
• Avalie o grau de memorização de seu material ou campanha publicitária
• Mensure o esforço de atenção
• Identifique o nível de emotional arousal e emotional engagement

Trazemos com exclusividade para o mercado farmacêutico.

Perfil do Consumidor Estudo de GeomarketingFluxo no PDV
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Aconteceu

SINDUSFARMA PREMIA EMPRESAS

Esforços reconhecidos

Receberam ainda menções honro-
sas do Prêmio Excelência em GST as 
empresas Allergan, Galderma, Libbs, 
Medley, MSD, Prati-Donaduzzi e Sa-
nofi-Aventis.  No Prêmio Bumerangue, 
as menções honrosas foram para Al-
con, Apsen, Eurofarma, Sanofi-Aventis 
e Zambon.

 “Esses dois prêmios contemplam 
ações das empresas dirigidas aos 
seus trabalhadores, o que é extre-

As melhores práticas de prevenção de doenças e acidentes de trabalho e de 
desenvolvimento de recursos humanos na indústria farmacêutica foram premia-
das pelo Sindusfarma, em 15 de agosto, durante cerimônia que lotou o auditório 
do Museu de Arte Moderna (MAM), em São Paulo.

As empresas Alcon, Allergan, Eurofarma, Johnson & Johnson, Libbs, Med-
ley, Novartis e Pfizer receberam o Prêmio Excelência em Gestão e Segurança 
do Trabalho.

O Prêmio Bumerangue foi conferido aos laboratórios Apsen, Hypermarcas, 
Libbs, Sanofi-Aventis e Theraskin. “Os Prêmios Excelência em GST e o Bume-
rangue são pérolas que nós criamos. São cinco edições de grande repercussão, 
e no ano que vem será ainda maior”, disse Dr. Lauro Moretto, Vice-Presidente 
de Assuntos Regulatórios e Programas Sociais e Educacionais do Sindusfarma.

mamente importante, pois nenhuma 
companhia pode funcionar de forma 
adequada sem a participação de seus 
colaboradores. Quero parabenizar o 
Sindusfarma por essa iniciativa”, disse 
o Vice-Presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), Nildo Masin.

Daniel Folco, Coordenador de Se-
gurança da empresa, comentou que 
o programa de segurança e saúde foi 
implantado de forma muito eficiente 
na Eurofarma, com total aceitação por 
parte dos colaboradores. 

“Os recursos para o programa de 
saúde e segurança foram ampliados, e 
com esforço e trabalho, conseguimos 
reduzir o número de acidentes”, disse 
Anderson Vaz Mendes, Coordenador 
de Segurança da Libbs.

José Pedro Dias Junior, Geren-
te Regional de Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente da Johnson & John-
son, parabenizou o Sindusfarma pela 
promoção de evento. “A Johnson & 
Johnson tem uma cultura forte para a 
prevenção de acidentes no trabalho, e, 
para nossa organização, que é global, 
é muito importante receber este reco-
nhecimento do Sindusfarma”, disse.

“A nossa equipe foi formada re-
centemente, e receber este reconhe-
cimento nos dá forças para continu-
armos a desenvolver projetos que são 
importantes para a Hypermarcas”, 
destacou Renato Andrade, Coorde-
nador Nacional de Treinamentos da 
empresa.

“Este prêmio é o reconhecimento 
do engajamento da diretoria e dos co-

Administrativo Alcon

Força de Vendas Medley

Força de Vendas Allergan

Administrativo Novartis e Libbs

AlconOperacional

Johnson & JohnsonOperacional

Operacional Allergan, Pfizer, Eurofarma

Empresas 
com até 350 
funcionários

351 a 500 
funcionários

Acima de 500 
funcionários

V PRÊMIO EXCELÊNCIA EM GST - VENCEDORES

Nelson Mussolini, VP do Sindusfarma, Walker 
Lahmann e Wilson Borges, Diretores
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Farmacêuticas elogiam as premiações, que são um reconhecimento ao trabalho realizado em 
prol dos colaboradores.

laboradores. Ficamos felizes por saber 
que estamos no caminho certo”, co-
mentou Camila Pradelli de Oliveira, Co-
ordenadora de RH da Theraskin.

Também participaram da cerimônia 
Walker Lahmann e Wilson Borges, Di-
retores do Sindusfarma, e o Vice-Pre-
sidente Executivo da entidade, Nelson 
Mussolini. 

Programa de Treinamento Apsen

Apsen

Programa de Desenvolvimento Theraskin

Técnicas de Política de Treinamento Hypermarcas

LibbsPrograma de Desenvolvimento

Técnicas de Política de Treinamento Sanofi

Treinamento 
Corporativo

Treinamento Força 
de Vendas

Recrutamento e 
Seleção

IV PRÊMIO BUMERANGUE - VENCEDORES
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Notícias

Os Jogos Abertos do Sindusfarma 
continuam a todo vapor. O evento teve 
início em 14 de julho com a Caminhada 
da Solidariedade, realizada no Parque 
do Ibirapuera, em São Paulo. Cada 
participante doou 2 kg de alimentos, 
que serão entregues pela entidade a 

Foi realizado nos dias 18 e 19 de se-
tembro, no Transamérica Executive, em 
São Paulo, o Fórum Clube de Novos 
Negócios da Indústria Farmacêutica, en-
contro promovido pela FarmaAcademia, 
que reuniu profissionais das áreas de 
novos negócios do sistema da saúde. 
Na ocasião, os palestrantes discutiram 
tendências e possibilidades de negócios 
em seus segmentos de atuação, assim 
como o presente/futuro dos profissio-
nais de novos negócios neste cenário.

Além do conteúdo apresentado em 
quatro mesas, nos intervalos os partici-
pantes puderam utilizar o Espaço “Keep 
in Touch” para reunião com parceiros, 
explorando possibilidades de negócios 
futuros. Outras informações podem ser 
obtidas no site:

www.farmacademia.com.br.

Na edição especial do Dia do Pro-
pagandista (Ed. 133) - reportagem so-
bre o Prêmio Qualidade Sindusfarma 
(pág. 56) -  houve um erro na divulga-
ção da foto da categoria Classe Es-
pecial Indústria Farmacêutica do Ano, 
cujo vencedor foi o EMS. Quem rece-
beu o troféu pelo EMS foi Nelson Tei-
xeira, conforme foto abaixo.

Sala especial para reuniões Sede seguem modernos conceitos 
de escritório funcional

Completando 18 anos de atuação 
no mercado, a Rent Power inaugurou, 
em agosto, a sua nova sede em São 
Paulo, concebida dentro dos mais no-
vos conceitos de escritório funcional. 
Como revelou Luiz Antonio de Moura 
Accioly, Diretor-Presidente da empre-
sa, as novas instalações estão total-
mente preparadas para oferecer aos 
clientes recursos de utilização in home. 

RENT POWER COMPLETA 18 ANOS E 
INAUGURA NOVAS INSTALAÇÕES

JOGOS ABERTOS

FÓRUM CLUBE DE 
NOVOS NEGÓCIOS DA IF

ERRATA

instituições sociais. Neste ano, o pa-
drinho da competição é o ex-craque 
Careca, da Seleção Brasileira de 
Futebol. Os Jogos, que envolvem 1.500 
atletas em nove modalidades, aconte-
cem até 1º de dezembro. As compe-
tições são disputadas aos sábados e 
domingos nos clubes dos laboratórios 
Pfizer e Aché, em Guarulhos (SP).  

“Temos amplo salão, com capacidade 
de receber mais de 40 pessoas, além 
de duas salas de apoio para treina-
mento e reuniões das equipes. Cada 
uma com capacidade para mais de 
20 pessoas. O ambiente foi planejado 
para conforto dos funcionários, além 
de contar com uma estrutura segura 
para se armazenar informações sigilo-
sas dos projetos e dos clientes”.

As tabelas estão disponíveis no site da 
entidade (www.sindusfarma.org.br).

“Com os Jogos, o Sindusfarma 
cumpre a intenção de estimular as em-
presas associadas a instituir, manter e 
ampliar programas esportivos”, lem-
brou Lauro Moretto, Vice-Presidente 
Executivo da entidade.
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Notícias

No dia 23 de agosto, foi realizada 
a solenidade em comemoração ao 75º 
aniversário de instituição da Academia 
Nacional de Farmácia, no WTC, em 
São Paulo. Com o auditório repleto de 
convidados especiais, o Diretor Social 
da Academia Nacional de Farmácia, o 
Acadêmico Dr. Gustavo Baptista Éboli, 
deu as boas-vindas aos participantes 
em nome de todos da entidade e con-
duziu a cerimônia. A mesa foi compos-
ta pelo Acadêmico Dr. Gerson Antonio 
Pianetti - Presidente da Comissão da 
Farmacopeia Brasileira (CFB), Acadê-
mico Honorário Estrangeiro Dr. Roger 
Williams, CEO-USP, Acadêmico Prof. 
Dr. Lauro D. Moretto, Presidente da 
Academia Nacional de Farmácia, Aca-
dêmico Dr. Caio Romero Cavalcanti, 
Presidente Emérito da ANF, Acadêmi-
co Dr. Walter da Silva Jorge João, Pre-
sidente do Conselho Federal de Far-
mácia, Dr. Pedro Eduardo Menegasso, 

75º ANIVERSÁRIO DA ACADEMIA NACIONAL DE FARMÁCIA

Presidente do Conselho Regional de 
Farmácia (CRF-SP), e Dr. Deodato Ro-
drigues Alves, Secretário-Geral do Sin-
dicato dos Farmacêuticos no Estado 
de São Paulo (Sinfar).

Os participantes tiveram a oportu-
nidade de assistir a conferência inter-
nacional: “Promovendo a melhoria da 
qualidade de medicamentos”, minis-
trada pelo Acadêmico e CEO da USP, 
Dr. Roger Williams.

O orador oficial da ANF, o Acadê-
mico João Paulo da Silva Vieira, enun-
ciou os nobres objetivos da Academia 
e fez uma justa e merecida homena-
gem à memória das personalidades, 
que tiveram a primazia de dirigi-la, ci-
tando nominalmente todos os seus ex-
-presidentes, a partir de seu primeiro 
mandatário.

O Presidente da ANF, Dr. Lauro D. 
Moretto, proferiu discurso sobre as tra-
jetórias e os ideais da entidade, que, 
“ao longo de seus 75 anos, sente-se 

orgulhosa de ter prestado relevantes 
serviços à sociedade brasileira, indele-
velmente registrados em seus anais e 
por sua efetiva liderança da categoria”. 
Ainda informou sobre o V Congresso 
Ibero-americano das Academias de 
Farmácia, que será sediado no Brasil 
em 2013.

Durante o encontro, com a presen-
ça de diversos acadêmicos e convi-
dados especiais, foi lançada  também 
a Comenda Comemorativa do 75º 
aniversário da Academia Nacional de 
Farmácia, instituída com o objetivo 
de agraciar as personalidades de vida 
científica brasileira e internacional, e 
outorgada aos ilustres homenageados 
da noite: Acadêmico Dr. Jaldo de Sou-
za Santos, Acadêmico Honorário Dr. 
Roger Williams e Acadêmico Dr. Walter 
da Silva Jorge João como reconheci-
mento às suas relevantes contribui-
ções.

Evento contou com a presença de acadêmicos e convidados especiais
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Comunicação

Será que o nome e o logotipo da 
Coca-Cola são tão impactantes que 
valem alguns milhões de dólares? E o 
voleio da Nike? É uma obra-prima do 
design, a ponto de valer outros tantos? 
Óbvio que não. Aliás, sabemos que 
no caso da Nike, o citado símbolo foi 
desenhado por um estudante que, na 
época, recebeu apenas um punhado 
de dólares pelo trabalho. Uma marca 
não é o seu signo gráfico ou verbal. 
Estes são apenas veículos do que uma 
marca realmente é: um conjunto de im-
pressões na mente dos consumidores. 
Tudo o que nós achamos (racional) e 
sentimos (emocional) de um produ-
to, linha ou empresa. Isso é a marca. 
Conteúdo. O resto é forma. Não que 
a forma seja uma parte irrelevante do 
trabalho, mas está longe de ser o mais 
importante (ou um dos mais).

Façamos um exercício de abs-
tração: suponhamos que por algum 
motivo toda a população do planeta 
Terra mudasse para marte com a rou-
pa do corpo, e uma outra população 
inundasse nosso querido planeta, com 
tudo o que ele tem. Onde vocês acham 
que, por exemplo, a marca Apple va-
leria os muitos bilhões a ela atribuídos 
pela Interbrands (consultoria especiali-
zada em valoração de marcas)? A mar-
ca valeria mais onde estão as pesso-
as que a conhecem, ou no local onde 
estão seus produtos, fábricas, redes 
de distribuição etc.? Certamente, a 
resposta certa aponta para a primeira 
opção. Por quê? Repito: a marca está 
na cabeça das pessoas, e os signos 
são apenas veículos de associação. 

Âncoras para o que as pessoas pen-
sam e sentem. Referências.

Sendo assim, o grande caminho 
para construir uma marca de sucesso 
não é conseguir um grande design, 
mas ligar o nome e design escolhidos 
a benefícios, percepções, sensações e 
emoções relevantes para as pessoas. 
E tudo começa com o que chamamos 
de proposta de valor. Isso mesmo que 
o nome parece. Prometer algo para o 
consumidor que seja realmente rele-
vante para a sua vida. Algo que ele pre-
cise e valorize. E faça-se luz: ninguém 
oferece nada importante para um con-
sumidor se não conhecê-lo profunda-
mente. Se não entender suas necessi-
dades e desejos. Se não decifrá-lo. Por 
isso, o princípio básico de criação de 
uma marca é conhecer detalhadamen-
te seu consumidor e oferecer algo re-
almente importante. Um bom produto.

Observe: não existem marcas ma-
ravilhosas escoradas em produtos 
medíocres. Podem até existir por um 
lapso de tempo. Breve. Apenas o sufi-
ciente para que o consumidor desper-
te. Insuficiente para se ganhar dinheiro 
de verdade. Mas é óbvio que a histó-
ria não acaba aqui. A tal promessa – a 
proposta de valor – precisa ser cum-
prida. O consumidor precisa confiar, o 
que, aliás, é um dos papéis fundamen-
tais da marca: ser veículo de confian-
ça. Uma bela promessa não cumprida 
é como uma desilusão amorosa. Gera 
medo, insegurança e desconfiança 
por parte do consumidor. E para que 
haja confiança de verdade é preciso 
mais do que ser honesto uma vez. É a 

sequência de atos positivos que cons-
trói uma reputação. E isso leva tempo. 
Em alguns casos muito tempo. Talvez 
um tempo incompatível com a expec-
tativa dos empreendedores e executi-
vos que, ao viverem em um mundo no 
ritmo da internet banda larga, acham 
que tudo pode acontecer no lapso 
de tempo de um vídeo no You Tube. 
Engano. Os avanços tecnológicos, das 
telecomunicações e do conhecimen-
to podem ter mudado muitas coisas. 
Acelerado processos lentos. Mas algu-
mas coisas ainda levarão seu tempo. 
Confiança em uma proposta de valor é 
uma delas. Ser marcante é uma mis-
tura de ciência, arte e paciência. Pode 
até ser uma paciência menor do que 
das décadas passadas. É claro que o 
leque de alternativas disponíveis, atual-
mente, para promover uma marca, 
pode acelerar de alguma forma o pro-
cesso. Mas tudo tem limite. 

E, neste caso, a ansiedade não é 
de grande valia. Até porque ao tentar 
construir rapidamente uma marca, se 
uma empresa cometer um deslize sé-
rio, pode não ter uma segunda chance. 
Ser rápido, ao contrário do que pen-
sam algumas pessoas, não significa fa-
zer rapidamente as coisas. Significa ser 
preciso nas poucas coisas certas que 
se faz. E aqui não é diferente. É como 
diz meu sogro: “Devagar, que eu estou 
com pressa”. 

O QUE MARCA EM UMA MARCA
Yuri Trafane

Ser rápido, ao contrário do que pensam algumas pessoas, não significa fazer 
rapidamente as coisas. Significa ser preciso nas poucas coisas certas que se faz.

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

Veja o ranking das dez 
melhores empresas do 
mercado farmacêutico 

Edição 2012

Sete laboratórios estão entre as Melhores 
Empresas para Trabalhar 2012

A Revista Exame anunciou os ven-
cedores do Prêmio Melhores e Maiores 
2012, que contempla companhias em 
vários segmentos. No setor farma-
cêutico, o vencedor foi o EMS, que 
ficou com o título de melhor empresa.  
Neste ano, a publicação mudou os 
padrões de classificação. Os rankings 
foram baseados em vendas líquidas.  
No ano passado, o critério levou em 
conta as vendas brutas.  Dessa forma, 
Farmacêuticas que pagam muitos tri-
butos, consequentemente, caíram de 
posição na edição de 2012, e as me-
nos taxadas subiram. Do total de 500 
empresas presentes no levantamento, 
41 são estatais, 197 estrangeiras e 
262 nacionais.

O EMS é hoje a quinta maior com-
panhia do setor, com receita operacio-
nal líquida de US$ 896,7 milhões no 
ano passado. A Farmacêutica foi a que 
apresentou o melhor retorno sobre o 
investimento feito no mesmo período: 
46%.

A companhia , que possui cerca de 
3.800 empregados no Brasil, mantém 
quatro diferentes unidades de opera-
ção: EMS, Legrand, Nova Química 
e Germed. O forte investimento no 
mercado de genéricos foi fundamen-
tal para garantir crescimento na última 
década. Com uma margem de vendas 
de 23% em 2011, o EMS aproveitou a 
queda de patentes e lançou também 
cópias de medicamentos tradicionais, 
como o Viagra e o Lipitor. 

De olho no exterior

Apesar de sua forte presença na 
área de genéricos, o EMS vislum-
bra outros mercados. O laboratório 

Os laboratórios AstraZeneca, Boehringer, Genzyme, 
Novartis, Novozymes, Roche e Zodiac estão entre As 130 
Melhores Empresas para Trabalhar, pesquisa elaborada pelo 
Instituto Great Place to Work (GPTW) e publicada, em agos-
to, na edição especial da Revista Época. A Novartis foi um 
dos destaques do anuário, ocupando a 23ª posição na clas-
sificação geral das companhias mencionadas.

1. EMS Sigma Pharma

2. Novartis

3. Biolab Sanus 

4. Tortuga

5. Merck

6. Aché

7. Roche

8. União Farmacêutica

9. Merial

10. Teuto

também pretende atuar em segmen-
tos mais rentáveis, como o de me-
dicamentos biotecnológicos. Nesse 
sentido, integrou a joint venture, que 
levou à formação da BioNovis, corpo-
ração que conta com a participação 
dos laboratórios Aché, União Química 
e Hypermarcas

A empresa ainda está de olho no 
mercado externo. Em 2012, o EMS 
espera fechar duas parcerias com la-
boratórios norte-americanos, focados 
no desenvolvimento de novas subs-
tâncias. A proposta é aproveitar a ex-
periência desses parceiros em pesqui-
sa e fabricar novos produtos no Brasil, 
que deverão ser lançados nos próxi-
mos cinco a sete anos.

 “Estamos buscando a inovação 
radical, e há empresas norte-america-
nas com muitas ideias, mas carentes 
de recursos financeiros hoje”, afirmou 
à Revista Exame, Carlos Sanchez, 
Presidente do Conselho do EMS. 

SETOR FARMACÊUTICO
É DESTAQUE EM PREMIAÇÃO
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Artigo Médico

Há quase 80 anos, a Escola Paulista 
de Medicina da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp) vem sendo 
exemplo de instituição de ensino que, 
tradicionalmente, prima pela formação 
de qualidade dos seus alunos.  E, a 
cada ano, cresce a procura por uma 
vaga nesta conceituada escola, tendo 
o candidato que se destacar – com 
boas notas – nas provas do rigoroso 
exame vestibular. Portanto, somente os 
mais preparados e com mais conheci-
mento ganham o direito de se tornarem 
alunos.

Ainda assim, as estatísticas indicam 
que muitos dos profissionais formados 
não estão adequados para diagnosticar 
e tratar com eficiência o paciente. Em 
2011, avaliação do Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São Paulo, 
com estudantes do sexto ano de 
Medicina de várias universidades pau-
listas, atestou que quase 50% deles 
não sabe interpretar radiografia ou fa-
zer diagnóstico após receber informa-
ções dos pacientes. O baixo percentual 
de acertos em campos essenciais da 

Medicina, como Saúde Pública (49% 
de acertos), Obstetrícia (54,1%), Clínica 
Médica (56,5%) e Pediatria (59,3%), é 
alarmante. 

Nesse sentido, uma enorme preo-
cupação que rodeia os gestores das 
faculdades médicas é a abertura de 
grande número de vagas nos cur-
sos de Medicina, especialmente em 
regiões afastadas e de difícil aces-
so. Estaríamos sendo ingênuos em 

É preciso ser dotado de um certo sexto 
sentido para intuir como está a saú-
de do paciente, olhando em seu olho, 
pegando em suas mãos. No exercício 
dessa atividade, não há quem confira 
as decisões tomadas. Ninguém revisa 
a conduta do cirurgião que está com o 
abdome aberto, assim como ninguém 
confere a receita que o paciente leva 
ao sair do consultório médico. Sinal da 
responsabilidade deste profissional que 
não se encerra com a saída do doente.

Para ser médico, vejo como ne-
cessidade primordial uma vocação. 
Nesse sentido, não basta apenas co-
nhecimento para passar no vestibular. 
O ideal seria que cada um dos can-
didatos fosse avaliado por um exame 
psicotécnico, que selecionasse não só 
aquele que sabe mais, e sim aquele 
que possui as características exigidas 
pela profissão. Talvez, dessa forma, al-
cançássemos a qualidade da qual sen-
timos tanta falta. 

MEDICINA É QUESTÃO DE VOCAÇÃO
Antonio Carlos Lopes

A Medicina, na realidade, é uma 
profissão diferente em inúmeros 
aspectos. O médico precisa 
ter profundos conhecimentos 
teórico e técnico, além de uma 
postura humanística.

Antonio Carlos Lopes é Diretor da Escola Paulista de 
Medicina da Unifesp – Universidade Federal de São Paulo.
Site: www.epm.br

acreditar que, no âmbito das estatísti-
cas, uma maior quantidade de médicos 
formados significaria mais qualidade de 
atendimento para o paciente. 

A Medicina, na realidade, é uma 
profissão diferente em inúmeros as-
pectos. O médico precisa ter profun-
dos conhecimentos teórico e técnico, 
além de uma postura humanística. Só 
pode ser médico quem gosta de gente. 
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Dose Única

PRESCREVENDO SAÚDE, 
ALMA E CORAÇÃO
Floriano Serra

Quando, além do medicamento, o médico prescreve também alma e coração, sabe 
que esses “princípios ativos” nunca aparecerão na receita. Mas serão sentidos, 
percebidos  e lembrados pelo paciente.

Há duas maneiras de um profissio-
nal, de qualquer formação, exercer e 
praticar o que aprendeu. A primeira é 
praticando com dedicação, critério e 
cuidado as técnicas aprendidas e os 
conhecimentos adquiridos. Ele será 
conhecido como um excelente pro-
fissional. A segunda maneira é aliar a 
alma e o coração às suas técnicas e 
conhecimentos. Este será conhecido 
como um profissional especial, fora de 
série.

Essas considerações se aplicam 
de modo decisivo aos profissionais de 
saúde, entre eles o médico, cujo dia 
comemorativo é celebrado em 18 de 
outubro.

Ao visitar o médico, todo represen-
tante farmacêutico deverá lembrar que 
ele, além de ser um profissional que 
dedica seu tempo a melhorar a saúde 

das pessoas e a salvar vidas, é um 
ser humano, com uma vida própria a 
cuidar. Da mesma forma que todos os 
demais indivíduos, possui problemas e 
necessidades.

 Logo, é de se esperar que o pro-
pagandista leve-lhe algo a mais do 
que as costumeiras e preciosas infor-
mações sobre medicamentos. Deverá 
levar-lhe  também alegria, carinho, ad-
miração amizade e respeito. Em suma: 
calor humano, que, longe de compro-
meter as relações profissionais, só faz 
torná-las mais dignas e efetivas. 

Da mesma forma, os médicos es-
peciais e fora de série sabem que os 
pacientes esperam deles mais do que 
a prescrição de um remédio eficaz. 
Sabem que eles também precisam de 
atenção, carinho, respeito – enfim, o  
mesmo calor humano. E, justamente 

por saberem disso, aqueles doutores 
aliam a alma e o coração à técnica e 
ao conhecimento. 

Quando, além do medicamento, 
o médico prescreve também alma e 
coração, sabe que esses “princípios 
ativos” nunca aparecerão na receita. 
Porque essa prescrição não é para 
ser lida – mas para ser sentida, per-
cebida  e lembrada. Certamente, ela 
jamais aparecerá num papel, mas es-
tará indelevelmente escrita, para toda 
a vida, na alma e no coração de cada 
paciente. 

Floriano Serra é Psicólogo, Consultor, 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
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