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VAMOS PARA COM ESSA DOR?
Esta é uma edição comemorativa do Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro. Para 
homenagear esses profissionais que realizam tão nobre missão, em uma das matérias abor-
damos o tratamento da dor no Brasil. Entrevistamos os profs. Dr. Hazem e o Dr. George que 
comentam os avanços nessa área. A dor é a principal causa de atendimento médico em 
prontos-socorros. Mas, por outro lado, não é uma disciplina que consta na grade curricular 
dos estudantes de medicina. Algumas instituições, como o Hospital Albert Eintein, possuem 
um curso de pós-graduação em dor. Sabemos que tanto a SBED, quanto outros médicos, 
trabalham de forma altruísta para divulgar seus conhecimentos neste campo. Devemos con-
cordar que dor é sintoma, não causa, mas o que o paciente sempre busca é o alívio da dor.

Nesse aspecto, é importante ressaltar a campanha “Vamos para com essa DOR? 
Seja um doador”, que tem por objetivo angariar fundos para a compra de um aparelho 
de radioscopia para a Equipe de Controle de Dor do HC – SP.

Esta edição também traz matéria sobre o Hospital CEMA, um centro de referência no aten-
dimento oftalmológico e otorrinolaringológico. O Dr. Leandro Franchi, Diretor Clínico do 
CEMA, recebeu nossa reportagem e conta um pouco do trabalho e perspectivas para a 
entidade.

O Presidente da AMB participa também desta edição, destacando as dificuldades na área 
da saúde no Brasil.

Outra entrevista interessante é com o Presidente da B-MS no Brasil, Gaetano Crupi, que 
nos recebeu com muita simpatia para um bate-papo em que falou de sua experiência e do 
posicionamento da empresa no País.

Agradecemos ainda a Roberta Nóbrega Junqueira, da Eurofarma, que nos concedeu uma 
entrevista sobre marketing farmacêutico. Não poderia deixar de comentar sobre a alegria da 
equipe de redação da UPpharma por termos sidos agraciados com o certificado concedido 
à DPM Editora pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, sob o título: Reconhe-
cimento Público Pelo Apoio às Atividades Que Promovem o Desenvolvimento das Ciências 
Farmacêuticas.

Isso é um importante reconhecimento de nosso trabalho. Também estamos nos dedicando 
a outro projeto importante: a indexação e digitalização de 40 anos da Revista UPpharma, 
visando preservar a memória da indústria farmacêutica e oferecer um legado às futuras 
gerações. 

Para isso, estamos recebendo o patrocínio de empresas classe “A”, laboratórios e empresas 
fornecedoras de produtos e serviços, que estão contribuindo com esse projeto. Tais empre-
sas terão o acervo de todos estes anos de publicação para perpetuar um pouco de nossa 
história na área da saúde.

Por tudo isso, consideramos esta edição muito especial.

Obrigado a todos pela leitura e parabéns a todos os doutores pelo Dia 18 de outubro!

Nelson Coelho

Publisher

Editorial
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GotasConta

Edição especial 
do Cardiologista
A tradicional edição comemora-
tiva do Dia do Cardiologista da 
Revista UPpharma (julho/
agosto) teve sua versão digital 
distribuída gratuitamente para 
mais de 10.000 cardiologistas, as-
sinantes da publicação, no dia da 
celebração. 

Obrigado a todos por nos ajudar 
no desenvolvimento de mais uma 
edição de sucesso!

MELHORES & MAIORES 
A Roche é a melhor empresa da 
categoria Setor Farmacêutico 
do anuário Exame - Melhores & 
Maiores, divulgado em agosto. A 
seguir vêm Novartis (2ª), Aché (3ª), 
Hypermarcas (4ª) e EMS (5ª), num 
ranking de 15 empresas.

Nas demais colocações vêm, 
respectivamente, Apsen, Cristália, 
FQM, Eurofarma, Sanofi, Medley, 
União Química, Zoetis, Prati-Dona-
duzzi e Neo Química.

Melhores para se trabalhar
A Astellas Farma Brasil foi 
recentemente nomeada uma das 
20 melhores empresas 
multinacionais de médio porte 
para se trabalhar de todos os 
setores do País, de acordo com o 
último ranking do Instituto Great 
Place to Work®. No início deste 
ano, a companhia também foi 
selecionada pelo Instituto como 
um dos dez melhores locais de 
trabalho da indústria farmacêutica.

GIRO

PREMIAÇÃO

ANF premia UPpharma

A Revista UPpharma foi premiada pela 
Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil 
pelo Apoio às Atividades que promovem o 
desenvolvimento das Ciências Farmacêuticas.

INAUGURAÇÃO

A Johnson & Johnson Medical Devices 
inaugurou o maior Centro de Distribuição 
integrado da América. O Centro 
disponibilizará mais de 14 mil itens entre 
todas as franquias da marca - desde 
dispositivos cirúrgicos até próteses, 
implantes e insumos cirúrgicos.

A Bristol-Myers Squibb contratou Bruno 
Macedo como Diretor Financeiro no Brasil. 
Formado em Economia pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), Bruno 
reúne-se à BMS após exercer o cargo de 
Diretor Financeiro na Reckitt Benckiser Brasil.

A Sanofi anunciou a nomeação de Jaime 
Calleya como novo Diretor de Vendas de 
Consumer Healthcare (CHC) da Sanofi no 
Brasil. O executivo será responsável por 
desenvolver uma gestão sustentável de 
vendas e trade marketing para as marcas de 
CHC, como Dorflex, Dermacyd, Novalgina, 
Pharmaton, entre outras, no País. 

O executivo Carlos Murillo, de 45 anos, 
assumiu a presidência da Pfizer Brasil. Com 
20 anos de experiência no setor farmacêutico 
e 12 anos de companhia, Murillo atuou em 
diferentes posições de liderança na América 
Latina e, desde 2013, estava à frente da 
presidência da Pfizer Chile. 

EXPANSÃO

A CVS pretende acelerar os 
planos de expansão no País. O 
comando da rede Onofre, 
controlada pela CVS, diz que 
montou uma estrutura mais 
sólida para retomar projetos de 
crescimento. O plano da 
empresa é abrir de seis a sete 
unidades neste ano, atingindo 
portanto, 44 unidades até 
dezembro.
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Mais que 
o paciente, 
nosso foco 
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Atender às necessidades dos pacientes, desde 
o processo de diagnóstico até o melhor suporte 
para obtenção da medicação, seja ela de alta 
complexidade ou primary care, este é o nosso 
principal compromisso.
Somos gente cuidando de gente, com integração e 
tecnologia, levando mais resultados para a indústria, 
e mais benefícios para os seus pacientes.

Para conhecer melhor todos os nossos serviços, 
solicite a visita de um executivo de vendas ePharma.
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Central de Atendimento: 11 4689.8686 
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Nelson Mussolini

Como o Governo 
pode ajudar a saúde 

Sem uma indústria 
farmacêutica forte, 
o que hoje é barato 
poderá ser caro e 
desastroso amanhã 
para a saúde da 
população brasileira.

Voltar atrás em uma decisão errada é sinal de 
fraqueza ou de bom senso? O Ministério da 
Saúde vem dando exemplos de como cuidar 
melhor da saúde pública ao somente adquirir 
produtos que tenham registro no Brasil.

A pressão popular se fez necessária, mas 
o ministro Ricardo Barros sentenciou: 
suspenda-se a importação e a dispensação de 
medicamentos que, apesar de mais baratos, 
não apresentam a segurança necessária para 
ser consumidos pelos brasileiros, com base nos 
registros da Anvisa.

O Governo quer economizar na compra de 
medicamentos, o que é correto do ponto de 
vista do orçamento público. Mas isso não pode 
acontecer a qualquer preço. Esta orientação 
foi adotada com os insumos farmacêuticos na 
década de 1970 e início dos anos 1980, com 
péssimos resultados. Recentemente, sofremos 
com um surto de sífilis congênita por falta 
de penicilina benzatina, insumo que o Brasil 
produzia e que, por ser mais barato importar, 
deixou de fabricar, perdendo conhecimento e 
competência técnica para fazê-lo.

Duplo equívoco: 1) na área da saúde, a 
estratégia de substituir a produção local pela 
importada não é sustentável em longo prazo 
e leva o País a uma dependência externa 
que pode ser fatal para nossos doentes; 2) é 
impossível comparar os preços de Índia e China 
com os praticados no Brasil.

O custo de produção, os impostos exigidos, os 
requisitos regulatórios e a escala de produção, 

os encargos, um funcionário do setor custava 
para um laboratório aqui instalado cerca de R$ 
500,00.

Como comparar o medicamento indiano 
com o brasileiro se, apenas com a folha de 
pagamentos, nosso custo é 20 vezes maior?

Conclusão: não conseguimos competir em 
igualdade de condições com os medicamentos 
produzidos na Índia e na China. O que fazer, 
então? Acabar com a indústria farmacêutica 
instalada no Brasil e importar tudo desses 
países?

A experiência recente já demonstrou que esta 
não é a melhor solução. O País precisa, isto 
sim, de uma política industrial de Estado (e não 
de Governo, que muda a cada novo ministro 
da Saúde) que priorize o que é produzido 
aqui, que reconheça o desenvolvimento local 
de moléculas incrementais, com a devida 
proteção intelectual, entre outras medidas que 
incentivem a iniciativa privada a correr o risco 
de investir no Brasil.

Precisa de uma política que reveja a carga 
tributária dos medicamentos (uma das mais 
altas do mundo), que desonere o custo da mão 
de obra de quem produz medicamentos para 
o Sistema Único de Saúde, sem a necessidade 
da participação dos laboratórios públicos, que 
estão todos sucateados. Não vamos nos iludir. 
Sem uma indústria farmacêutica forte, o que 
hoje é barato poderá ser caro e desastroso 
amanhã para a saúde da população brasileira.

Nelson Mussolini é Presidente Executivo do 
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos 
no Estado de São Paulo (Sindusfarma) e membro 
do Conselho Nacional de Saúde.
E-mail: presidencia@sindusfarma.org.br

entre outros aspectos, impedem que se faça 
uma relação correta de custo/benefício. E não 
somente na área farmacêutica.

Refrigerantes, carros, roupas, alimentos, 
equipamentos eletrônicos etc. são muito mais 
baratos lá do que aqui. E o motivo é simples: o 
“custo Brasil” torna nosso produto mais caro e a 
comparação injusta.

No caso dos medicamentos, nosso custo de 
produção, a tributação incidente sobre os 
produtos, os encargos sociais que oneram a 
folha de pagamentos e as regras da regulação 
econômica são alguns fatores que encarecem 
nossos produtos.

Vejamos os salários. Em Deli, na Índia, região 
onde a remuneração é mais alta, os empregados 
recebem 423 rúpias por dia, em média. A quantia 
equivale a pouco mais de 20 reais. Na região de 
Bihar, onde o valor é mais baixo, a remuneração 
média é de 160 rúpias diárias, menos de oito 
reais.

E na Índia não há benefícios previstos em lei! 
Para ter direito a férias, vale-transporte, vale-
alimentação, horas extras, bônus ou 13º salário, 
o empregado deve entrar em acordo com o 
empregador e firmar um contrato de trabalho.

No Brasil, o salário médio da indústria farmacêutica 
era de R$ 260,00 por dia, em 2015, segundo o 
Relatório Anual de Informações Sociais (Rais), 
do Ministério do Trabalho. Acrescido de todos 

Sindusfarma
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A Voz da Indústria Farmacêutica
Mais do que nunca,

sindusfarma.org.br

Sindusfarma
atinge marca
histórica:

300
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Five
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Fukuma Advogados
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GE Healthcare Life Sciences
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Spectrun Bio Engenharia 
Mèdica Hospitalar
Stiefel
Stragen Pharma
Sun Farmacêutica
Supera
Supera RX
Support Produtos Nutricionais
Takeda
Testo do Brasil
Teuto
Teva
Théa Pharma
TheraSkin
Tommasi Importação 
Exportação
Torrent
3 M
Tríade Solução Regulatória
TRB Pharma
T&B Pharma
Ubirajara Marques Advogados
UCB Biopharma
UCI Farma
Ultra Quality Manuntenção,
Pesquisa e Coleta de Dados
Ultreia Soluções em TI
União Química
Única Suporte Científico e 
Regulatório 
Unichem
Unidocks
United Medical
Unitrade
UPS SCS
Valeant
Veloz Distribuidora
Vertex
Weleda
Wyeth
W. P. Homeopatia
Zalika
Zambon
Zilveti Advogados
Zodiac
Zydus Nikkho

mailto:contato%40epharma.com.br?subject=
http://epharma.com.br
http://epharma.com.br
http://epharma.com.br
http://sindusfarma.org.br
http://sindusfarma.org.br


40 anos de Memória da 
Indústria Farmacêutica 
no Brasil

DPM Editora inicia projeto de 
digitalização e indexação de todo 
conteúdo da Revista UPphama

Especial

Disposta a perpetuar 
a memória da indústria 
farmacêutica no Brasil, a 
Editora DPM iniciou um 
importante trabalho, cuja 
finalidade é digitalizar e 
indexar todas as edições da 
Revista UPpharma em seus 
40 anos de circulação.

Neste início de ano, a DPM Editora, 
motivada pelo diretor da Minds4Health, 
Marcos Veçoso, decidiu fazer uma 
pesquisa para identificar a real 
importância da Revista UPpharma no 
mercado farmacêutico, uma publicação 
consolidada no setor graças ao trabalho 
de qualidade que vem sendo realizado há 
décadas, com regularidade de circulação 
e desenvolvimento de conteúdo de 
interesse dos profissionais da indústria 
farmacêutica. 

O objetivo do levantamento foi aprimorar 
o trabalho, buscando conhecer se, ao 
longo de sua existência – mais de 40 anos 
–, a Revista vinha realmente alcançando 
os objetivos propostos de ser um veículo 
que representa com dignidade esta 
apaixonante área de trabalho do mercado 
brasileiro. A pesquisa foi iniciada e os 
resultados confirmaram o que a Editora 
sempre acreditou, superando qualquer 
ansiedade inicial: a Revista UPpharma  
mantém alta relevância na indústria 
farmacêutica.

Para quem não conferiu este trabalho, 
os resultados desse levantamento foram 
publicados na edição de abril/maio de 
2017 e estão à disposição dos leitores 
para download no site da DPM Editora 
(www.dpm.srv.br).

Além de ser uma fonte de consulta confiável e 
imparcial para o mercado farmacêutico, temos 
recebido, regularmente, consultas de profis-
sionais e estudantes que se interessam pelas 
matérias e outros conteúdos publicados nas 
várias edições. Trata-se de um público que bus-
ca por informações e dados ligados à indústria 

farmacêutica, curiosidades, entre outros, que possam ser 
úteis para a tomada de decisões destes profissionais ou 
para a pesquisa e o desenvolvimento de trabalhos para 
TCC, MBA, entre outras finalidades.
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Prata (Por ordem alfabética)

Bronze (Por ordem alfabética)

Realização

Para facilitar essa consulta e pesquisa, as edições de 
2009 até a atual têm sido digitalizadas para compor 
o acervo da Editora, e podem ser encontradas em 
nosso site. Além da circulação impressa, nos últimos 
anos, temos disponibilizado também a versão digital 
para os assinantes corporativos dos principais 
laboratórios.

Um rico acervo

Diante dos constantes e inúmeros contatos 
recebidos, a DPM Editora acredita que manter 
atualizado o acervo de edições impressas da Revista 
UPpharma, desde a sua primeira edição, publicada 
em 1978, até as atuais, é de grande utilidade, não só 
para perpetuar a memória da indústria farmacêutica 
como também para reforçar a importância do setor 
no cenário econômico do País. 

A DPM Editora considera que um dos objetivos do 
trabalho jornalístico é disponibilizar conteúdos para 
registrar a história atual para as futuras gerações. 

Firme nesse objetivo, estamos nos dedicando 
a um novo projeto, cuja finalidade é digitalizar e 
indexar todas as edições da Revista UPpharma, 
disponibilizando-as para consulta pública, por 
meio de diversas empresas e entidades que pu-
dessem colaborar com a manutenção e ajudar na 
divulgação de todo esse material. Estimamos que 
esse conteúdo contabilize mais de 10 mil páginas 
que contam a história da indústria farmacêutica no 
Brasil.

Trata-se de um trabalho que exige tempo, e por 
que não mencionar, um razoável investimento.  
Para nos auxiliar nesse projeto de digitalização e 
indexação da UPpharma, criamos cotas de pa-
trocínio para empresas que se interessem em 
participar desse projeto e manter viva a memória 
da indústria farmacêutica no Brasil, conteúdo esse 
que guardamos com muito carinho.

Felizmente, até o momento, já contamos com os 
apoios das empresas Astellas, Bayer, Biolab, Bristol 
Myers Squibb, Chiesi e Grupo GEN, às quais 
queremos agradecer a confiança e o interesse de 
participar de um projeto, que irá beneficiar o setor e 
seus profissionais com um amplo acervo digitalizado 
e indexado dos últimos 40 anos de circulação desta 
importante publicação.

Estamos no meio deste projeto e ainda temos muito 
trabalho pela frente, mas, com certeza, alcançaremos 
todos os objetivos estabelecidos nesta empreitada. 
Estamos abertos para novas parcerias e novos conta-
tos de empresas que queiram aderir a este patrocínio. 
Afinal, este é um trabalho da –  e para – a indústria 
farmacêutica, área em que atuamos, que ensina, apri-
mora, molda e forma profissionais, os quais tiram os 
seus sustentos, e também o de suas famílias, desse 
apaixonante mercado. Aguardem, em breve, novas 
informações sobre esse projeto que irá ajudar a per-
petuar a memória da indústria farmacêutica no País.

Patrocinadores confirmados:

http://astellasfarma.com.br/
http://biolabfarma.com.br/
http://ems.com.br
http://bristol.com.br/home.aspx
http://geneducacao.com.br/
http://bayer.com.br/
http://ativalog.com.br/
http://chiesi.com.br/
http://dpm.srv.br/


Revista UPpharma é 
homenageada pela ANF 

A DPM Editora/Revista UPpharma 
foi homenageada pelo apoio 
às atividades que contribuem o 
desenvolvimento das ciências 
farmacêuticas, durante a 
cerimônia comemorativa dos 80 
anos da ANF.

Homenagem

A DPM Editora/Revista UPpharma foi 
homenageada pela Academia de Ciências 
Farmacêuticas do Brasil/Academia Nacional 
de Farmácia (ANF) pelo apoio às atividades 
que contribuem para o desenvolvimento das 
ciências farmacêuticas, durante a cerimônia 
comemorativa dos 80 anos da ANF, realizada 
em 11 de agosto, no Salão Nobre do Palácio 
da Câmara Municipal de São Paulo. A DPM 
Editora esteve representada pelo Diretor e 
Publisher, Nelson Coelho.

Na ocasião, foi empossada também a nova 
diretoria da Academia Nacional de Farmácia 
para o período 2017-2019.

A solenidade, que reuniu aproximada-
mente 150 profissionais do setor da saúde, 
acadêmicos e apoiadores das entidades, foi 
aberta pelo atual Presidente Prof. Dr. Lauro D. 
Moretto, juntamente com a Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de São Paulo, a Verea-
dora Edir Sales.

No início das atividades, foi composta a mesa 
de honra que contou com as presenças dos 
Acadêmicos Dr. Caio Romero Cavalcanti, 
Presidente Emérito, Dr. Pedro E. Menegasso, 
Presidente do Conselho Regional de Farmácia 
de São Paulo, Dr. Lauro D. Moretto, Dr. Wal-
ter Jorge Silva João, Presidente do Conselho 
Federal de Farmácia e Dr. João Paulo S. Vieira, 
além da Vereadora Edir Sales.

 No decorrer da cerimônia, foram outorgadas 
as medalhas e entregues os certificados a 
personalidades de várias áreas. A Diretoria da 
entidade também surpreendeu o Presidente-
Acadêmico Prof. Dr. Lauro D. Moretto 
outorgando-lhe a Medalha do Jubileu em 
reconhecimento a todo o trabalho que 
prestou frente à Presidência da ACFB.

Os Acadêmicos Dr. Caio Romero Cavalcanti e 
João Paulo Vieira foram os responsáveis pela 
entrega do certificado.

Edição comemorativa do centenário 
da pharmacopéa paulista

 

A solenidade também marcou a reedição 
comemorativa do centenário da Farmacopeia 
Paulista que, publicada em 1917, foi o primeiro 
compêndio farmacêutico compilado no Brasil, 
fruto do trabalho de João Florentino Meira de 
Vasconcelos, em sua edição original, e fruto do 
trabalho do Acácio Alves de Souza Lima Filho 
neste belo resgate histórico.

Conheça a seguir os homenageados:

HOMENAGEADOS COM AS 
MEDALHAS JUBILEU DE 75 ANOS

Membros de Entidades Associativas Far-
macêuticas

Marcos Machado Ferreira - Membro dos 
Conselhos de Desenvolvimento e de Saúde 
do Município de Santo André e do Comitê de 
Laboratórios do SINDHOSP. 

João Samuel de Morais Meira – Diretor Te-
soureiro do CFF.

Valmir de Santi – Vice-Presidente do Conselho 
Federal de Farmácia e Presidente da Asso-
ciação dos Farmacêuticos dos Países de Língua 
Portuguesa (AFPLP).

DIRETORES E PROFESSORES DE 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

 

 

Dr .Gustavo Baptista Éboli – Membro Titular 
da Academia de Ciências Farmacêuticas do 
Brasil/Academia Nacional de Farmácia.

Elfrides Eva Sherman Schapoval – Professo-
ra Emérita da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul e Membro Titular da Academia 
de Ciências Farmacêuticas do Brasil/Aca-
demia Nacional de Farmácia.

PESQUISADORES

Acácio Alves de Souza Lima Filho - Membro 
Titular e Vice-Presidente da Academia de 
Ciências Farmacêuticas/Academia Nacional 
de Farmácia.

Henry Jun Suzuki - Membro Titular da Aca-
demia de Ciências Farmacêuticas do Brasil/
Academia Nacional de Farmácia.
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ems.com.br emsfarmaceutica

Homenagem
APOIADORES

Walter Silva Jorge João, representando o Con-
selho Federal de Farmácia e Conselheiros.

Pedro Eduardo Menegasso, representando o 
Conselho Regional de Farmácia de São Paulo.

Luiz Pellegrino, representando a UNIFAR – 
União Farmacêutica de São Paulo.

Dagoberto de Castro Brandão – representando 
a SBMF – Associação Brasileira de Medicina 
Farmacêutica.

Nelson Coelho – Diretor/Publisher da Editora 
DPM/Revista UPpharma.

 

 

PATROCINADORES

Luciano Lobo, representando a 
PROGENÉRICOS – Associação de 
Medicamentos Genéricos.

Regina Araki, representando a ABIMIP – As-
sociação Brasileira da Indústria de Medica-
mentos Isentos de Prescrição.

Dênis Padeiro – representando a Farmaco-
peia dos Estados Unidos da América do Norte 
– filial do Brasil.

HOMEMAGEADOS COM OS 
MEDALHÕES DOS JUBILEUS DE 50 E 
DE 80 ANOS

 O Prof. Dr. João Paulo Vieira foi quem anunciou a 
outorga dos Medalhões dos Jubileus de 50 e de 
80 anos aos apoiadores, mantenedores e patroci-
nadores das atividades das Academia de Ciências 
Farmacêuticas do Brasil/Academia Nacional de 
Farmácia.

 

MEMBROS MANTENEDORES

Categoria Diamante:

Jair Calixto, representando o Sindusfarma – Sindi-
cato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no 
Estado de São Paulo.

Categoria Prata:

Augusto Gerald, representando a empresa B.D.

Walker Lahmann, representando o laboratório far-
macêutico Eurofarma.

Daniel Fritelli, representando a empresa OMPI

Nivaldo Santos, representando a empresa 
SCHOTT.

Reinaldo Mastellaro, representando o Sincamesp.

Daniela Queiroz, representando a empresa 
Thermo Fisher Scientific.

http://ems.com.br
http://ems.com.br
http://facebook.com/EMSfarmaceutica
http://instagram.com/emsfarmaceutica/


Nova diretoria da ANF

 

Presidente: João Paulo Silva Vieira

1º Vice-Presidente: Lauro Domingos Moretto

2º Vice-Presidente: Acácio Alves de Souza Lima 
Filho

Diretor Secretário Geral: Eduardo Chaves Leal

Diretor 1º Secretário: Gustavo Baptista Éboli

Diretor Tesoureiro Geral: Leon Rabinovitch

Diretor 1º Tesoureiro: Jurandir Auad Beltrão

Diretor Orador: Gerson Antonio Pianetti

 

Conselho Fiscal – Efetivos

Presidente: Dagoberto de Castro Brandão

1º Vice-Presidente: João Massud Filho

2º Vice-Presidente: Nilce Cardoso Barbosa

 

Conselho Fiscal – Suplentes

1º Suplente: José Jeová Freitas Marques

2º Suplente: Henry Jun Suzuki

3º Suplente: Silvia Storpirtis

Também estavam presentes os três 
novos membros, emposados na as-
sembleia anterior:

Dirceu Barbano - Acadêmico Titular, ocupará 
a Cadeira de número 57 da Seção de Ciências 
Naturais, que tem como Patrono o Acadêmico 
Antonio Joaquim Damásio.

 

Hisako Gondo Higashi - Acadêmica Titular, ocu-
pará a Cadeira número 39 da Seção de Ciências 
Físicas e Químicas, que tem como Patrono o 
Acadêmico Oscar de Morais D’utra e Silva.

 

Walker Magalhães Lahmann - Acadêmico Titu-
lar, ocupará a Cadeira número 83 da Seção de 
Farmacologia e Higiene, que tem como Patrono 
o Acadêmico Manoel Vieira da Fonseca Júnior.
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Os desafios dos médicos 
no controle e tratamento 
da dor

Dia do Médico 

Nesta edição do Dia do 
Médico, entrevistamos dois 
especialistas em dor: Dr. 
Hazem A. Ashmawi e o Dr. 
George Miguel Góes Freire, 
que revelaram as principais 
dificuldades para tratamento 
desse problema no Brasil.

Um dos grandes objetivos da medicina é asse-
gurar a saúde das pessoas, contribuindo para a 
prevenção, controle e a cura de doenças. Para 
isso, a atuação dos profissionais de saúde, es-
pecialmente os médicos, torna-se fundamental.  
E uma das missões desse profissional desde os 
primórdios é aliviar o sofrimento e a dor dos pa-
cientes.

Por isso, nesta edição especial do Dia do Médi-
co, entrevistamos dois especialistas em dor: Dr. 
Hazem A. Ashmawi, Professor Livre-Docente 
pela Faculdade de Medicina de São Paulo, Su-
pervisor da Equipe de Controle da Dor da Di-
visão de Anestesia do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP e especialista 
em dor e acupuntura médica, e o Dr. George 
Miguel Góes Freire, médico anestesista, Coor-
denador do Programa de Educação Continuada 
em Fisiopatologia e Terapêutica da Dor da Di-
visão de Anestesia do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP, médico assis-
tente da equipe de controle da dor da Divisão de 
Anestesia do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP e Coordenador da Equipe 
de Controle da Dor do Hospital Israelita Albert 
Einstein.

Segundo os especialistas, a dor é o sintoma que 
com maior frequência leva o paciente a procurar 
o atendimento médico. Apesar disso, em muitos 
locais, o problema ainda é subtratado no Brasil, 
fazendo com que diversas pessoas convivam 
com esse sofrimento, que, muitas vezes, parece 
interminável.

De acordo com dados da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), a dor em geral atinge mais de 
40% da população mundial. No Brasil, os índices 
de prevalência da dor crônica também são bem 
altos. Conforme dados da Sociedade Brasileira 
de Estudos para a Dor (SBED), o percentual de 
pessoas afetadas pode chegar a mais de 40%.

Por ser um sinal subjetivo, afinal, a sensação 
dolorosa é bem particular – depende da forma 
como cada um consegue traduzir o sintoma –, 
o diagnóstico torna-se mais difícil. A boa notícia 
é que o Brasil, acompanhando as tendências 
mundiais, já começa a transformar esse cenário, 
cuidando melhor de seus pacientes. 

Na entrevista, os especialistas analisaram o 
cenário da dor no Brasil e revelaram as principais 
dificuldades para tratamento e controle desse 
problema que afeta milhões de pessoas. Confira.

Revista UPpharma - Em se tratan-
do de controle e tratamento da dor, 
qual o status do Brasil? O País tem 
avançado nessa área? 

Dr. Hazem A. Ashmawi – Se pensarmos 
em medicina, a dor é o sintoma responsável 
pela maior procura de atendimento médico, seja 
no consultório, no pronto-atendimento ou am-
bulatórios. Para se ter ideia, cerca de 90% dos 
atendimentos em pronto-socorros estão relacio-
nados à dor. Nos consultórios, esse percentual 
gira em torno de 60% a 70% .

Dr. George Miguel Góes Freire
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Se olharmos para décadas atrás, na maior parte 
das faculdades, a dor era vista como parte de 
uma doença, mas não se prestava a devida 
atenção ao problema. Não havia na grade 
curricular tópicos relacionados ao tratamento da 
dor.

Atualmente, temos conseguido algum avanço. 
Percebemos que os alunos das boas escolas 
de medicina já começam a se familiarizar com 
o tema na graduação. Mas ainda é pouco, pois 
ainda hoje não há uma disciplina específica para 
abordar a dor no currículo do estudante de me-
dicina.

Dr. George Miguel Góes Freire – 
Quando me formei, não havia, de fato, uma 
disciplina que abordasse esse tema. Não existia, 
por exemplo, nada sobre fisiopatologia da dor, 
que ampliasse o conhecimento dos alunos nesse 
campo. Mas já sabíamos o quanto esse conceito 
era importante. Afinal, o alívio da dor é a busca 
de todo médico.

Acredito que não só para os médicos, mas tam-
bém para profissionais da saúde em geral, como 
enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, tera-
peutas etc., é importante que o tema seja abor-
dado nos cursos de formação.

Para cobrir um pouco essa lacuna, criamos 
um curso extracurricular, ligado à disciplina de 
Anestesiologia da Faculdade de Medicina da 
USP, que é muito procurado por esses profis-
sionais, pois na graduação da Faculdade de Me-
dicina não há uma disciplina com esse conteúdo. 

Esse curso já existe há sete anos, sendo 
ministrado no prédio da Faculdade de Medicina. 
É aberto para médicos, psicólogos, enfermeiros, 
farmacêuticos e outros que atuem nesse campo. 
É um curso semanal, que acontece de fevereiro 
a dezembro, num total de mais de 80 horas. Os 
participantes recebem também certificados com 
75% de presença. Porém, o mais interessante é o 
valor. O nosso objetivo é divulgar conhecimento 
de alta qualidade para o maior número de 
pessoas. Por isso, cobramos R$ 250,00 pelo 
curso inteiro.

Quais os principais desafios do País 
no tratamento da dor e em anestesia?

Dr. Hazem – Pensando no panorama da dor, o 
Brasil caminha num ritmo intermediário, nem len-
to, nem rápido, em relação ao mundo. O estudo 

da dor teve início no final da década de 1960, es-
pecialmente nos Estados Unidos, quando foram 
criados os primeiros centros de tratamento de 
dor crônica.

O Brasil já começou a acompanhar essa tendên-
cia, e hoje já contamos com vários centros de 
tratamento concentrados em algumas regiões. 
Atualmente, nas grandes capitais dos principais 
Estados é possível encontrar pelo menos um 
serviço específico para tratar esse problema.

Por outro lado, não há ainda políticas 
coordenadas para implantar esse conteúdo nas 
faculdades de medicina ou em outras escolas de 
profissionais que atuam na área da saúde.

Dr. George – Faltam ainda no Brasil infor-
mação, tratamento adequado e maior acesso 
aos medicamentos. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, o cenário é bem diferente. Lá os pa-
cientes têm acesso aos tratamentos, porém, a 
medicação para dor, muitas vezes, não é utilizada 
para fins terapêuticos e sim recreacionais, o que 
tem gerado um problema grave.

No Brasil, existe também a falta de conhecimen-
to por parte de muitos profissionais da área da 
saúde que não sabem lidar com a dor. 

Outro problema, que começamos a identificar 
por aqui – e que nos EUA já é comum –, é o uso 
indiscriminado e a dependência de opioides. São 
drogas eficazes para o tratamento da dor, mas é 
preciso usá-las de forma controlada, identifican-
do os pacientes que apresentam maiores riscos 
para dependência.

Dr. Hazem – De fato, tem crescido no País o 
uso de opioides, o que já começa a nos causar 
preocupações em relação à possibilidade de de-
pendência. Estamos observando as experiências 
dos Estados Unidos e da Europa Ocidental nesse 
campo, a fim de evitar que o uso indiscriminado 
do medicamento ganhe força no Brasil. 

Existem hoje várias diretrizes para o uso de opioi-
des. O objetivo é criar parâmetros para sabermos 
em que condições essa droga deve ser prescrita. 

Em dores oncológicas e pós-operatórias, esses 
medicamentos são usados de uma forma mais 
frequente.  No entanto, a partir da década de 
1990 passou-se a prescrever esses fármacos 
para tratamento de enxaqueca, lombalgia ou 
dores neuropáticas ou outras dores não on-
cológicas de maneira inadequada. Precisamos 
avaliar melhor essas condições de prescrição. 

A dor é ainda subtratada no Brasil? O 
que falta aos profissionais de saúde 
para o manejo adequado da dor?

Dr. Hazem – Em alguns locais sim; é subtratada. 
Muitas vezes, pela própria falta de conhecimento 
dos profissionais. Daí a importância de abordar 
esse tema com mais amplitude nas escolas. 
Sabemos que a dor é um sintoma, carregado de 
subjetividade, diferente, por exemplo, de aferir a 
temperatura ou a pressão arterial, que gera dados 
objetivos.

A dor varia de pessoa para pessoa, e para es-
colha do tratamento dependemos do relato dos 
pacientes. Por isso, adotamos alguns métodos 
para medi-la, como, por exemplo, as escalas de 
intensidade dor, por meio das quais conseguimos 
caracterizá-las melhor e verificar se o tratamento 
adotado está sendo eficaz.

Dr. George – A melhor forma de avaliar a dor 
é por meio do relato do próprio paciente.  E tais 
relatos são sempre baseados nas experiências 
pessoais. Nossa função é acreditar no paciente, 
e, por meio dessas escalas, analisar e adotar o 
melhor tratamento. Entretanto, tais escalas são só 
parâmetros. O tratamento e controle da dor neces-
sitam de uma atuação muito mais ampla e profun-
da dos médicos e profissionais da saúde.

Uma pesquisa da OMS aponta que 
em relação à dor pós-operatória, en-
tre 10% e 50% dos pacientes desen-
volvem dor persistente e destes, entre 
2% a 20% desenvolvem dor crônica. 
Por que isso ainda acontece mesmo 
diante de tantas opções terapêuticas 
disponíveis hoje? 

Dr. Hazem  – As dores mais comuns no Brasil 
são a dor de coluna, a lombalgia, além das 
cefaleias. Em relação à dor pós-operatória, esse 
é um problema que os médicos e profissionais 
de saúde têm buscado atuar de uma forma mais 
intensa. Aliás, a Associação Internacional para 
Estudo da Dor (IASP) adotou o combate da dor 
operatória como tema de seus trabalhos em 
2017. Isso porque a dor pós-operatória afeta 
milhões de pessoas, apesar dos tratamentos 
eficazes que existem hoje em dia. Ou seja, muitos 
pacientes sentem dor pós-operatória em níveis 
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que não deveriam sentir. Dados da Sociedade 
Americana de Anestesiologia apontam que dois 
terços dos pacientes sentem dor moderada a de 
forte intensidade nas primeiras 24 horas após 
o procedimento cirúrgico, o que não deveria 
acontecer. No Brasil, acreditamos que este seja 
também o panorama.

Dr. George – Temos pesquisa que mostram 
que 80% dos pacientes que passam por cirurgias 
sentem dor no pós-operatório, e desses, 30% 
têm dor intensa.

Dr. Hazem – Nesse aspecto, a atuação do 
médico anestesista é muito importante, pois é 
um profissional que pode aliviar a dor. Mas ele 
precisa atuar em todas as etapas, desde o mo-
mento que a pessoa entra no hospital para se 
submeter à cirurgia.

Acontece que na maioria dos hospitais, o contato 
do anestesista que participa da cirurgia termina 
quando o paciente é encaminhado para o 
quarto. Ou seja, nem sempre o anestesista que 
faz a cirurgia é quem vai acompanhar o paciente 
na recuperação até ele receber alta. A partir daí, 
em geral, outra equipe assume e prescreve as 
medicações que achar mais eficazes.

O importante é que o médico, seja ele quem 
for, faça uma análise minuciosa do paciente que 
passa por uma cirurgia, ouvindo suas queixas e 
usando medicamentos mais eficazes, a fim de 
evitar ao máximo a cronificação da dor.

Existem perfis de pacientes para a 
dor?

Dr. Hazem – Na verdade, na dor pós-
operatória, mulheres, jovens e pessoas com 
depressão e ansiosas, em geral, são mais 
suscetíveis à dor. O tipo de cirurgia também 
interfere na intensidade e na cronificação da dor. 
Por isso, são necessários um controle adequado 
e uma análise minuciosa de cada caso, a fim de 
identificarmos os perfis e adotarmos os melhores 
caminhos para controle e alívio da dor.

Quais os principais estudos/pesqui-
sas relevantes no Brasil nas áreas da 
dor e anestesia?

Dr. George – Temos vários estudos no Brasil já 
publicados. A SBED, as faculdades com residên-
cias em anestesia e dor, como a Faculdade de 
Medicina da USP, entre outras, têm aumentado 
o número de trabalhos publicados nessa área. 

Além disso, obtivemos algum avanço nos 
tratamentos intervencionistas da dor, como, por 
exemplo, nos procedimentos para coluna em 
pacientes com dor crônica, onde já estão sendo 
usadas técnicas, como a neuromodulação, 
agulhas e radiofrequência, além de aparelhos 
que liberam mais lentamente os fármacos .

Também já contamos com novas apresentações 
de medicamentos importantes, como a lidocaína 
em adesivo também de liberação mais lenta, sen-
do ideal para alguns tipos de tratamento.

Um trabalho interessante foi desenvolvido no 
Hospital Albert Einstein e refere-se ao alívio 
da dor em procedimentos de embolização do 
mioma, que, em geral, causam uma dor, após 
o procedimento, muito intensa. Neste Hospital, 
criamos alguns tipos de protocolos que ajuda-
ram muito no controle da dor, e cujo trabalho foi 
publicado, inclusive, em uma revista internacional 
da área de radiologia.

(este trabalho pode ser conferido no link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28093132/).

Qual mensagem gostariam de deixar 
para os médicos nessa passagem de 
mais um 18 de outubro?

Dr. Hazem – Trata-se de uma data impor-
tante para a classe médica. Portanto, gostaria 
de aproveitar esta oportunidade e recomendar 
aos médicos que eles estudem e se aprofundem 
cada vez mais no tema dor – e  não tratem o 
problema somente como um mero sintoma, mas 
como um fator importante que pode definir a 
maior ou menor permanência dos pacientes nos 
hospitais e centros de saúde.

Quando a avaliação do médico é superficial e 
ele não a valoriza, as consequências podem ser 
perigosas, aumentando riscos de complicações 
e períodos de internações, já que os pacientes 
ficam por mais tempo acamados. Os médicos 
precisam se preocupar mais com o tratamento e 
o alívio da dor, e não esperar pela queixa do pa-
ciente. Essa é a missão dos médicos e de todos 
os profissionais que trabalham na área da saúde 
no Brasil.

Dr. George – Gostaria que todos tivéssemos 
uma sensibilidade maior em relação a este 
problema: ouvir mais a queixa do paciente, 
ajudando a discernir entre dor e sofrimento; 
preparando-o antes de um procedimento 
doloroso com informação e acompanhamento e 
incentivando-os à prática de atividade física e a 
outras formas de tratamento não farmacológico.

Dr. Hazem A. Ashmawi
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As expectativas da AMB em 
relação à saúde no Brasil 
não são muito boas. O País 
vive uma grave crise de 
valores. É preciso mudar 
essa cultura. Precisamos de 
políticas voltadas para o 
cidadão, para o coletivo.

A realidade profissional 
do médico e os desafios da 
área da saúde no Brasil

Fundada em 1951, a Associação Médica Bra-
sileira (AMB) tem como missão defender a 
dignidade profissional do médico e atuar para 
a melhoria da assistência à saúde da população 
brasileira. 

Presidida atualmente por Dr. Florentino de Araú-
jo Cardoso Filho, a entidade congrega 27 Asso-
ciações Médicas Estaduais e 396 Associações 
Regionais. Em seu Conselho Científico constam 
53 Sociedades Médicas que representam as es-
pecialidades reconhecidas no Brasil.

Nesta edição comemorativa do Dia do Médico, a 
Revista UPpharma entrevistou o atual Presidente 
da AMB, que analisou a atual realidade da profis-
são no Brasil, bem como apontou os principais 
da área da saúde. Confira.

Revista UPpharma – Quais as maiores 
dificuldades e desafios dos médicos 
brasileiros hoje nas diversas áreas de 
atuação?

Dr. Florentino de Araújo Cardoso Filho 
– Infelizmente, vivemos um momento muito difícil, 
tanto no que se refere à saúde brasileira quanto 
ao exercício profissional do médico.

Basicamente, a maioria da população vê o médi-
co como aquele profissional que presta assistên-
cia à saúde, responsável pelo atendimento em 
clínicas, hospitais, postos de saúde etc.

Mas o médico tem várias áreas de atuação, e em 
todas elas há desafios a serem ultrapassados.

Na assistência, principalmente na saúde pública, 
o médico enfrenta dificuldades de toda a nature-
za, desde salários defasados, falta de medica-
mentos e de equipamentos básicos para exer-
cer sua função, estrutura precária, entre outras 
dificuldades.

No sistema privado, que congrega cerca de 47 
milhões de pessoas, os médicos estão insatis-

feitos, pois além de serem mal remunerados, as 
operadoras interferem em sua autonomia. 

Outra área de atuação é junto às faculdades de 
medicina, ajudando a formar os futuros médicos. 
Nesse campo, também há problemas, pois o 
Brasil é campeão no número de escolas de me-
dicina no mundo. Nos últimos anos, o Governo 
vem autorizando a abertura de novas escolas 
de medicina de forma desenfreada, a maioria 
privada, que sequer possuem a estrutura míni-
ma para um ensino de qualidade, com hospitais 
universitários ou laboratórios, sem contar corpo 
docente bem preparado, que possa formar bons 
profissionais. Ou seja, o ensino da medicina, com 
raras exceçõs, também está ruim no Brasil.

Na área de pesquisa, outra frente de atuação 
do médico, o Brasil vive a reboque. Devido 
à burocracia do País, o desenvolvimento da 
pesquisa, que deveria gerar conhecimento para 
os médicos, criando oportunidades para que os 
pacientes tivessem acesso ao que existe de mais 
moderno no mundo, também está esquecido no 
País.

Na gestão da saúde, por sua vez, temos um 
Ministro com formação em engenharia, ou seja, 
um gestor que não tem os conhecimentos nem 
as competências necessárias para dirigir uma 
pasta de tão grande importância, haja vista as 
diversas declarações equivocadas do Ministro 
em várias entrevistas para a Imprensa.

Portanto, o cenário é bastante ruim para a saúde 
e para os profissionais médicos no Brasil.

Na sua visão, o que precisa ser feito 
para mudar essa realidade?

Primeiro investir na gestão da saúde no Brasil. 
Ou seja, ter pessoas que realmente conheçam 
a área da saúde e possam atuar em prol de 
melhorias.

Também são necessários investimentos: aumen-
tar os recursos no sistema de saúde, trabalhan-
do com políticas de Estado de longo prazo, a fim 
de que as ações não se percam de uma gestão 
para outra. O que não acontece hoje. A cada 
mudança de Governo, diversos programas são 
abandonados. São poucos aqueles que per-
manecem. É preciso trabalhar com indicadores 
e pensar em longo prazo para que não haja 
interrupções, principalmente, quando um bom 
trabalho é realizado.

Em meio a um cenário de crise políti-
ca e econômica e à falta de investi-
mentos no País, o que a AMB espera 
na área da saúde?

As expectativas da AMB não são muito boas. 
O País vive não somente uma grave crise finan-
ceira, mas uma crise de valores. Temos pessoas 
de todas as esferas – Executivo, Legislativo e 
Judiciário – envolvidos em corrupção, o que afe-
ta drasticamente a credibilidade do País. Áreas 
importantes, como saúde e educação, são deixa-
das para último plano.

É preciso mudar essa cultura, mas sabemos 
que isso não é uma missão fácil. Precisamos de 
políticas de saúde e educação voltadas para o 
cidadão, para o coletivo. Políticas bem estrutura-
das e bem alicerçadas, que sejam indicadores, 
mostrando onde estamos e onde precisamos 
chegar.  Para isso, precisamos ter pessoas de 
bem à frente do País, o que não tem acontecido, 
infelizmente.

A AMB tem atuado junto ao Ministério 
da Educação e no Congresso Nacional 
para combater a abertura de cursos 
de Medicina de má qualidade. Apesar 
do grande número escolas no País, 
de fato, faltam médicos no Brasil ou 
eles estão mal distribuídos?

Dia do Médico

22  | Set/Out – 2017



Realmente, a AMB tem atuado junto ao 
Ministério da Educação e no Congresso Na-
cional para combater a abertura de cursos de 
Medicina de má qualidade. Entendemos que 
uma faculdade qualificada precisa ter requisitos 
básicos como: corpo ambulatorial, hospitais uni-
versitários e laboratórios para a prática médica.

Na verdade, no Brasil os médicos estão mal dis-
tribuídos. Grandes capitais concentram um bom 
número de profissionais, enquanto que regiões 
mais distantes, como Norte e Nordeste, faltam 
médicos. 

O Governo quis corrigir isso criando o Programa 
Mais Médicos para trazer profissionais de fora 
para atuarem aqui. Quero reforçar que a AMB 
não é contra que médicos formados em outros 
países venham trabalhar no Brasil.

O que defendemos é que esses profissionais 
passem por uma avaliação, como acontece com 
os médicos brasileiros, mesmo os formados em 
boas escolas, como a USP, que passam por uma 
avaliação rígida se quiserem atuar na Europa ou 
nos Estados Unidos. O Governo brasileiro tem 
patrocinado a vinda de médicos de países cuja 
maioria forma mal os médicos. Esse é um outro 
problema que impacta a saúde e a qualidade da 
assistência no País.

Quais os desafios na formação dos 
médicos e como é o Programa de 
Educação Médica Continuada (EMC) 
da AMB?

O Programa de Educação Médica Continuada 
(EMC) da AMB tem como objetivo atualizar e 
democratizar o conhecimento científico. É gra-
tuito, a distância e aberto à participação de to-
dos os médicos brasileiros. O Programa é uma 
enorme contribuição à classe médica nacional, 
que beneficia diretamente a assistência à saúde 
da população brasileira.

A AMB tem reforçado a importância do médico 
nunca parar de se capacitar, de adquirir 
conhecimento. A medicina é uma ciência 
que evolui rapidamente. Por siso, os médicos 
precisam investir em sua educação, mas 

devem fazer isso de uma maneira constante, 
orquestrada e bem planejada, a fim de oferecer 
o melhor a seus pacientes, seja qual for a área de 
atuação que escolherem.

A AMB procura contribuir com isso, absorvendo 
e apoiando ações de educação médica 
continuada das diversas sociedades de 
especialidades.

Pensando nisso, outro projeto importante que 
temos nos dedicado desde 2000, é a elaboração 
das Diretrizes Médicas baseadas em evidências 
científicas, com o intuito de padronizar condutas 
e auxiliar o médico na decisão clínica de diag-
nóstico e tratamento. 

Nesse sentido, queremos reforçar que os médi-
cos conversem cada vez mais com seus pacien-
tes, troquem opiniões e ofereçam opções para 
eles, de modo que essa relação seja cada vez 
mais humanizada e baseada na confiança.

Quando um paciente procura um médico, ele, 
em geral, está em uma situação de vulnerabil-
idade, com algum problema de saúde. Portan-

to, o médico, mais do que aplicar conhecimentos 
técnicos,  precisa agir como ser humano, ajudan-
do esse paciente de uma forma mais ampla  e 
mais completa.

Qual mensagem o senhor gostaria 
de deixar aos médicos na passagem 
deste 18 de outubro?

Neste momento em que temos o País atolado 
em uma enorme crise financeira e social, 
gostaríamos de nos dirigir aos médicos dizendo 
para que eles não deixem de acreditar no Brasil e 
continuem atuando com ética e profissionalismo, 
a fim de ajudarmos a transformar esse País na 
verdadeira nação que todos nós, brasileiros, 
merecemos. 

É preciso que os médicos continuem fazendo 
o seu melhor para darmos a melhor assistência 
aos nossos pacientes e, ao mesmo tempo, 
contribuindo para mudar a triste realidade da 
saúde no Brasil. Afinal, juntos e unidos somos 
muito mais fortes.

Dr. Florentino de Araújo Cardoso Filho 23
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Fundado em 1975, o 
Hospital CEMA é referência 
em atendimento em 
otorrinolaringologia e 
oftalmologia em São Paulo.  
Em breve, a Instituição 
inaugurará sua nova sede, 
visando ampliar seus 
serviços à população.

Hospital CEMA
Há mais de 40 anos 
oferecendo atendimento 
especializado à população 
de São Paulo

Dia do Médico

Para celebrar a passagem de mais um 18 de 
outubro, Dia do Médico, e prestar nossas 
homenagens a esses profissionais que exercem 
a nobre missão de salvar vidas, preparamos uma 
reportagem especial com o Hospital CEMA, que 
há mais 40 anos é referência em atendimento em 
otorrinolaringologia e oftalmologia em São Paulo.

A proposta é mostrar a estrutura do Hospital, o 
trabalho do corpo médico, bem como os serviços 
oferecidos como uma forma de homenagear os 
profissionais que todos os dias fazem a diferença 
nessa Instituição.

Fundado em 15 de novembro de 1975, no bairro 
da Mooca, em São Paulo, por Ângelo Aquino, 
que trabalhava como gerente de Manutenção 
da Companhia de Cigarros Souza Cruz, o CEMA 
começou como uma clínica médica, cujo nome 
era Centro Médico Aquino – iniciais que formam 
a sigla CEMA. 

Desde aquela época, o atendimento impecável 
e o investimento constante na qualificação do 
corpo médico já eram atributos que diferenciam 
os serviços prestados pela Unidade médica. No 
final da década de 1980, o fundador e seus três 
filhos – Guido Aquino, Antonio Aquino Neto e 
Roberto Aquino – que se formaram em medici-
na, decidiram incorporar também o nome CEMA, 
marca que se consolidou futuramente na região. 
Ao longo dos anos, a Unidade se expandiu e, em 
1990, já havia se transformado em um Hospital 
especializado, destacando-se no tratamento de 
problemas de olhos, ouvidos, nariz e garganta. 
Nessa época, a denominação adotada foi Hos-
pital CEMA, hoje conhecido nacionalmente pela 
excelência de sua prestação de serviços.

Atualmente, localizado no mesmo terreno em 
que foi alicerçado pela família Aquino, o Hospital 
CEMA conta com um completo ambulatório 
(vários consultórios juntos) em sua área de 
atuação, atendendo a consultas com hora 
marcada, com pacientes associados de planos 
de saúde, além de uma parcela de clientes 
particulares.

Além disso, possui pronto-socorro com 
atendimento 24 horas por dia, sete dias por 
semana, responsável por casos de urgência ou 
emergência em olhos, ouvidos, nariz e garganta. 
A qualidade do corpo clínico, integrado por cerca 
de mais de 200 médicos, associada à eficiência 
de um Centro de Diagnósticos que realiza 
praticamente todos os exames de oftalmologia e 
otorrinolaringologia necessários num único local, 
garante atendimento seguro ao paciente.

Outro diferencial da Instituição é o moderno cen-
tro cirúrgico, equipado com a melhor tecnologia 
disponível. Com capacidade instalada para 110 
leitos, o centro cirúrgico realiza cerca de 1.500 
procedimentos por mês. 

Novo Hospital

Com o objetivo de oferecer os melhores serviços 
em oftalmologia e otorrinolaringologia, o Hospi-
tal tem expandindo sua atuação. Além da Uni-
dade da Mooca, o CEMA possui diversos outros 
centros médicos – localizados em São Bernar-
do, Shopping Aricanduva, Shopping Eldorado, 
Tucuruvi, Santana e Shopping Interlagos. Pro-
jetados para realizar com conforto e agilidade 
mais de 20 mil atendimentos por mês, os centros 
médicos do Hospital CEMA oferecem a melhor 
infraestrutura para consultas e exames de olhos, 
ouvidos, nariz e garganta.

A inauguração dessas Unidades visa à descen-
tralização do atendimento, permitindo que não 
só a Capital, mas toda a região metropolitana, 
possa contar com serviços especializados nes-
sas áreas. Tanto é verdade que além de São Ber-
nardo do Campo, que possui uma unidade am-
bulatorial do CEMA, em fevereiro próximo, está 
prevista a inauguração de novo centro em Gua-
rulhos, que terá o atendimento especializado. A 
ideia é cobrir todas as regiões de São Paulo.

Dia do Médico
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Para isso, o processo de expansão continuará a 
todo vapor. Outro importante investimento deve 
se concretizar em 2019. Ao completar mais de 
40 anos de existência, o CEMA está se prepa-
rando para inaugurar sua nova casa, visando 
ampliar seus serviços por toda cidade e região 
metropolitana 

A nova sede, um prédio de 24 mil m2 de área 
construída que conta com quatro pavimentos no 
subsolo para estacionamento e sete andares que 
disponibilizam todo conforto e tecnologia para 
clientes, médicos e colaboradores, fica localiza-
da  no Belém (Rua Padre Adelino). O projeto 
arquitetônico é bastante arrojado e funcional. O 
centro cirúrgico vai contar com todo suporte tec-
nológico e foi projeto de acordo com as necessi-
dades específicas de um hospital especializado. 

Números expressivos

Todo mês, passam pelos consultórios do Hos-
pital e de suas unidades ambulatoriais cerca de 
100 mil pessoas. Para garantir a excelência do 
atendimento, o corpo médico da Instituição é 
submetido a um rígido processo de qualificação. 
Por meio da Residência Médica, oferecida há 
mais de três décadas pelo Hospital, formaram-se 
276 oftalmologistas e 192 otorrinolaringologistas. 

A maior parte dos profissionais que trabalha no 
CEMA foi formada no Hospital. São 20 vagas 
anuais em Oftalmologia e 10 em Otorrinolaringo-
logia, cujos profissionais precisam completar três 
anos de curso para cada especialidade. Atual-
mente, há 66 residentes em formação na Oftal-
mologia e 30 em Otorrinolaringologia, totalizando 
564 especialistas formados e em formação.

Além da residência, os médicos também podem 
continuar sua especialização no próprio CEMA, 
com o programa Fellow. 

Ainda para os médicos, o CEMA mantém tam-
bém o Centro de Estudos Dr. Maurício Antônio 
Marques, inaugurado com o objetivo de am-

pliar conhecimentos de Oftalmologia e Otorri-
nolaringologia, auxiliar no desenvolvimento de 
pesquisas e dar suporte técnico aos médicos 
residentes, preceptores e demais integrantes do 
Corpo Clínico. De maneira dinâmica, a Instituição 
busca se manter sintonizada com os avanços 
técnicos e científicos das especialidades aten-
didas.

O Centro de Estudos possui uma biblioteca, 
que disponibiliza livros de Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia e outras especialidades, 
como: Cardiologia, Fonoaudiologia e Cabeça 
e Pescoço. Os usuários também podem 
consultar revistas assinadas pela Instituição, 
como: Arquivos Brasileiros de Oftalmologia (do 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia), Revista 
Brasileira de Oftalmologia (da Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia), Revista da Sociedade 
Brasileira de Otorrinolaringologia (da Sociedade 
Brasileira de Otorrinolaringologia) e Arquivos de 
Otorrinolaringologia, entre outras.

As ferramentas disponíveis são: computador 
com acesso à internet, scanner, salas de estu-
dos, sala de técnicas cirúrgicas para realização 
de estudos médicos e sala de aula com aparelho 
de TV e DVD.

Para a realização de cursos, palestras, reuniões 
ou aulas, o Centro de Estudos também utiliza o 
Auditório Maria Callegari Aquino. O local tem 
capacidade para 90 lugares, ar-condicionado, 
data show, computador, retroprojetor, 
televisores, DVDs, projetor de slides e aparelho 
de som. Neste ambiente de ensino, as portas 
da Instituição são abertas com frequência para 
profissionais de outros serviços, interessados em 
participar dos encontros.

O Hospital criou ainda o Programa Continuado 
de Atualização Científica, que consiste na 
realização de reuniões da equipe médica de 
otorrinolaringologia, nas quais são abordadas 
as situações mais diversas e complicadas. 
As reuniões contam com a participação de 
médicos internos e externos, assim como ilustres 
professores de outras instituições de saúde.
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Pacientes de baixa renda

Para atender pacientes de baixa renda, o Hos-
pital mantém o Instituto CEMA, uma entidade 
filantrópica sem fins lucrativos, reconhecida 
como de utilidade pública nos âmbitos federal, 
estadual e municipal, que atende basicamente 
SUS. A instituição fica também localizada na 
Mooca.

O Instituto CEMA já implantou, até o momen-
to, 23 mil aparelhos auditivos. Atender também 
à população carente sempre foi uma exigência 
do fundador Angelo Aquino. O Instituto garante 
atendimento para meio milhão de pessoas por 
ano em consultas e procedimentos.

Neste ano, o Instituto CEMA também firmou 
parceria com a Fundação Dorina Nowill, visando 

facilitar o acesso ao tratamento oferecido pela 
Fundação aos seus pacientes. Dessa forma, os 
pacientes da Fundação serão atendidos pelo 
Instituto CEMA.

A Fundação Dorina Nowill atua para desenvolver 
a autonomia de deficientes visuais. Só na sede 
da Vila Mariana, em São Paulo, são realizados 
mais de 21 mil atendimentos por ano. Além da 
reabilitação, a Fundação oferece uma série de 
serviços, que visam à inserção do deficiente vi-
sual na sociedade.

Campanhas de saúde

Além do trabalho diário no pronto-atendimento e 
dos procedimentos realizados, o CEMA faz tam-
bém, constantemente, campanhas de prevenção 

para a população em geral, check-up ocular e 
participa de ações de saúde juntamente com 
as Secretarias de Saúde em programas impor-
tantes como Visão do Futuro, Projeto Catarata, 
Campanha Nacional de Reabilitação visual, entre 
outros. 

Por meio de parceria com empresas, associações, 
prefeituras, agremiações e sociedades ainda 
realiza atendimento in company e oferece serviços 
nas áreas de oftalmologia e otorrinolaringologia 
nesses locais. A iniciativa conta com uma equipe 
médica especializada para os atendimentos 
em Oftalmologia, Otorrinolaringologia, medição 
de Pressão Arterial e Glicemia (Triagem e pré-
avaliação; Prevenção de doenças dos olhos, 
ouvidos, nariz e garganta; Orientação Médica; 
Exames de acuidade visual e pré-diagnósticos e 
Medição de Pressão Arterial e Glicemia).

Exames de Oftalmologia

- Campimetria Visual;

- Fotocoagulação a laser;

- Mapeamento de Retina;

- Microscopia Especular de Córnea;

- Paquimetria;

- Retinografia;

- Topografia;

- Yag Laser.

Exames de Otorrinolaringologia

- Estroboscopia;

- Laringoscopia;

- Nasofibroscopia.

Exames de Fonoaudiologia

- Adaptação de prótese auditiva;

- Audiometria;

- Impedanciometria;

- Otoneurológico.

Exames oferecidos pelo Hospital CEMA

Dia do Médico
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Exames de Fonoaudiologia

- Adaptação de prótese auditiva;

- Audiometria;

- Impedanciometria;

- Otoneurológico.
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Buscamos estar sempre na 
vanguarda quando o 
assunto é tecnologia. O 
objetivo é sempre oferecer 
os melhores serviços para 
as pessoas que nos 
procuram.

Hospital CEMA

Dr. Leandro Franchi, 
Diretor Clínico do CEMA

Dia do Médico

Dia do Médico

Revista UPpharma - Quais os princi-
pais diferenciais do CEMA?

Dr. Leandro Franchi – Um dos nossos 
maiores diferenciais é o atendimento 24 horas em 
especialidades que, em geral, não se encontram 
facilmente em pronto atendimento. Ao longo 
desses 40 anos, o Hospital se estruturou para 
esse tipo de serviço e é considerado referência no 
tratamento de olhos, ouvidos, nariz e garganta. 

Oferecemos atendimento 24 horas por dia, sete 
dias por semana. Podemos afirmar que nosso 
pronto-socorro é um dos mais  movimentados em 
São Paulo. Em média, são 700 atendimentos por 
dia em Otorrinolaringologia e mais cerca de 500 
em Oftalmologia. Isso somente na Unidade da 
Mooca.

Em nossos centros, espalhados em várias regiões 
da Capital e Grande São Paulo, o paciente tem a 
comodidade de passar pela consulta e fazer todos 
os exames solicitados pelo médico em um único 
local. Isso traz mais agilidade e qualidade no aten-
dimento.

Outro diferencial da Instituição é o moderno centro 
cirúrgico, equipado com tecnologia de ponta. 
Realizamos cerca de 1.500 procedimentos por 
mês. 

Existe alguma inovação introduzida re-
centemente pelo Hospital?

Na verdade, buscamos estar sempre na vanguar-
da quando o assunto é tecnologia. O objetivo é 
sempre oferecer os melhores serviços em oftal-
mologia e otorrinolaringologia para as pessoas que 
nos procuram.

Nesse sentido, adquirimos novos aparelhos de 
polissonografia para registro do sono, por meio 
dos quais as pessoas fazem o exame em domicílio, 
Ou seja, os pacientes não precisam mais dormir 

no Hospital para realização da avaliação. Os 
aparelhos são portáteis e o paciente consegue 
manuseá-lo em casa, com alguma orientação, 
podendo assim se submeter ao exame no con-
forto de sua residência, com a mesma qualidade 
de resultados.

Quantos profissionais compõem os 
corpos clínico e de enfermagem do 
CEMA? 

São quase 220 médicos e 600 enfermeiros. 
Além dos especialistas em Otorrinolaringologia e 
Oftalmologia, temos médicos de especialidades 
complementares, como cardiologistas, cirurgiões 
plásticos, neurologistas, fonoaudiologistas, entre 
outros, que auxiliam no tratamento e atendimen-
to dos pacientes.

 

Qual a preocupação da instituição 
em relação à educação médica dos 
médicos? Quais os projetos nessa 
área e o que o Hospital oferece para 
médicos e estudantes de medicina?

A maior parte dos profissionais que trabalha no 
CEMA foi formada no Hospital. Nossa residência 
médica é reconhecida pelo MEC e possui mais 
de 35 anos. Eu mesmo fiz residência aqui.

Desde que criamos o programa, 276 
oftalmologistas e 192 otorrinolaringologistas 
foram formados pela Instituição. São 20 
vagas anuais em Oftalmologia e 10 em 
Otorrinolaringologia, cujos profissionais 
precisam completar três anos de curso para 
cada especialidade. Atualmente, temos 66 
residentes em formação na Oftalmologia e 
30 em Otorrinolaringologia, totalizando 564 
especialistas formados e em formação.
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O TEMPO PASSA RÁPIDO. É POR 
ISSO QUE A APSEN INOVA E PRODUZ 
MEDICAMENTOS EFICAZES PARA AS 
NECESSIDADES DOS SEUS PACIENTES. 
A VIDA NÃO PODE ESPERAR.
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Nossos medicamentos são indicados para as patologias:
• Artrite Reumatoide • Osteoartrite • Lombalgia • Dor Associada à Inflamação • Gota  
• Insuficiência Venosa Crônica (IVC) • Síndrome do Intestino Irritável (SII) • Cistite (Aguda 
e Recorrente) • Fimose • Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) • Incontinência Urinária 
• Cálculo Renal (Tratamento e Profilaxia) • Infecções do Trato Respiratório • Depressão  
• Fibromialgia • Vertigens • Mal de Alzheimer

QUEM
PRECISA,
NÃO PODE
ESPERAR

apsen.com.br

http://apsen.com.br
http://apsen.com.br


A Instituição mantém também o Insti-
tuto CEMA. Fale-nos um pouco desse 
projeto.

O Instituto CEMA é braço social do Hospital, 
atendendo, principalmente SUS, ou seja, pes-
soas de baixa renda, o que sempre foi uma 
exigência do fundador Angelo Aquino. Até o 
momento, o Instituto CEMA já implantou 23 mil 
aparelhos auditivos. Reconhecido como enti-
dade filantrópica, o Instituto garante atendimento 
para meio milhão de pessoas por ano em consul-
tas e procedimentos.

Por 12 vezes consecutivas, foi classificado com o 
grau máximo em avaliação de qualidade realizada 
pela Secretaria da Saúde do município de São 
Paulo. Neste ano, o Instituto CEMA também 
firmou parceria com a Fundação Dorina Nowill, 
visando facilitar o acesso ao tratamento oferecido 
pela Fundação aos seus pacientes. Dessa forma, 
os pacientes da Fundação serão atendidos pelo 
Instituto CEMA.

 O Instituto CEMA ainda mantém parcerias com 
universidades e outras entidades, como crech-
es, fundações e instituições beneficentes, como 
por exemplo: Instituto Ayrton Senna, Fundação 
Abrinq, Pastoral da Criança, FEBEM e Casa do 
Pequeno Trabalhador, entre outros.

Quais os planos do Hospital para os 
próximos anos?

Temos mantido um crescimento contínuo ao lon-
go dos anos. No ano passado, apesar da crise, 
crescemos 15% no número de atendimento. . 
Em julho, alcançamos a marca de 99 mil atendi-
mentos, entre consultas e exames.

O objetivo é não parar de crescer, levando nos-
sos serviços para São Paulo e região metropoli-
tana. O plano é atingir 20 unidades em São Pau-
lo. Para isso, além da especialização dos serviços, 
procuramos manter valores de consultas bastan-
te acessíveis e atendemos uma gama enorme de 
convênios.

Além da residência, os médicos também podem 
continuar sua especialização no próprio CEMA, 
com o programa Fellow. Em Oftalmologia, são 
oferecidas as subespecialidades: Catarata, 
Cirurgia Plástica Ocular, Cirurgia Refrativa, 
Doenças Externas, Estrabismo, Glaucoma, 
Retina e Ultrassonografia Ocular. Já em 
Otorrinolaringologia, temos Otologia, Rinologia, 
Cirurgia Plástica Facial e Cirurgia Crânio Maxilo-
Facial. 

Devido à qualidade de ensino e à estrutura que 
a Instituição oferece, muitos médicos optam por 
permanecer aqui mesmo após o aprendizado, 
garantindo a continuidade e o prestígio do Cor-
po Clínico.

O que é o Centro de Estudos do 
CEMA? Como funciona?

O Centro de Estudos Dr. Maurício Antônio 
Marques foi inaugurado com o objetivo de am-
pliar conhecimentos de Oftalmologia e Otorri-
nolaringologia, auxiliar no desenvolvimento de 
pesquisas e dar suporte técnico aos médicos 
residentes, preceptores e demais integrantes do 
Corpo Clínico. 

No Centro, funciona a biblioteca que disponibiliza 
livros de Oftalmologia, Otorrinolaringologia 
e outras especialidades, como: Cardiologia, 
Fonoaudiologia e Cabeça e Pescoço. Os usuários 
também podem consultar revistas assinadas 
pela Instituição, como: Arquivos Brasileiros 
de Oftalmologia (do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia), Revista Brasileira de Oftalmologia 
(da Sociedade Brasileira de Oftalmologia), Revista 
da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia 
(da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia) 
e Arquivos de Otorrinolaringologia, entre outras.

Temos ainda no Centro computador com acesso 
à internet, scanner, salas de estudos, sala de 
técnicas cirúrgicas para realização de estudos 
médicos e sala de aula com aparelho de TV e 
DVD.

Além disso, o Centro conta com um auditório 
para a realização de cursos, palestras, reuniões 
ou aulas. O local tem capacidade para 90 lugares, 
ar-condicionado, data show, computador, 
retroprojetor, televisores, DVDs, projetor de 
slides e aparelho de som. Recebemos também 
inúmeros profissionais de outros serviços, 
interessados em participar desses encontros.

Dia do Médico
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Temos seis Unidades em operação e, em breve, 
inauguraremos o novo CEMA, visando ampliar 
seus serviços por toda cidade e região metro-
politana 

A nova sede será abrigada em um prédio, de 24 
mil m2 de área construída, que contará com qua-
tro pavimentos no subsolo para estacionamento 
e sete andares que disponibilizam todo conforto 
e tecnologia para clientes, médicos e colabora-
dores. As novas instalações estarão localizadas 
no Belém e seguem um projeto arquitetônico 
bastante arrojado, planejado para atender às 
necessidades específicas e manutenção do 
atendimento especializado. A inauguração deve 
acontecer em 2019.

Não medimos esforços para aprimor cada 
vez mais nossa estrutura e manter o CEMA 
como referência em suas áreas de atuação, 
sendo reconhecido pela excelência do 
atendimento especializado em Oftalmologia e 
em Otorrinolaringologia.

.

Dia do Médico

Dr. Leandro Franchi
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• Envio Personalizado 
Inserção do logo do laboratório assinante no e-mail para sua 
Força de Vendas.

• Valorização do seus profi ssionais
Sua Força de Vendas merece fi car bem informada, com o 
prestígio exclusivo da empresa em que trabalha.

• Informação com velocidade
Sua Força de Vendas recebe o exemplar no primeiro dia da 
circulação.

• Interatividade
É possível interagir com as matérias e seus autores, com 
links exclusivos.

• Praticidade
Leitura direta das matérias pelos links desenvolvidos no 
índice.

• Sustentabilidade
E tudo isso sem o uso de papel e impressão, respeitando o 
nosso público e a natureza.

A versão digital da Revista UPpharma é perfeita para 
sua Força de Vendas, que está conectada a tudo o 
que acontece no segmento e quer informação de 
qualidade com velocidade.

Faça agora mesmo a assinatura para sua Força de Vendas!

v e r s ã o  d i g i t a l
c o r p o r a t i v a

www.dpm.srv.br
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As empresas também são 
“publishers”. Se não são, 
deveriam ser. Se todo 
mundo busca seu espaço 
falando do que entende, 
uma empresa que se cala 
parece ser uma 
desentendida.

Comunicação

Compulsoriamente 
“Publisher”

Yuri Trafane

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

Quando você coloca um post numa rede so-
cial comentando sua experiência gastronômica, 
posicionando-se politicamente ou criticando um 
filme que viu recentemente, está agindo como 
um “publisher”. Idem para sua filha ao postar 
um vídeo no YouTube. Talvez os assuntos dela 
sejam mais triviais e juvenis, mas continuam na 
arena do “publishing”. Talvez até seu pai e sua 
mãe sejam “publishers” contumazes sem que 
você se dê conta.

Alguns dos que se dedicam a essa nova ativi-
dade, faturam alto com a brincadeira. E, muitas 
vezes, fazendo brincadeiras frequentemente ino-
centes. Geralmente, insossas. São chamados de 
“influencers”. E adivinha por que? Bingo! Eles se 
comunicam e, fazendo isso, influenciam o com-
portamento de muitas pessoas com seus vídeos, 
áudios e textos. Milhões. Muitos milhões. E por 
isso são valiosos para empresas que querem 
falar com essas pessoas.

É a democratização absoluta da produção de 
conteúdo. Aliás, da produção e disponibili-
zação. Há algum tempo você poderia até criar 
coisas maravilhosas, mas se não tivesse um 
canal para disponibilizar, morreria abraçado às 
suas obras-primas. Não mais. Os canais estão 
aí. Assim como ferramentas gráficas e audio-
visuais que permitem qualquer um produzir 
peças de diversas mídias com uma qualidade 
bastante aceitável. E olha que nem precisa ser 
tão aceitável assim. Porque a estética da internet 
costuma ver o amadorismo como sinal de origi-
nalidade e autenticidade.

E as empresas? Também são “publishers”? Se 
não são, deveriam ser. Se todo mundo tem voz. 
Se todo mundo busca seu espaço falando do 
que entende, uma empresa que se cala parece 
ser uma desentendida; que não tem nada a dizer. 
E quem não tem nada a dizer enquanto o mundo 

é inundado de fatos e dados está pedindo para 
ser taxado de vazio. E ver seus bolsos trilharem o 
mesmo caminho.

A minha volta foi grande. Mas a sentença será 
objetiva. Todas as pessoas que querem, são 
“publishers”. Toda a empresa é “publisher”. Quer 
queira, quer não queira. E aquela que negar ser 
o que é, pagará caro. Pagara o preço da imagem 
do “publisher” mudo.

Na era em que o consumidor prefere pular os 
comerciais, as organizações estão sendo em-
purradas gradativamente rumo ao conteúdo 
relevante como forma de interação com seu 
público. E já faz tempo. Em sua gênese – ainda 
muito diferente – como merchandising, depois 
como “product placement”, para então evoluir 

para “branded content” e, mais recentemente, 
“marketing de conteúdo”. Fazendo parte do 
tão comentado “inbound marketing”. Não são 
exatamente a mesma coisa, mas são da mesma 
família. Carregam os mesmos genes. Darwin en-
tenderia como a evolução de uma espécie.

No frigir dos ovos, são as empresas sendo 
obrigadas a falar algo interessante e relevante 
para seus “prospects” e consumidores.

Mas falar do que? Do que você entende, ué! Se 
a sua empresa achar que não entende de nada 
a ponto de não poder falar publicamente de 
nenhum assunto? Aí é um perigo, hein!?
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Esse é o título da minha dissertação de me-
strado em Educação, que está em andamento. 
Um programa de mestrado padrão prevê 18 
meses de estudos teóricos e mais seis meses 
para pesquisar e redigir a dissertação. Estou 
nesta última fase, entrevistando os estudantes 
de medicina acerca da concepção do SUS 
como cenário de prática para o futuro médico.

Cheguei até esse tema após analisar a legis-
lação do Programa Mais Médicos de 2013, 
que no Capítulo I, Disposições Gerais, Art. 5º 
afirma,  IV - ampliar a inserção do médico em 
formação nas unidades de atendimento do 
SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre 
a realidade da saúde da população brasilei-
ra (...). No capítulo III, Da Formação Médica 
no Brasil, Art. 4º há outro bom exemplo, § 1º 
Ao menos 30% (trinta por cento) da carga 
horária do internato médico na graduação 
serão desenvolvidos na Atenção Básica e em 
Serviço de Urgência e Emergência do SUS, 
respeitando-se o tempo mínimo de 2 (dois) 
anos de internato, a ser disciplinado nas dire-
trizes curriculares nacionais (DCN).

As referidas DCN foram editadas pelo MEC 
em 2014 e estabeleceram o prazo até 2018 
para que todas as escolas de Medicina es-
tivessem alinhadas ao novo formato curricular. 
Assim, minha curiosidade foi saber como o 
estudante percebia o SUS e se ele se via tra-
balhando no sistema público de saúde após 
formado. 

Com um questionário bem simples perguntei a 25 
estudantes de Medicina, de faculdades públicas e 
privadas, se eles já haviam tido experiência prática de 
aprendizado em alguma das unidades do SUS. Para 
aqueles que responderam sim, continuei a pesquisa, 
com três perguntas: 1) Qual é o significado de Siste-
ma Único de Saúde (SUS)?; 2) O que você gostou 
ou não da experiência?; 3) Você se veria atuando 
numa unidade do SUS depois de formado?

Segue a avaliação das respostas.

Quase a totalidade dos estudantes compreende 
corretamente o conceito do SUS, como sendo um 
sistema público que garante equidade, igualdade e 
direito à saúde a todos os brasileiros.

Sobre os aspectos positivos da experiência, seguem 
alguns relatos mais frequentes.

• Aproximou-me da realidade do atendimento no dia 
a dia profissional.

• Grande variedade de casos.

• Foco em cuidados com o paciente e a população.

• Contato com o médico de família e atenção básica.

• Tratamento e seguimento do paciente ao longo do 
sistema.

• Possibilidade de atender a pacientes sem condições 
financeiras e que necessitam do meu atendimento é 
algo engrandecedor.

Aspectos que os estudantes avaliaram negativa-
mente.

André Reis

A visão do estudante de 
Medicina sobre o SUS

Treinamento

A questão da qualidade do 
atendimento na saúde pública 
é um problema antigo que não 
será resolvido apenas pela letra 
da legislação dos Ministérios 
da Saúde e da Educação.

• Faltam materiais básicos, estrutura física, dis-
ponibilidade de exames e medicamentos (tudo).

• Burocracia, desorganização administrativa, su-
cateamento.

• Superlotação, falta qualidade no atendimento.

• Prática não corresponde à teoria.

• Pacientes ficam esquecidos pelo sistema, gera 
sentimentos de impotência e desemparo muito 
grande.

Sobre se o estudante se veria trabalhando no 
SUS depois de formado, 80% responderam sim, 
20% não.

Esse questionário preliminar será utilizado de 
base para outro mais abrangente a ser aplicado 
a um número maior. Entretanto, emerge das re-
spostas uma visão bem positiva acerca do pa-
pel do SUS na formação do futuro médico, mas 
cujas condições práticas dos estabelecimentos 
estão longe das ideais de um cenário de prática. 

Evidentemente, a questão da qualidade do aten-
dimento na saúde pública é um problema antigo 
que não será resolvido apenas pela letra da leg-
islação dos Ministérios da Saúde e da Educação. 
Não obstante, uma vez que o estudante esteja 
inserido no contexto de uma efetiva formação 
neste tipo de ambiente, o que podemos esperar 
dos futuros médicos, se na unidade pública de 
saúde faltava tudo? O que de fato ele aprendeu 
lá? Oxalá, que eu tenha mais respostas a estas 
provocações ao final da dissertação.

André Reis é Diretor da Repfarma e autor  
do livro Fundamentos da propaganda médica. 
E-mail: andre@repfarma.com
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Margaret Louise Higgins nasceu em 14 de 
setembro de 1879, no estado de Nova Iorque, 
nos EUA. Era filha de irlandeses e, quando 
sua mãe morreu, com apenas 50 anos de 
idade, Margaret, que tinha 11 irmãos, atribuiu 
a morte da mãe ao excesso de gravidezes e 
partos a que esta fora submetida.

Naquele tempo, as mulheres tinham como 
única perspectiva de realização a constituição 
da família. É claro que já existiam aquelas que 
exerciam alguma outra atividade ou profissão 
e, no começo do século XX, muitas e muitas 
mulheres se dedicavam à luta sufragista (pelo 
direito de votar) e pela igualdade social entre 
os sexos. Mas eram todas exceções.

Em 1900, Margaret já era enfermeira. Em 
1902, casou-se com William Sanger e, com 
o sobrenome dele, passou para a História: 
Margaret Sanger. Na década de 1910, o casal 
Sanger vivia na cidade de Nova Iorque e fre-
quentava seus altos círculos intelectuais. 

Em 1912, ela começou a escrever para um 
importante jornal uma coluna intitulada “O que 
toda mulher deveria saber”, onde falava da ne-
cessidade da educação sexual e das práticas 
(poucas, é verdade) disponíveis para se con-
trolar a natalidade. Ela acreditava que nenhu-
ma mulher poderia ser livre se não controlasse 
seu próprio corpo. A partir de 1914, iniciou a 
publicação de um panfleto intitulado “Mulher 
Rebelde”, onde enfocava temas como a luta 
pelos direitos femininos e também a contra-
cepção.

Foi perseguida, acusada de divulgar a por-
nografia, presa e condenada. Até o dono da 
gráfica, que ousara imprimir tais panfletos, foi 

também duramente castigado. Margaret precisou se 
exilar na Inglaterra, para fugir à prisão e passou um 
longo ano longe do marido e dos filhos.

Ora, o movimento feminista, nessa época, era 
realmente muito forte na Inglaterra, berço de Mary 
Wollstonecraft (a mãe da Mary Shelley, autora 
de Frankstein, e considerada também a mãe do 
feminismo moderno), e Margaret logo se uniu às 
militantes inglesas, aprendendo ainda mais com elas.

Quando voltou aos EUA foi imediatamente presa. 
Mas seus escritos tinham alcançado uma aceitação 
tão grande entre as mulheres de todo o país, que a 
própria primeira dama, Mrs. Woodrow Wilson, escre-
veu ao promotor, interferindo em favor de Margaret. 
Resultado: ela foi absolvida de todas as acusações.

Mas foi presa outras vezes depois. Em 1916, fundou 
uma clínica de controle da natalidade. E, por toda a 
sua vida, lutou para que as mulheres tivessem o di-
reito de decidir se queriam ou não ter filhos.

Fez uma grande discípula inglesa, que reproduziu 
suas ideias e seu trabalho na Grã-Bretanha: Marie 
Stopes. Mas, sem o auxílio (e o montão de dinheiro) 
de outra amiga conquistada em sua trajetória 
militante, Katherine McCormick, Margaret não seria 
a mãe da pílula. 

É engraçado, a gente sempre pensa nas grandes 
conquistas, em matérias de pesquisa de moléculas 
e consequente criação de novos medicamentos, 
como iniciativas da indústria farmacêutica. No entan-
to, a pílula anticoncepcional surgiu da persistência e 
da busca de Sanger e McCormick. Essa última era 
bióloga. E foram os conhecimentos científicos e o 
dinheiro dela que viabilizaram a pesquisa de Pinus 
para a criação da revolucionária pílula.

Isabel Fomm de Vasconcellos

Quem nos deu a pílula

Saúde feminina

A pílula anticoncepcional surgiu 
no começo dos anos 1960. Mas 
só em 1965, os americanos 
reconheceram legalmente o 
direito ao planejamento familiar.

A pílula anticoncepcional surgiu no começo dos 
anos 1960, quando Margaret já tinha mais de 80 
anos de idade. Mas só em 1965, os americanos 
reconheceram legalmente o direito ao planeja-
mento familiar.

Margaret Sanger morreu em 5 de setembro de 
1966, poucos meses depois de ver suas ideias 
finalmente reconhecidas. Ela estava com 86 anos 
de idade.

Se hoje podemos ir tranquilamente ao 
ginecologista e escolher um, entre os muitos 
disponíveis, método contraceptivo; se hoje 
podemos ser donas de nossos corpos e não 
precisamos mais, como as nossas mães, recorrer 
aos abortos clandestinos e cruéis, devemos isso 
também às mulheres corajosas e idealistas que 
muito lutaram, como Margaret Sanger.

As primeiras pílulas – as mesmas que o Dr. César 
Eduardo Fernandes, presidente da Febrasgo 
(Federação Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia), chama de jurássicas 
– continham uma dose muitíssimo superior de 
hormônios, comparadas às pílulas de hoje. Atual-
mete, há uma grande diversidade de fórmulas. E 
cada uma delas pode ter lá o seu benefício adi-
cional, como o de melhorar a acne, por exemplo. 
Assim, para cada tipo, idade e histórico médico 
de mulher, há a pílula certa (ou o contraceptivo 
em outra forma, sejam eles injetável, transdérmi-
co, implante, anel etc.).

Por isso, melhor não confiar na sorte, nem na 
pílula da vizinha. Exerça o direito que conquis-
tamos e planeje sua contracepção, com a as-
sistência de um bom (ou boa) ginecologista. 
Mrs. Sanger agradece.

Isabel Fomm de Vasconcellos é escritora, 
apresentadora de TV e jornalista especializada em saúde.
E-mail: isabel@isabelvasconcellos.com.br 
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Com 40 anos de carreira na indústria 
farmacêutica, Gaetano Crupi, Gerente Geral 
da Bristol-Myers Squibb Brasil, ingressou 
na empresa há cinco anos com um grande 
desafio: conduzir a BMS na conquista da 
liderança do segmento de BioPharma, pois 
no Brasil ainda havia a alta dependência do 
portfolio de OTC (over the counter).

Nos últimos dez anos, Bristol-Myers Squibb 
reestruturou seus negócios e desenvolveu 
um portfólio inovador e de alto valor 
agregado, com fármacos destinados ao 
tratamento de doenças complexas para as 
quais ainda que não existiam alternativas 
terapêuticas disponíveis.

Entre as principais áreas de atuação da 
companhia estão a oncologia, virologia, 
imunologia, neurologia e doenças 
cardiovasculares. 

Empenhada na pesquisa na área da imu-
no-oncologia, o laboratório tem se mantido 
na vanguarda desse campo. Atualmente, a 
empresa possui vários medicamentos em 
desenvolvimento, que estão sendo analisa-
dos para tratamento em diversos tipos de 
cânceres, bem como outros fármacos imu-
no-oncológicos já aprovados, que continuam 
a ser estudados para novas indicações.

Nesta entrevista, o leitor conhece um 
pouco da carreira de Crupi, bem como a 
trajetória de uma empresa que, com foco 
na estratégia BioPharma, conseguiu se 
reinventar, desenvolvendo e disponibilizando 
medicamentos inovadores, que ajudam no 
tratamento e superação de doenças graves.  

Revista UPpharma - Como 
você ingressou na indústria 
farmacêutica?

Gaetano Crupi – Comecei na indústria 
farmacêutica como propagandista vendedor 

na então Büller Farmacêutica em 1977. Eu estava 
praticamente com uma posição na área de 
importação e exportação no Citibank, quando 
um amigo, que era propagandista no Abbott, me 
convidou para conhecer o trabalho dele nessa 
área. Fiquei curioso e decidi passar um dia com 
ele em campo. 

O trabalho de promoção médica, a possibilidade 
de realizar contato com os médicos, o horário 
flexível, entre outros fatores, me fascinaram a tal 
ponto de me dirigir ao RH do Citibank e desistir 
do cargo.

Fui então para o mercado buscar uma 
oportunidade nessa área. Nessa época, já 
estava na faculdade, e comecei a procurar uma 
vaga como propagandista. Após três meses 
de atuação na Büller fui contratado pela Searle 
Farma, uma multinacional importante, onde 
permaneci por sete meses.

Em setembro de 1978, uma nova oportunidade 
surgiu, desta vez no Lilly, empresa em que 
construí a maior parte da minha carreira.

No Lilly, comecei como representante e cheguei 
até gerente de marketing no Brasil. Em 1986, fui 
convidado para uma experiência fora do País. 
Viajei aos Estados Unidos e, durante 20 anos, tive 
a oportunidade de vivenciar grandes experiências 
profissionais como expatriado. Trabalhei em 
áreas que me trouxeram grande bagagem, como 
marketing internacional, bem como conheci 
outros mercados, como a Venezuela. Minha 
primeira posição como presidente/gerente geral 
foi no Lilly do Canadá, empresa que liderei por 
quatro anos e meio.

Confesso que já não tinha mais expectativas 
de voltar ao Brasil. Minha família estava bem 
instalada no exterior. Meus filhos tinham nascido 
nos EUA e já estudavam por lá. 

Porém, por volta de 2006, o Brasil se apresentou 
como um mercado importante no cenário 

Gaetano Crupi
Gerente Geral da Bristol-Myers Squibb Brasil

A paixão pela indústria 
farmacêutica

Destaque 

Pretendo sempre 
motivar minhas equipes, 
compartilhando 
conhecimentos. Isso 
é o que sempre me 
trouxe satisfação, e 
o que continuará me 
proporcionando maior 
realização.

Gaetano Crupi
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mundial, já integrando o grupo dos BRICs, 
formado pelos chamados países “emergentes” 
com grande peso econômico e político.

Com isso, o País passou a ser visto de uma forma 
diferente e as empresas voltaram suas atenções 
para cá. Foi então que o Lilly me ofereceu o 
cargo de gerente geral no Brasil, uma vez que 
era importante ter um brasileiro nesse momento 
na direção da empresa.

Como gosto de desafios e acredito que sempre é 
tempo de aprender algo, decidi aceitar o convite. 
Mas em 2008, fui procurado pelo Abbott, que 
havia adotado uma nova estratégia no Brasil 
para se consolidar em algumas áreas e fundar 
a AbbVie, que seria uma biofarmacêutica global.

Percebi que seria outra grande oportunidade 
profissional e mais uma vez abracei o desafio. 
Não só trabalhei no Abbott, como fui o primeiro 
funcionário e Presidente da AbbVie no Brasil.

Em 2012, fui convidado pela Bristol-Myers 
Squibb para assumir a direção da empresa no 
País, cargo que ocupo há cinco anos.

Qual o balanço desses 40 anos de 
carreira?

Confesso que sou apaixonado pela indústria 
farmacêutica. A cada dia em todas as empresas 
que atuei e até os dias de hoje, sinto como se 
fosse o primeiro dia de trabalho.

Faço parte de uma indústria que se renova 
constantemente e que me proporciona a 
oportunidade de fazer algo diferente, que é 
ajudar as pessoas a cuidarem de sua saúde. 

A ciência é o coração desse negócio. Não há 
como se acomodar nesse mercado. Tive a 
oportunidade de participar de vários lançamentos 
de produtos, que mudaram a vida das pessoas. 

Na BMS, estou tendo o privilégio de participar 
de uma revolução, que é o avanço da imuno-
oncologia, um momento histórico que nos 
permite, por exemplo, pensar na probabilidade 
de cura do câncer.

Sinto-me realizado em poder presenciar essa 
transformação e auxiliar pacientes, que não 
tinham grande expectativa de vida e hoje 
conseguem uma sobrevida muito maior com os 
medicamentos que desenvolvemos.

Quais os desafios em estar à frente 
de um laboratório como a Bristol-
Myers Squibb?

A Bristol-Myers Squibb é uma empresa 
extremamente séria e ética, que, em 2007, 
começou a reestruturar seus negócios 
globalmente e desenvolver uma nova estratégia. 
Nessa época, o pipeline da companhia era 
formado, basicamente, por produtos OTCs, 
hospitalares e outros medicamentos para 
cuidados primários.

O objetivo foi desenvolver um portfólio de 
produtos voltado a doenças que ainda não 
tinham tratamentos disponíveis, como Hepatite 
C, HIV, Câncer e outras doenças autoimunes 
(artrite reumatoide), que teria maior valor 
agregado e traria maior rentabilidade.

A Bristol-Myers Squibb iniciou essa transição nos 
Estados Unidos em 2007 e estendeu isso para as 
demais subsidiárias no mundo. Nesse processo, 
a empresa buscou melhorar suas habilidades 
internas com uma série de aquisições, bem como 
estabelecendo alianças inovadoras e parcerias.

A partir daí, a empresa colocou à venda 
algumas linhas de negócios que não eram mais 
compatíveis com esse novo posicionamento.

No Brasil, a empresa não adotou imediatamente 
essa estratégia. Até pela liderança do País na 
região, a unidade brasileira era muito dependente 
de produtos que já não eram mais o foco da 
Bristol-Myers Squibb mundialmente. Para se ter 
ideia, até 2012, somente três produtos da nova 
geração tinham sido lançados no País –  para HIV 
e artrite reumatoide.

Foi então que, em 2012, a Bristol-Myers Squibb 
decidiu iniciar de fato a transformação no Brasil. 

A minha contratação, inclusive, foi parte desse 
processo.

Como nos demais países, começamos a nos 
desfazer de alguns produtos OTC e do porftólio 
de Diabetes, nos preparando para outros 
grandes lançamentos nas áreas de imuno-
oncologia e Hepatite C, que transformaram o 
status da Bristol-Myers Squibb no mercado 
brasileiro.

Hoje, posso dizer que estamos consolidados 
como uma empresa de biotecnologia no 
segmento de especialidades, com um portfólio 
de produtos que mudou a vida das pessoas.

Temos ainda grandes desafios. Um deles, junto 
à Anvisa, que é acelerar a aprovação de novas 
indicações para produtos já existentes, um 
trabalho contínuo. Também buscamos uma 
interação maior com os pagadores de seguro 
saúde e também com o próprio Governo, a fim de 
ampliar o acesso das pessoas a nossos produtos, 
que trazem benefícios enormes aos pacientes.

Outro desafio é aumentar o número de 
lançamentos e, mais do que isso, manter uma 
equipe de ponta que possa fazer girar toda essa 
engrenagem.

Nesses 40 anos, aprendi que é fundamental ter 
boas estratégias e implementá-las com sucesso. 
Mas tudo isso depende da qualidade da equipe, 
que precisa estar motivada e bem preparada. A 
Bristol-Myers Squibb conta com times altamente 
capacitados e engajados para levar à frente suas 
estratégias.

Quais as principais marcas de sua 
gestão?

O que mais me motiva no dia a dia é saber que 
tenho a oportunidade de influenciar a vida das 
pessoas, seja dos pacientes – participando do 
desenvolvimento de produtos inovadores –, seja 
das minhas equipes, criando oportunidades para 
que jovens possam aprender e desenhar suas 
carreiras. Isso é o que me traz grande satisfação.
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A indústria farmacêutica, por meio da pesquisa 
e da ciência, está trazendo medicamentos novos 
para tratamentos de doenças que até hoje 
não tinham solução, mas será que o País está 
preparado para viver isso?

O fato é que, infelizmente, essas inovações 
não estão acessíveis a toda a população. 
Por exemplo, um paciente com câncer de 
pulmão terá um tratamento no sistema público, 
provavelmente, com uso de quimioterapia, que 
é algo já superado quando se analisa o mercado 
de saúde privado. A aplicação da imuno-
oncologia nesse sistema já é uma realidade e 
vem beneficiando várias pessoas.

Temos procurado sempre realizar reuniões com 
os ministros da saúde, na tentativa de descobrir 
uma forma de trabalharmos juntos e garantirmos 
o acesso da população a esses medicamentos. 
Esse será um grande desafio para o País no 
futuro.

Por outro lado, devido ao aumento de expectativa 
de vida, a indústria tem um campo extremamente 
atrativo a explorar, pois poderá desenvolver 
novos fármacos para uma população que estará 
vivendo mais.

A questão é como faremos para que todas as 
pessoas tenham acesso a esses produtos. Para 
isso, é necessária uma atuação conjunta entre 
Governo e as fontes pagadoras, sejam pública 
ou privadas.

 

Na sua opinião, no futuro, de que 
forma a tecnologia poderá ser 
melhor utilizada na comunicação 
dos laboratórios com seus 
principais stakeholders? E quais os 
maiores impactos da tecnologia na 
comunicação com os médicos?

Na verdade, os médicos mudaram. Hoje, acredito 
que o relacionamento com a classe médica está 
suportado pela área comercial, representada 
pelo propagandista, a área médica, que tem um 
contato importante com esses clientes, falando 
de estudos clínicos e levando informações 
inéditas para eles, e área de acesso, pois não 
adianta termos a melhor estratégia se não 
entendermos como esse paciente terá acesso a 
esse produto. 

Na Bristol-Myers Squibb, esses setores 
trabalham integrados. Hoje, temos 

propagandistas que atuam como verdadeiros 
consultores de negócios, porque promovem 
medicamentos biológicos, que devem ter uma 
abordagem totalmente diferente. 

E a biotecnologia será o futuro. Daqui a alguns 
anos, o foco não será na promoção de fármacos 
para cuidados primários, um segmento em 
que não há muito mais grandes inovações. 
O mercado está se sofisticando, e o médico 
também quer mais informação sobre produtos 
inovadores.

A Bristol-Myers Squibb foi pioneira ao perceber 
que a biotecnologia desenharia um futuro 
promissor. Atualmente, investimos cerca de 
27% de nossas vendas em pesquisas, e nossos 
produtos têm uma importância estratégica 
no mercado de saúde. Não temos um amplo 
portfólio, mas criamos produtos de alto valor 
agregado, que aumentam a expectativa de 
vida dos pacientes e garantem uma melhor 
rentabilidade. 

No futuro, as empresas terão de buscar novos 
nichos, mas a inovação sempre continuará 
sendo o motor de crescimento da indústria 
farmacêutica.

Recentemente, a BMS avançou 
no ranking Great Place To Work, 
passando para a 7ª na categoria 
indústria farmacêutica. Quais as 
principais ações da companhia 
na área de desenvolvimento de 
pessoas?

Esse é um pilar importante para a empresa. 
Na Bristol-Myers Squibb, tenho o privilégio de 
liderar uma força de trabalho que conta com 
praticamente cinco gerações trabalhando juntas, 
o que é muito comum no mercado atual em 
que as pessoas tendem a trabalhar mais e se 
aposentar mais tarde.

Um dos fatores de sucesso da Bristol-Myers 
Squibb é essa habilidade de oferecer um 
ambiente onde várias gerações se encaixam e 
se respeitam.

Aqui trabalhamos com o conceito de coaching 
reverso, ou seja, temos profissionais com cerca 
de 30 anos que são mentores de outros mais 
experientes. Eu mesmo tenho um mentor que 
está na faixa dos 30 anos de idade. E isso é 
importante para que eu possa ter um feedback, a 
fim de me certificar se estou me adaptando bem 
e agindo conforme as práticas atuais.

Atualmente, somos uma empresa diferente. Em 
2012, a Bristol-Myers Squibb ainda não tinha sua 
estratégia global consolidada no Brasil. Hoje, é 
uma companhia que vale mais de US$ 90 bilhões, 
que está focada em áreas que necessitam de 
medicamentos de ponta.

Com o aumento da expectativa de vida das 
pessoas no mundo todo, estaremos mais 
expostos a problemas de saúde.

Minha meta é continuar a implementação da 
estratégia da empresa, que tem se mostrado 
bastante acertada. A Bristol-Myers Squibb está 
presente em imuno-oncologia com produtos 
fantásticos. Mas podemos avançar muito nesse 
segmento.

E, para isso, vamos precisar de gente talentosa. 
Por onde passei sempre me preocupei com 
o desenvolvimento das pessoas. A minha 
marca sempre será a busca por talentos que 
possam contribuir e continuar auxiliando no 
desenvolvimento de produtos inovadores 
e, consequentemente, no fortalecimento da 
companhia.

De que forma você utiliza o 
conhecimento adquirido em outras 
empresas, ou cargos, na atual 
função?

Apesar de ter permanecido 31 anos no Lilly, 
nunca fiquei por mais de cinco anos em um 
mesmo cargo ou num mesmo país.

Antigamente, era comum o profissional trabalhar 
por mais de 20 anos em uma empresa. Hoje, 
os tempos mudaram e minha visão é de que as 
mudanças nos propiciam maior preparo e nos 
tiram da zona de conforto, mantendo-nos mais 
motivados para enfrentar desafios.

Na Bristol-Myers Squibb, procuro compartilhar 
essa visão. Acredito ser importante desenvolver 
talentos internos, mas também considero 
que trazer profissionais do mercado, com 
experiências adquiridas em outras Farmacêuticas, 
também garante vantagens competitivas. Essa 
integração é altamente benéfica, favorecendo 
o compartilhamento de experiências e práticas 
e o desenvolvimento de soluções e estratégias 
inovadoras.

Qual sua visão do mercado 
farmacêutico brasileiro?
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E para que não haja conflitos de gerações é 
importante que os líderes tenham humildade 
para saber que podem aprender com os mais 
novos e, ao mesmo tempo, compartilhar seus 
conhecimentos. Essa troca é valiosa para a 
corporação.

Essa capacidade da Bristol-Myers Squibb de 
fazer isso acontecer realmente é uma vantagem 
competitiva. 

Além de avançar no ranking Great Place To 
Work, fomos eleitos a terceira melhor empresa 
para a mulher trabalhar.

A verdade é que buscamos sempre medir a 
satisfação de nossos colaboradores, a fim de 
identificar oportunidades de melhoria. Nossos 
resultados internos têm sido muito positivos, com 
índices de até 98% de aprovação.

Quais os principais produtos da 
empresa e o que você espera da 
Bristol-Myers Squibb nos próximos 
anos?

Hoje, o grande foco é a imuno-oncologia. Nesse 
sentido, estamos atuando no tratamento do 
melanoma, câncer de pulmão e câncer renal. 
Temos também vários produtos aguardando 
aprovação na Anvisa.

Para doenças auto-imunes, como artrite 
reumatoide, lançamos o Orencia (abatacepte), 
um produto diferenciado no mercado.

Para o tratamento de Hepatite C, desenvolvemos 
o Daklinza (daclatasvir), e na área de 
antirretrovirais para o tratamento da infecção 
pelo HIV, a Bristol-Myers Squibb comercializa o 
Reyataz (atazanavir).

Ainda temos no portfólio o Sprycel, para o 
tratamento de leucemia mieloide crônica, e, mais 
recentemente, lançamos o Opdivo (nivolumabe) 
em monoterapia para o tratamento de melanoma 
avançado (sem possibilidade de cirurgia) ou 
metastático. Esse medicamento também é 
indicado para o tratamento de câncer de pulmão 
e, neste ano, conseguimos aprovação de mais 
uma indicação do produto: para câncer renal 
(segunda linha).

Trata-se de um portfólio mais reduzido, porém, 
com fármacos bastante inovadores.

Nosso objetivo é continuar investindo em 
pesquisa e inovação. Hoje, a Bristol-Myers 
Squibb é reconhecida mundialmente como uma 
das principais empresas que mais têm produzido 
inovação no cenário global. Para isso, temos 
feitos vários investimentos internos e também 
realizamos associações com universidades 
dentro e fora do País, além de fazer aquisições 
de empresas.

Na verdade, vamos buscar a tecnologia onde ela 
estiver, e ainda há muito a se descobrir.

Por exemplo, apesar das inovações, a mortalidade 
pelo câncer, no Brasil ainda é muito alta. E isso 
só vai diminuir à medida que pudermos oferecer 
produtos de alta tecnologia. Esses produtos 
precisam estar acessíveis também no sistema 
público. Ainda não temos no Brasil um programa 
para o câncer como temos para o HIV ou para 
a Hepatite C. Hoje, o SUS oferece fármacos 
inovadores para o tratamento dessas doenças. 
Mas para o câncer, a realidade é outra. Esse é 
o maior gap que teremos de resolver daqui para 
frente.

E como você vê o futuro da Bristol-
Myers Squibb?

O que posso dizer é que o mundo atual não 
permite visões de longo prazo que sejam 
estáticas. As mudanças acontecem muito 
rapidamente e precisamos aprender a conviver 
com isso.

A Bristol-Myers Squibb é uma empresa que 
tem agilidade para mudar. E nesse processo, 
o foco principal é o desenvolvimento das 
pessoas. O mercado farmacêutico tem uma alta 
complexidade e, nesse contexto, iremos produzir 
produtos que os médicos e os pacientes estão 
esperando, mas as pessoas continuam sendo 
a mola propulsora desses desenvolvimentos. E 
isso não significa só ter os melhores profissionais, 
mas o profissional certo para aquele desafio.

Particularmente, espero poder continuar a 
influenciar pessoas, devolvendo às novas 
gerações um pouco do que aprendi. Pretendo 
sempre motivar minhas equipes, compartilhando 
conhecimentos com meus funcionários. Isso é 
o que sempre me trouxe satisfação, resultados 
e o que continuará me proporcionando maior 
realização.
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A homeopatia é uma prática 
terapêutica que se apóia em 
uma observação clínica 
completa e rigorosa, que 
conduz a uma prescrição de 
medicamentos homeopáticos.

Maria Isabel de Almeida Prado

Homeopatia
Uma terapêutica reacional
 

Ciências farmacêuticas

A homeopatia é uma prática terapêutica desen-
volvida por Samuel Hahnemann no início do sé-
culo XIX. Em mais de dois séculos de existência, 
é hoje praticada por mais de 400.000 médicos 
no mundo, principalmente, na Europa, onde foi 
inicialmente desenvolvida na Alemanha e França, 
países em que Hahnemann viveu. 

São mais de 300.000.000 de usuários atendidos 
em mais de 60 países, onde médicos e medica-
mentos homeopáticos estão disponíveis.

Ainda longe de ser reconhecida e ensinada nos 
meios médicos acadêmicos mundiais, no Bra-
sil vem sendo ensinada aos farmacêuticos nas 
faculdades, com base em uma regulamentação 
bem estabelecida para seu ensino, fabricação e 
dispensação.  

Para a preparação do medicamento homeopáti-
co é obrigatória a responsabilidade de um far-
macêutico com habilitação reconhecida. 

Encontramos cada vez mais médicos e farmacêu-
ticos interessados em conhecer a homeopatia 
para prescrever aos seus pacientes ou comer-
cializar em farmácias homeopáticas e drogarias. 
Afinal, sua eficácia não pode ser escondida, após 
mais de 200 anos, com numerosos dados con-
firmando seu benefício e aplicabilidade quando 
utilizada sozinha ou conjuntamente com outras 
opções terapêuticas.

Mas, afinal o que é a homeopatia? 

A homeopatia é uma prática terapêutica que 
se apóia em uma observação clínica completa 
e rigorosa, que conduz a uma prescrição de 
medicamentos homeopáticos, cujas indicações 
provem de uma farmacologia original obtida por 
meio de uma constatação experimental, com 
base no princípio da semelhança.

O princípio da cura pela semelhança foi observa-
do na natureza por Hipócrates, no século V a.C.. 

Constatou que a cura dos sintomas e doenças 
era possível com base em dois princípios natu-
rais, ou pela sua ação semelhante ou pela sua 
ação contrária aos sintomas do paciente.

Por que Hahnemann, um médico nascido em 
meados do século XVIII, volta seus olhos e 
raciocínio a esta observação hipocrática feita 
23 séculos antes dele chegando a afirmar que 
a “verdadeira cura” só é obtida por meio da 
utilização de substâncias com base na lei da 
semelhança?  

Sabendo que estão “disponíveis” na natureza dois 
princípios de cura, como observou Hipócrates, a 
pergunta cabível foi: por que a prevalência da 
alopatia, do uso dos contrários, na história da 
medicina e das ciências farmacêuticas? O que 
justificaria essa “preferência” ou essa quase 
exclusão do uso do princípio da semelhança?

A utilização da medicação alopática, em doses 
adequadas, proporciona o conforto dos pacien-
tes, que viam seus sintomas desaparecerem por 
um alívio rápido, o que, certamente, convenceu 
aos médicos de que este era o melhor caminho 
a seguir. Por muitos séculos, muitos benefícios 
foram alcançados, sem dúvida.

Hipócrates observou que determinadas 
substâncias eram capazes de curar sintomas 
semelhantes aos que provocavam em indivíduos 
que as ingerissem estando sadios ou sem 
sintomas manifestos. Não se desenvolveu ao 
longo dos séculos, uma terapêutica com base 
nesse tipo medicamentos. Na prática, não havia 
sido estabelecido um método que evitasse 
que os pacientes tivessem uma “agravação 
sintomática” para, em seguida, talvez, melhorar. 
Então, não foi esse o caminho que a história da 
medicina e da farmácia seguiu, mas a lei natural 
existe: “o semelhante pode ser curado pelo 
semelhante”. 

Novamente, qual motivo teria levado Hahnemann 
(1755-1843) a tal inconformismo com os resulta-
dos da utilização do método terapêutico alopáti-
co? Ele sempre se destacou por uma inegável 
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faculdades de Leipzig e Viena, era dono de uma 
cultura ímpar, dominava mais de dez idiomas, 
além de ser um profundo estudioso da história 
da medicina e ter uma boa clínica.

Conta sua biografia que foi o grande descon-
tentamento em relação aos resultados obtidos 
na sua prática, vendo inúmeros pacientes re-
tornarem ao seu consultório sem se curar ou 
morrerem. O conhecimento sobre os medica-
mentos e as técnicas terapêuticas de seu tempo 
não lhe traziam segurança alguma quanto aos 
resultados possíveis. Chegou mesmo a desistir 
da medicina para viver de traduções.

Reencontrou na lei da semelhança, observada 
pelo pai da medicina, um elo perdido a ser 
explorado. Havia algo intrigante, pois esse 
princípio havia sido resgatado na história por 
algumas vezes, como por Paracelso, no século 
XV.  No entanto, por que esse princípio não era 
utilizado na terapêutica? Comparado ao princípio 
dos contrários, seria pior ou igual? Ou mesmo 
melhor? Alguém o testou?

Seu espírito aguçado e científico o levou a ex-
perimentar, buscar razões e soluções para tudo 
o que havia impedido seus antecessores de 
avançar neste caminho. Amparado pelo novo 
paradigma newtoniano, instrumento básico para 
quem praticasse a pesquisa e o desenvolvimen-
to das várias áreas da ciência, Hahnemann pode 
dar solução e explicação ao que antes dele não 
foi possível.

A lei de ação e reação enunciada por Newton 
trouxe nova luz à ciência e também às 
possibilidades terapêuticas enunciadas por 
Hipócrates. 

Hahnemann, como todos os cientistas a partir de 
Newton, não poderia deixar de perceber o movi-
mento de ação e reação quando da utilização de 
medicamentos. Sendo uma lei da natureza, não 
havia como dela escapar.  

Analisando a interação de um medicamento com 
o organismo doente, como corpos interagindo 
entre si, observa-se a AÇÃO PRIMÁRIA da 
substância sobre o organismo do doente, 
impondo-se em um primeiro momento com 
o objetivo de combater e anular os sintomas. 
A esta ação segue-se uma reação, que é do 
organismo, no sentido de eliminar a droga 
estranha ao metabolismo.  Hahnemann chamou 
este movimento do organismo de REAÇÃO ou 
de AÇÃO SECUNDÁRIA. 

De fato assim ocorre, a ação do medicamento 
alopático anula os sintomas, mas de forma tem-
porária ou “paliativa”.  Por quê?  Porque “a toda 
ação se segue uma reação contrária”. Isso expli-
ca para Hahnemann o problema de se utilizar a 
alopatia para as doenças crônicas, pois seu efeito 
é paliativo. “O paciente jamais será curado por 
esse método terapêutico”, afirma ele. 

Além desse jogo ação-reação, sabe-se que a 
utilização de uma droga está baseada em uma 
ou algumas de suas ações sobre o organismo, 
à qual ou às quais se conveniou chamar de ação 
principal. A todas as outras ações pertencentes 
à droga, que deveriam chamar-se de ações 
colaterais, chamamos de efeitos colaterais da 
droga. Na sequência, infalível e invariavelmente, 
o organismo, lançando mão de seus meios e 
capacidades, somará esforços para se livrar da 
droga, por meio de sua REAÇÃO ou AÇÃO SE-
CUNDÁRIA. (Na verdade, o que chamamos de 
efeitos colaterais é o conjunto das ações primária 
da droga, excetuada a ação principal, com as 
ações secundárias do organismo).

O resultado do tratamento à base da medicação 
baseada nos contrários trará sempre um agra-
vamento da doença crônica. Os sintomas do 
paciente, num primeiro momento são aliviados, 
mas a reação “anti-o-anti” gera uma agravação 
desses mesmos sintomas, além das outras 
complicações advindas da reação ao conjunto 
de ações colaterais. Ao longo do tratamento, à 
doença natural do paciente se somará a reação 
ao medicamento, e isso é claramente percebido 
pelo médico, gerando a necessidade de aumen-
tar as doses do medicamento alopático. Essa é 
uma observação cotidiana de todos os obser-
vadores médicos e/ou farmacêuticos, não há 
como contestar. 

Note-se aqui que Hahnemann condena esta via 
terapêutica de forma enfática, no tratamento das 
doenças crônicas. Certamente, essas afirmativas 
causaram um enorme choque cultural, paradig-
mático, justificando a rejeição à nova terapêutica 
proposta, a Homeopatia.

E o outro caminho com a utilização dos medica-
mentos com base na semelhança? Como lidar 
com a agravação dos sintomas causada pela 
ação primária de uma substância semelhante 
aos sintomas do paciente? A reação do organ-
ismo seria curativa, pois seria contraria a ação 
primária da droga e, consequentemente, aos 
sintomas do paciente. 
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Essa seria uma cura “definitiva”, não restando 
mais nenhum movimento do corpo, consequen-
temente levando ao pleno restabelecimento 
da saúde do paciente.  Mas, como evitar essa 
agravação? 

Novamente a experiência, o único caminho cien-
tificamente correto poderia responder: ora, se a 
agravação estava vinculada à AÇÃO PRIMÁRIA 
DA DROGA, sua diluição, certamente, diminuiria 
esta possibilidade. Mas, se assim fosse feito, ao 
diminuir a quantidade da droga, atenuando sua 
ação primária, a reação do organismo também 
seria diminuída? Essa resposta, somente possível 
pela experiência, foi NÃO! O organismo reage 
independentemente do grau de diluição da ação 
primária da droga.

Estimulado com este resultado, Hahnemann 
continuou seguindo a experiência com diluições 
sequenciais, seguindo uma escala centesimal e 
o que ele descobriu foi que essas ultradiluições 
eram suficientes para estabelecer uma reação 
curativa. Diluiu mais e mais, alcançando seus dois 
objetivos: evitar a agravação da ação primária da 
droga e despertar a reação necessária à cura do 
organismo.

Criou assim um método terapêutico que chamou 
de Homeopatia, o tratamento pelo semelhante à 
doença. Passou a experimentar as mais diversas 
substâncias em indivíduos sadios, provindas de 
todos os reinos da natureza. “Se gera sintomas, 
cura sintomas”. Agregou às experimentações 
realizadas todo conhecimento da farmacologia 
e da toxicologia de seu tempo, pois com 
a utilização em doses infinitesimais, toda e 
qualquer substância poderia ser prescrita como 
medicamento homeopático. Bastaria comparar 
o quadro sintomático artificialmente provocado 
pela substância com o quadro sintomático do 
paciente. 

Esse quadro sintomático experimental é chama-
do de patogenesia, e são agrupados em livros 
chamados Matéria Médica Homeopática. Hoje, 
por volta de 4000 substâncias são insumos ati-
vos de medicamentos homeopáticos. Os siste-
mas informáticos são utilizados pelos médicos 
na consulta, cruzando os dados de seu paciente 
com aqueles das patogenesias, chegando ao(s) 
medicamento(s) mais indicado(s) para cada mo-
mento.
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Para a padronização dos medicamentos, 
Hahnemann desenvolveu uma farmacotécnica 
homeopática, sendo a mesma ainda praticada, 
estando inscrita nas mais diversas farmacope-
ias internacionais. Isso permite que médicos do 
mundo todo, não importando o idioma, possam 
reconhecer pela semelhança dos sintomas pa-
togenéticos, o(s) medicamento (s) a ser (em) 
prescrito(s) ao seu paciente. De forma muito 
inteligente, os medicamentos foram identificados 
por seus nomes científicos, de modo que os far-
macêuticos podem prepará-los sempre com os 
insumos corretos. 

Sem descartar a importância do conhecimento 
específico necessário ao médico que prescreve 
seguindo a terapêutica homeopática e a capaci-
dade de auto-observação do paciente, de quem 
se cobra detalhes pouco usuais na medicina 
alopática, como: modalidades de agravação e 
melhora dos seus sintomas, lateralidade, con-
comitância de sintomas, histórico familiar etc., 
não fosse o medicamento preparado de forma 
correta, tudo se perderia. 

O medicamento homeopático é a pedra de toque 
do sucesso do tratamento homeopático.  Desta 

forma, e somente neste caso, se torna necessário 
e benéfico que se estabeleça um triângulo 
virtuoso: paciente-médico-farmacêutico para a 
cura verdadeira dos pacientes.

Maria Isabel de Almeida Prado é Farmacêutica 
homeopata, Membro Titular da cadeira nº 56, da 
Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil/
Academia Nacional de Farmácia. 
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A Eurofarma se posiciona 
com destaque nos 
principais segmentos 
farmacêuticos: Prescrição 
Médica, Medicamentos 
Isentos de Prescrição, 
Genéricos, Hospitalar, 
Oncologia e Veterinária.

Business Unit 

Dando continuidade ao projeto que visa mostrar 
por meio de reportagens como estão estrutura-
das as Unidades de Negócios de alguns labo-
ratórios, nesta edição, preparamos uma matéria 
com a Eurofarma para conhecer um pouco mais 
do trabalho realizado pela Farmacêutica em suas 
áreas de atuação.

Para isso, entrevistamos Roberta Junqueira, atual 
Diretora Comercial da Unidade de Prescrição 
Médica, que descreveu a estrutura das 
Unidades de Negócios da empresa e linha de 
produtos, bem como nos contou um pouco de 
sua trajetória da indústria farmacêutica. 

O objetivo desta seção, além de estimular a troca 
de experiências, é valorizar o trabalho de vários 
profissionais que atuam para que os produtos de 
suas empresas sejam bem posicionados e este-
jam sempre acessíveis para médicos e pacientes, 
aliviando o sofrimento e levando mais qualidade 
de vida para milhões de pessoas. Confira.

Revista UPpharma - Como estão es-
truturadas as Unidades de Negócios 
da Eurofarma? E quais são hoje as 
especialidades que a empresa atua?

Roberta Junqueira – A Eurofarma se posi-
ciona com destaque nos principais segmentos 
farmacêuticos: Prescrição Médica, Medicamen-
tos Isentos de Prescrição, Genéricos, Hospitalar, 
Oncologia, Veterinária e também mantêm ativi-
dade de atendimento de produção a terceiros. 
A empresa conta com um portfólio que atende 

 
Especialização 
em negócios para 
antecipar tendências e 
ganhar competitividade 

Eurofarma

todas as especialidades médicas e é referência 
em sistema nervoso central, anti-infecciosos e 
medicamentos hormonais.

 

Cronologicamente, quando a em-
presa começou a atuar nesse con-
ceito de BUs?

A Unidade de Negócio começou na década 
de 1990. Atualmente, a empresa conta com 
mais de 280 produtos em seu portfólio e os 
principais medicamentos em cada categoria 
são: Prescrição Médica – Tâmisa, Selene e 
Tamiram; Genéricos – Cilostazol, amoxicilina + 
clavulanato e sertralin; Hospitalar – piperacilina 
+ tazobactam, soro fisiológico e polimixina; On-
cologia – anastrozol e mesilato de imatinibe; e 
Pearson – creolina, newmast e aminofort.

Recentemente, em prescrição médica, lança-
mos Lugano, Cogmax, Maq Derma, Quet XR 
e Don. Lugano é um produto inovador, o único 
no País com associação Fluticasona e Formo-
terol em cápsula única inalatória para o trata-
mento da asma. 

 

Quais as particularidades dessa es-
pecialidade/áreas no Brasil? São 
segmentos muito competitivos? 

Há mais de 300 farmacêuticas atuando 
no Brasil, ou seja, um mercado altamente 
competitivo. A Eurofarma atua na grande 
maioria das classes terapêuticas e atende à 
quase totalidade das especialidades médicas, 

com produtos de qualidade, preço acessível e 
cobrindo quase todo o território nacional. 

A Eurofarma tem como objetivo lançar 20 produ-
tos/ano e tem crescido anualmente, em média, 
18% nos últimos 15 anos.

Quantas pessoas compõem as equi-
pes que atuam nas Unidades de 
Negócios?

Ao todo, são mais de dois mil representantes, e 
somente na área de prescrição médica são cerca 
de 450 mil contatos médicos/mês. Estamos entre 
as quatro maiores Farmacêuticas do País e somos 
a segunda mais prescrita pelos médicos.

 

Quais os diferenciais das Unidades? 
Existem Forças de Vendas exclusivas?

Cada unidade de negócio atua de forma 
diferenciada. São produtos, Força de Vendas 

Roberta Junqueira
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e treinamento independente, respeitando as 
especificidades de cada segmento para garantir 
a manutenção de sua competitividade nas 
diferentes áreas de atuação.

 

Qual a vantagem em ter gerentes de 
produtos focados em cada especiali-
dade em vez de gestores que respon-
dem por um portfólio mais diversifi-
cado?

Isso permite que nossa equipe se especialize 
cada vez mais em cada um de nossos negócios, 
podendo antecipar tendências e necessidades.

Nosso papel é apoiar o médico, levando 
atualizações científicas e produtos com qualidade 
e preços acessíveis, a fim de que seus pacientes 
tenham aderência ao tratamento e consigam ter 
uma melhora de qualidade de vida.

 

Há quanto tempo você atua na in-
dústria farmacêutica e como foi seu 
ingresso no setor?

Atuo há 23 anos. Ingressei na indústria como 
Gerente de Produtos no Aché Laboratórios. 
Tinha 24 anos e não imaginava o quão acirra-
do era este setor e como uma boa estratégia 
de marketing podia diferenciar as empresas e 
contribuir para seu crescimento. Como muitos 
executivos que atuam na indústria, me mantive 
sempre no setor farmacêutico, aproveitei todas 
as oportunidades que me foram dadas, abra-
cei muitos desafios e busquei aperfeiçoar meu 
conhecimento, inclusive para contribuir com o 
desenvolvimento de outros profissionais. A for-
mação de uma boa equipe é fundamental para 
produzir bons resultados de forma consistente. 
Desenvolvi toda a minha carreira nas áreas de 
marketing e vendas.  

 

Como vê hoje a posição da área de 
Marketing dentro das Farmacêuti-
cas? O que mudou e quais são as 
tendências nessa área?

A área de marketing, em conjunto com uma boa 
equipe de propaganda, trabalhando em prol de 
um objetivo comum, segue sendo fundamental 
para o bom desempenho das Farmacêuticas, 
principalmente em se tratando de produtos de 
marca.

Muitos falam de novos modelos e alterações sig-
nificativas na forma de se fazer propaganda, mas 
ainda não consigo visualizar mudanças extraor-
dinárias. Tivemos um acirramento da regulamen-
tação da propaganda a partir de 2000, a chega-
da dos tablets substituiu a famosa “literatura”, e 
o crescimento dos genéricos tornou o mercado 
ainda mais competitivo. Entretanto, ainda vejo o 
papel do Propagandista como o principal, aliado 
à uma boa estratégia de marketing. Até este mo-
mento e centrando-nos no mercado brasileiro, é 
isso que continua fazendo muita diferença. Es-
tamos na era digital e aprenderemos muito com 
isso: novos canais de comunicação estão surgin-
do e alguns testes já começaram. A tecnologia 
nos possibilitará sermos mais preditivos e asser-
tivos nas estratégias de marketing. 

O papel do paciente também tem se modifica-
do, com mais informações e com o impacto da 
crise econômica afetando sua renda, houve uma 
mudança comportamental. Hoje há a solicitação 
de pacientes para que o médico prescreva o 
medicamento genérico e há também a busca 
pelo melhor preço no balcão das farmácias. Para 
fazer frente a estas necessidades, existe uma 
movimentação das Farmacêuticas na conquista 
da fidelidade do paciente. Todos buscam uma 
forma de diferenciar-se em um mercado de con-
corrência alta, muitas vezes, predatória.  

O grande desafio das empresas nacionais no 
mercado de marcas é a inovação. Todas as 
grandes do setor estão em busca de produtos 
inovadores: radicais ou incrementais. A competi-
tividade continuará acirrada, mas esta é a nature-
za do nosso negócio. Sempre foi assim. 

 

Como a tecnologia tem impactado o 
trabalho dos profissionais da área de 
marketing?

A tecnologia traz facilidades e dados. A todo 
momento somos bombardeados por dados que 
se transformam em informação. De nada adian-
tam muitos dados se não soubermos o que fazer 
com eles. Os profissionais de marketing terão de 
ser mais seletivos e assertivos nas escolhas para 
definirem a estratégia. Não é uma tarefa fácil. 

 

No relacionamento com os médicos, 
o que hoje é mais importante? 
Qual tipo de conteúdo/ação é mais 
eficiente? O que os médicos buscam?

Esperam atualizações científicas, produtos com 
qualidade e preços acessíveis para que seus 
pacientes tenham aderência ao tratamento e 
consigam ter uma melhora na qualidade de vida.

 

Qual sua visão sobre o mercado far-
macêutico para os próximos cinco 
anos?

A economia brasileira deverá retornar ao 
crescimento, não sabemos o “ritmo”, mas voltará 
a melhorar. O Brasil tem a quinta maior população 
do mundo e passa por uma importante mudança 
demográfica, com o envelhecimento das pessoas 
e o aumento da expectativa de vida. Existe uma 
parcela da população que não tem acesso à 
saúde de forma eficiente. Todos estes fatores 
tornam o mercado brasileiro extremamente 
atrativo tanto para as empresas que já estão 
instaladas no País quanto para as multinacionais 
não instaladas aqui, os investimentos e planos 
de expansão continuarão ocorrendo, e, muito 
provavelmente, teremos novos entrantes.

Os clones, a possibilidade da Anvisa desafogar 
a lista de produtos à espera do registro e o forte 
investimento das empresas nacionais na pesqui-
sa para produtos de inovação incremental, vão 
manter a concorrência acirrada. As empresas 
terão de ter agilidade e boa estratégia merca-
dológica para se destacar. 

O lançamento dos famosos “blockbusters” será 
cada vez mais escasso, e devemos ter uma maior 
oferta de lançamentos em nichos de mercado. O 
varejo farmacêutico continuará se consolidando 
e a pressão por preço também continuará. 

 



Vamos abordar neste texto um problema crucial que 
aflige todas as empresas familiares: a sucessão do 
fundador, que não se resume apenas em indicar 
um herdeiro/executivo, mas também considerar a 
sucessão inteligente e duradoura, a qual possa atin-
gir a todos, conciliando os interesses pessoais.

Atualmente, uma das maiores preocupações do 
mundo dos negócios diz respeito à sucessão 
em cargos de comando de primeiro escalão. Tal 
preocupação ocorre devido a alguns desastrosos 
processos de sucessão empresarial, principalmente 
no caso de empresas familiares.

Sucessão é um dos temas mais explorados da 
bibliografia especializada em empresas familiares. 
Há duas perspectivas básicas para explorar a noção 
de sucessão: como assunto isolado ou como uma 
parte do processo de desenvolvimento familiar e 
empresarial. 

Para Vidigal (1999), cada vez mais, os estudiosos do 
assunto chegam à mesma conclusão: a questão da 
sucessão é o ponto-chave para o sucesso da em-
presa familiar.

Na opinião de Leone (1992), esse processo 
sucessório é uma situação natural que deverá ser 
enfrentada. A sucessão na empresa familiar torna-se 
problemática justamente por ser familiar. Existe uma 
expectativa dos dirigentes de que suas empresas 
continuem com a família, mais especificamente nas 
mãos de seus descendentes diretos. Ao fundador 
cabe a tarefa de despertar no sucessor o interesse 
pelo negócio da família.

Oliveira (2006) afirma que muitos herdeiros podem 
acabar prejudicando a saúde da empresa, pois em 
diversos casos, há uma falta de comprometimento 
das gerações seguintes, as quais não possuem o 

mesmo tipo de dedicação pelo negócio como o 
fundador da empresa. Esses tipos de empresa 
têm como característica principal a presença 
do fundador em toda tomada de decisão. O 
problema é que boa parte dessas decisões 
é tomada com base no emocional e intuitivo. 
Mesmo assim, há casos em que o espírito 
empreendedor do fundador faz com que a 
empresa cresça rapidamente.

A dedicação diferenciada e o comprometimen-
to do fundador quando comparados ao dos 
herdeiros acaba abrindo espaço ou gerando in-
dícios de que pode haver pouco tempo de vida 
para as empresas familiares. Pesquisas revelam 
que 30% dessas empresas sobrevivem à segun-
da geração, e apenas 5% passam para a terceira 
geração.

Quando surge a necessidade de troca de co-
mando, seja ela por aposentadoria do fundador, 
doença ou por necessidade do negócio, a em-
presa entra em transe. Tal período pode ou não 
ser problemático, tudo depende da conscien-
tização de que a mudança de gestão é inevitável 
e da forma como a sucessão é conduzida. Esse 
é um momento crítico, pois se o processo não 
for bem conduzido, a empresa pode ter de ser 
vendida ou até fechada.

Precisamos ter em mente que para que a 
sucessão aconteça de forma eficaz, a formação 
de um novo líder não é trabalho para apenas 
um dia, tampouco os resultados serão obtidos 
em curto prazo. São necessários tempo e in-
vestimento. O plano de sucessão deve, portan-
to, responder a três perguntas básicas: “Quem 
ficará encarregado pela empresa?”, “Quando 
acontecerá a sucessão?” e “Como ocorrerá a 
sucessão?”.

Um bom planejamento visa à escolha e 
preparação adequada dos sucessores, a 
administração de conflitos, a descentralização do 
poder, a realização de um plano de desligamento 
gradual do fundador e a conscientização da 
família da importância na participação do 
processo de sucessão. Após a realização 
do planejamento, é necessário identificar as 
competências que precisam ser trabalhadas nos 
sucessores. 

Nesse programa, não só os conhecimentos 
técnicos devem ser valorizados. Os futuros 
sucessores devem estar preparados para plane-
jar e colocar em prática estratégias. Já os mem-
bros dos conselhos, devem trabalhar a habili-
dade de avaliar e tomar decisões.

No caso em que o sucessor é um herdeiro, a 
empresa deve preparar seus colaboradores e ter 
um colaborador-chave, que esteja pronto para 
tocar a empresa a qualquer momento e/ou aju-
dar na transição da sucessão.

Um bom exemplo de como não se deve fazer 
uma sucessão no comando de empresa familiar, 
é o case da família Matarazzo, que ergueu 
e implodiu o maior conglomerado industrial 
do País ao longo de três gerações:  IRFM – 
Indústrias Reunidas Francesco Matarazzo), cujo 
fundador, Francesco Matarazzo, foi um imigrante 
que deixou a Itália para construir no Brasil um 
dos maiores conglomerados da história do 
capitalismo mundial. Apesar da gloriosa história, 
restaram apenas edifícios danificados pelo 
tempo, que aguardam restaurações.

Quando surge a 
necessidade de troca 
de comando, seja ela 
por aposentadoria do 
fundador, doença ou 
por necessidade do 
negócio, a empresa 
entra em transe.

Recrutamento e 
Seleção 

A difícil missão 
no processo 
sucessório 
Arnaldo Pedace

Arnaldo Pedace é Gerente de Relações Sindicais
Trabalhistas do Sindicato das Indústrias de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
E-mail: trabalhista@sindusfarma.org.br
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As fakenews, ou notícias 
falsas, se transformaram em 
uma poderosa e sofisticada 
arma que nem mesmo os 
serviços de inteligência estão 
conseguindo frear.

Octávio Nunes

O que há de verdade no 
mundo das notícias falsas 

Ponto de Vista

Uma espécie de economia subterrânea movimenta 
bilhões de dólares por ano no mundo a partir da 
próspera indústria das falsas notícias. É um siste-
ma de crime organizado que fatura montanhas de 
dinheiro oferecendo infraestrutura digital para quem 
estiver interessado em destruir a imagem e a repu-
tação de pessoas e empresas e criar, por exemplo, 
líderes de opinião instantâneos e influenciadores 
digitais fictícios.  

As fakenews, ou notícias falsas, se transformaram 
em uma poderosa e sofisticada arma que nem mes-
mo os serviços de inteligência e as mais avançadas 
empresas especializadas em segurança cibernética 
estão conseguindo frear. Elas, as fakenews, são 
produzidas em todo o Planeta, a todo instante e em 
diferentes formatos, e, praticamente, não deixam 
dúvidas na cabeça do sujeito desavisado quanto 
ao seu conteúdo. Mundos particulares como o das 
celebridades e dos políticos, estes em especial, ha-
bituados a usarem informações de corredor como 
se verdades fossem, são movidos pelo neologismo 
da “pós-verdade”.

A crescente preocupação com as ondas das 
fakenews têm chamado a atenção de especialistas 
e de pensadores. Estudando o tema das falsas 
notícias, a Universidade de Oxford chegou à 
conclusão de que os fatos, muitas vezes, são menos 
importantes para a formação da opinião pública. O 
que vale mesmo são as crenças de cada um e o 
apelo emocional que as notícias podem trazer em 
suas mensagens. Para alguns estudiosos, a tal da 
dissonância cognitiva induziria as pessoas a rejeitar 
informações contrárias à sua opinião e aceitar com 
mais facilidade aquelas que confirmariam o que elas 
pensam. E isso tudo pode estar contribuindo para 
que notícias mentirosas sejam encaradas ou aceitas 
como verdadeiras e espalhadas pelas redes sociais 
sem que se possa fazer algo efetivo para detê-las.

Em tempos maniqueístas de polarização político-par-
tidário, as plataformas digitais tornaram-se um cam-
po aberto para a produção de fakenews. Aqui ou em 
países como os Estados Unidos, elas já provocaram 
mudança na opinião pública e até influenciaram de-
cisões dando prova de sua força.

No final da prosaica década de 1980, um comer-
cial do jornal Folha de S. Paulo produzido para 
a TV gerou grande repercussão entre leitores 
e o mercado publicitário. No vídeo, o locutor 
interpretava um texto de impacto em um fundo 
escuro referindo-se a um sujeito oculto que te-
ria tirado um determinado país da crise, feito a 
economia dele se recuperar e gerado milhões de 
empregos em poucos anos e, além destes feitos, 
seria também um homem inteligente, ligado às 
artes e ao conhecimento.

É neste momento que uma imagem surge clara-
mente no vídeo formando a figura de Hitler. O 
vídeo se encerra com uma mensagem alertando 
ao leitor para o que lê e no que acredita, pois, se-
gundo o comercial, “é possível contar um monte 
de mentiras dizendo só a verdade”.

O objetivo do comercial era atacar o concorrente 
tentando despertar no leitor o cuidado de tomar 
como verdade absoluta notícias bem empacotas, 
mas construídas de forma duvidosa e geradas 
por fontes pouco confiáveis. Nos dias atuais, a 
propaganda poderia ser considerada incorreta 
politicamente e deliberada interpretada como se 
um jornal acusasse o outro de ser simpático à 
causa nazista. Por certo, não era essa a intenção, 
mas no mundo de tantas transformações e de 
mensagens distorcidas e instantâneas, a jornada 
de leitura, para qualquer pessoa, pode se tornar 
cada vez mais uma aventura de alto risco, inse-
gura e de infinitas incertezas.  

Octávio Nunes é Jornalista e Palestrante.
E-mail: octavio.nunes07@gmail.com
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Você pode ter o melhor 
produto, mas o se 
consumidor não sabe disso, 
de nada adianta. Você 
transmite isso a eles por meio 
da sua embalagem, dos seus 
preços e do seu produto.

Geraldo Monteiro

A importância de 
analisar o comportamento 
do consumidor 

Varejo farmacêutico

Analisar o comportamento do consumidor é impor-
tante porque permitirá a você focar melhor os seus 
esforços onde realmente precisa, obtendo os resul-
tados almejados. Compreendendo o comportamen-
to do consumidor, a sua empresa poderá oferecer 
a ele os melhores produtos e serviços. Melhores 
resultados em produtos e serviços resultam em mais 
geração de negócios. Não só é importante melhorar 
os produtos e serviços; é necessário saber que tipo 
de produtos e serviços deve-se oferecer aos seus 
clientes atuais e potenciais.

O comportamento do consumidor está fortemente 
ligado à fase em que ele está passando em sua vida. 
Ou seja, os padrões de gastos são ditados pelo que 
está acontecendo em um determinado momento da 
sua vida, seja ele ligado à renda, à emoção etc.

Essas informações vão ajudá-lo a direcionar os es-
forços de forma mais assertiva para melhor atender 
o cliente. Não há nenhum sentido em abastecer seu 
estoque com produtos sem conhecer o perfil e o 
comportamento do consumidor em determinada 
região.

Você não só vai adotar ações mercadológicas tendo 
os seus principais clientes em mente, como também 
será importante planejar estratégias de marketing 
que se concentrem neste grupo. Tais estratégias 
devem delimitar o seu mercado-alvo para que 
você invista num nicho específico. Os recursos de 
marketing não devem ser gastos com consumidores 
fora do seu nicho.

E importante destacar ainda que você só vai começar 
a entender o mercado quando esclarecer algumas 
questões sobre os seus clientes. Por que eles 
escolhem um determinado produto? Qual impacto 
tem a cultura, a educação e a publicidade sobre 
a decisão de escolher um determinado produto? 
Como e por que o consumidor está planejando usar 
o produto? Por que eles são tão fiéis a uma marca 
específica?

As respostas a estas perguntas o ajudarão a en-
tender melhor o comportamento dos consumidores. 
Você pode ter o melhor produto, mas o se consumi-

dor não sabe disso, de nada adianta. Você trans-
mite isso a eles por meio da sua embalagem, da 
sua reputação, da sua boa vontade, dos seus 
preços e do seu produto. Esses fatores vão aju-
dar a determinar quem vai se tornar seu cliente 
ou não.

Os consumidores têm necessidades e desejos, 
e seu objetivo enquanto profissional, é identificar 
a necessidade e estimular a demanda. O seu 
objetivo final é influenciar o comportamento 
do consumidor e convertê-lo em lucros para 
sua empresa. Empresas que podem prever 
o comportamento do consumidor estão em 
vantagem face aos seus concorrentes. Empresas 
com esta capacidade desenvolvem as melhores 
estratégias e são capazes de conquistar mais 
consumidores.

Geraldo Monteiro é Assessor Econômico 
do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo 
(Sincofarma-SP) e da Associação Brasileira do 
Comércio Varejista (ABCFARMA), e Diretor Executivo 
da Associação Brasileira dos Distribuidores  
dos Laboratórios Nacionais (Abradilan). 
E-mail: geraldo.monteiro25@gmail.com 
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Varejo farmacêutico
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Tanto a empresa quanto os 
indivíduos precisam deixar 
alguma marca, algum valor 
naquilo que fazem. Algo 
maior que o simples lucro 
para uma ou o recurso 
financeiro para outro.

Recursos Humanos

Propósito e 
resultado 

Miguel Monzu

Olhando distintamente para as empresas e para 
os seus colaboradores, chegamos a uma impor-
tante constatação: algo está mudando para um 
e para outro. Vê-se claramente a necessidade 
de empreender nos negócios e na carreira, por 
caminhos conectados a claros propósitos, que 
vão além de um simples e promissor resultado, 
mas que possa deixar um legado coletivo. Tanto 
a empresa quanto os indivíduos precisam deixar 
alguma marca, algum valor naquilo que fazem. 
Algo maior que o simples lucro para uma ou o 
recurso financeiro para outro.

Se outrora esse casamento entre lucro e propósi-
to era invisível aos olhos das organizações, hoje 
existe uma tendência crescente de formação de 
profissionais cada vez mais empreendedores. 
Ainda que a necessidade urgente por inovação 
e resultados se mantenha no pipeline, é nítida a 
vontade desses jovens de atuar conectados a 
seus propósitos pessoais.

O trabalho, por si, deixa de ser avaliado como um 
caminho de proventos, mas como um caminho 
que vá ao encontro de seus propósitos. Estariam 
as empresas aptas a oferecer-lhes isso? Existe 
um propósito corporativo que possa ser ofere-
cido como atrativo a esses jovens empreende-
dores? O ponto é que sim: existe a consciência 
intrínseca de que este é um caminho sem volta, 
agora cabe traçá-lo e dar início à caminhada.

Com essa perspectiva, as empresas têm apenas 
de começar redefinindo seu propósito como a 
criação de valor compartilhado. Deve-se olhar o 
futuro alinhado à expectativa de deixar um lega-
do social importante. Primeiro, para poder atrair 
e reter talentos e, segundo, para agregar valor 
aos negócios e alcançar resultados significativos.

Isso pode começar a ser feito suportado inicial-
mente por quatro bases:

• Propósito e valor agregado em suas entregas;

• Ter escuta ativa e tomada de decisões por con-
senso ou consentimento, e não por imposição;

• Gerar valor para a sociedade como um todo ao 
invés de beneficiar indivíduos isoladamente;

• Promover mudanças sistêmicas.

As empresas não devem fugir à responsabili-
dade de ajustar o seu modelo de negócio para 
viabilizar a melhoria de indicadores sociais, pois 
desafios não poderão ser enfrentados sem uma 
ação coletiva alinhada aos propósitos.

As organizações dos três setores devem em-
penhar-se em construir um futuro onde desafios 
sociais e ambientais possam ser resolvidos por 
meio de oportunidades de negócios. A isso po-
demos chamar de “negócio de impacto”, aquele 
que consegue unir uma necessidade de merca-
do a um problema social relevante.

Em última instância, o momento em que vivemos 
pede a proposição de novos caminhos para sub-
stituir os atuais paradigmas em suas mais vari-
adas dimensões. Em vez de criticar o que está 
errado, devemos assumir o papel de agentes 
transformadores, pois o impacto vem por meio 
do interesse coletivo e não individual.

Associar uma marca à resolução de problemas 
coletivos agrega valor institucional e faz com que 
os colaboradores enxerguem propósito no que 
fazem. E é este o futuro do gerenciamento de 
talentos: a performance de valor!

Portanto, este caminho complexo de ter o profis-
sional certo na empresa certa assume mais este 
desafio, o alinhamento de propósito e, posso 
lhes dizer uma coisa, nada melhor poderia acon-
tecer nas relações de trabalho.

Miguel Monzu é Vice-Presidente e sócio do Fesa 
Group, consultoria de executive search e de 
estratégia de capital humano. Representa as marcas 
Fesa, Asap e Fesa Advisory.
E-mail: miguel.monzu@fesagroup.com
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Médicos nos dão um 
alento para a vida; nos 
dão uma nova chance 
de viver. Médicos fazem 
mesmo é cuidar de nós.

Responsabilidade Social

Transformando as 
Ciências da Vida 
em Ciências para 
a Vida

Marcelo Weber e Renata Schott

Nesta edição, celebramos o Dia do Médico. 
E como tal, poderíamos falar sobre o papel do 
Médico na complexidade da Cadeia da Saúde, 
no desafio da incorporação de novas tecnologias 
ou, mesmo, na redução da inflação da saúde. 
Em suma, assuntos importantes nas pautas da 
Inovação e Sustentabilidade. Contudo, prezado 
leitor, preferimos nesta edição partilhar com você 
algo diferente. 

Não vamos escrever apenas um artigo. Nem 
muito menos apenas um texto. Em verdade, es-
crevemos tudo isso. Porém, a intensidade é mais 
vibrante. Mas emocionada. E quando unidas, 
fazem do escrito algo maior. Dão-lhe o status dos 
Manifestos. Um dizer que se pauta pelo tom da 
convicção – que mais do que informar quer con-
scientizar; que mais do que dizer, quer mobilizar 
e engajar. O Manifesto ambiciona tocar mentes, 
ser acolhido por corações e perturbar almas ain-
da capazes de se assumirem inquietas. 

Médicos não tratam de nossa saúde. Não pedem 
exames para o diagnóstico de uma condição de 
saúde suspeita. Não receitam medicamentos 
para o tratamento ou o alívio de nossas dores. 
Médicos, não são heróis, com capas brancas 
desbravando corredores superlotados em hos-
pitais públicos, precários e esquecidos pelas 
verbas do poder público. Médicos, por meio de 
cada um desses atos, fazem mesmo é cuidar de 
nós. E ao cuidar, não nos salvam ou nos deixam 
mais distantes da morte. Pelo contrário, nos dão 
um alento para a vida; nos dão uma nova chance 
de viver. 

Mas todos nos esquecemos disso quando en-
tramos em um consultório médico ou no hospital. 

Acreditamos que o que está nos cuidando são 
os exames pedidos, os medicamentos receita-
dos, as camas de hospital ou a hotelaria de alta 
qualidade dos grandes hospitais. Acreditamos, 
até, que o Plano ou Seguro Saúde é a entidade 
que protagoniza o zelo por nossa saúde. E aí 
somos mais do que nunca pacientes de nossa 
realidade. Incapazes de perceber o valor e in-
tenção do gesto alheio. Incapazes de retribuir 
o cuidado de quem de nós cuida. Por profissão, 
por obrigação, por circunstância, mas, acima de 
tudo, por convicção. 

Aos desavisados, informamos: quem de fato 
cuida de nós quando a saúde dá sinais de fal-
ha ou cansaço, frutos dos abusos cotidianos ou 
históricos aos quais nos submetemos, é o Médi-
co, que antes de doutor é mesmo um incorrigível 
Cuidador. Nem sempre o faz com o acolhimento 
de uma doce enfermeira; com o sorriso de uma 
experiente recepcionista. Mas o faz sempre com 
o compromisso de quem foi ensinado a olhar a 
vida como o maior valor que temos. Vida para-
plégica, Vida tetraplégica, Vida oncológica,Vida 
em coma, Vida imperfeita. Não importa, pois 
acima de qualquer mazela é Vida de Valor a ser 
preservada a qualquer custo; a ser cuidada a 
qualquer preço.

Os Médicos são os que primeiro perceberam 
que o conhecimento que se acumula em 
avançados laboratórios, ou permanece enclau-
surado na mente de grandes cientistas, não 
é ciência de valor nem de verdade, pois não é 
ciência para a vida. 

A verdadeira ciência deve transformar. Deve es-
tar alinhada ao tempo dos homens e à urgência 
da vida. Porque Amores não esperam. Porque 
filhos nos desesperam. 

Não precisamos de mais tempo médio de so-
brevida. Precisamos é de vida agora. Para dizer 
alô para quem vai nascer. Para dizer adeus com 
dignidade a todos aqueles que passaram por 
nossas vida. E, sobretudo, aos que decidiram 
ater-se à ela e permanecerem ao longo do tem-
po como “Amores de Verdade”.

Por isso, a Ciência para a Vida Real é feita diari-
amente pelos Médicos. Homens e Mulheres de 
coragem que ignoram os detalhes burocráticos 
e os meandros políticos que costumam reger 
as grandes instituições. Ignoram o custo de 
oportunidade de novas drogas ou técnicas di-
agnósticas. Porém, conhecem como ninguém a 
urgência da vida. Sabem que enamorados rog-
am por míseros segundos a mais em suas vidas; 
que pais temem pela saúde de seus filhos a cada 
instante. E que a palavra de agora pode ser mais 
do que apenas mais uma, pode ser a penúltima, 
em vez da última, a ser dita a quem amamos. 

Médicos são os protagonistas do exercício da 
ciência cotidiana, pois sabem que a verdadeira 
ciência não é a Ciência da Vida, mas aquela ca-
paz de transformar vidas, não apenas em anos 
ou décadas adicionais, mas em dias, minutos ou 
segundos. Porque para a vida todo tempo é im-
portante. Todo tempo é tempo de vida. 

Marcelo Weber é CEO – Co-founder
MW2 Partnership & Alliance.
Renata Schott é especialista em
Sustentabilidade e Responsabilidade Social.
E-mails: marcelo.weber68@gmail.com;
schott9@gmail.com
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Quem ainda não precisou 
de um médico, um dia vai 
precisar. O corpo humano, 
com o tempo começa a 
falhar e adoece. É a vez do 
médico entrar em cena.

Dose Única

O Médico e a 
Kryptonita 

Floriano Serra

É inegável que o médico é um ser humano 
diferenciado. Por isso, não se pode esperar dele 
um perfil comum, igual ao de tantos leigos que 
existem.

Todos os profissionais que se propõem a con-
sertar alguma coisa, seja um aparelho de tele-
visão, um refrigerador ou um carro, bem como 
outros excelentes e necessários profissionais, 
por exemplo, levam uma grande vantagem sobre 
o médico: podem consertar o que se propõem 
ou podem não conseguir. Se não conseguiram, 
não levam perigo à saúde ou à vida de ninguém. 
Simplesmente o aparelho ou máquina não vão 
funcionar e o cliente, provavelmente, chamará 
outro técnico ou mecânico.

O médico não tem essa “zona de conforto”. Ele 
é procurado por uma pessoa que apresenta um 
problema de saúde, uma disfunção no seu corpo 
ou no seu metabolismo. O doutor poderá fazer 
o diagnóstico correto e resolver o problema. 
Ou não. E é aqui que reside a possibilidade de 
ocorrer um grande problema: se cometer um 
erro, poderá colocar em risco a vida do paciente.

Que outro profissional terá sangue frio para 
exercer uma atividade com essa característica? 
Talvez o piloto de um avião de passageiros, que 
também não tem o direito de errar – e aqui temos 
outro exemplo de profissional diferenciado, mas 
o assunto hoje é o médico, porque estamos 
comemorando seu dia anual em 18 de outubro.

Além dessa enorme pressão de ter literalmente  
em suas mãos a vida de um paciente, o médico 
é um ser humano e, como tal, está sujeito a todo 
tipo de tsunami emocional, que pode surgir na 
vida pessoal de qualquer indivíduo.

Dá para o leitor imaginar o que se passa na 
cabeça daquele cirurgião que acabou se de se 
separar da mulher? Ou que tem um dos pais 
numa UTI? Ou um filho adolescente evolvido 
com drogas? Ou uma enorme dívida que está 
vencendo e ele não tem dinheiro suficiente 
para quitá-la?

Pode parecer roteiro de filme ou novela, mas 
acontece na vida real. A cirurgia está com dia e 
hora marcados, o paciente e sua família já con-
tam com o procedimento – e o sucesso dela – 
e o médico não pode simplesmente dizer-lhes 
que não vai poder operar naquele dia porque 
está com um problema pessoal.

Certamente, há médicos e médicos. Há aque-
les que levam rigorosamente a sério o juramen-
to de Hipócrates e há outros que nem tanto. 
Paciência, em toda profissão há os bons e os 
maus, os mocinhos e os bandidos. Isso faz par-
te da natureza do coletivo humano e não pode 
ser usado para desmerecer o imenso valor da 
heróica classe médica.

Todos nós precisamos dos serviços e da com-
petência deles – e quem ainda não precisou, 
agradeça a Deus, mas, desculpem, um dia 
vai precisar. O corpo humano, com o tempo 
ou sob determinadas condições, se desgasta, 
começa a falhar e adoece. É a vez do médico 
entrar em cena.

Nenhum ser humano vem do planeta Krypton, 
como o Super-Homem. Mas nosso sofrido 
e maltratado planeta Terra está cheio de 
kryptonita por todos os lados. Ainda bem que 
há sempre um médico por perto.

Floriano Serra é Psicólogo, Palestrante, Escritor  
e Diretor Executivo da Consultoria Somma4 Gestão 
de Pessoas.
E-mail: florianoserra@terra.com.br
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SEUS PRODUTOS EM DESTAQUE
PARA O MÉDICO CERTO.

SUA MARCA SEMPRE NA FRENTE
DO ESPECIALISTA.

Marketing de conteúdo inteligente.

Uma alternativa multichannel racional.

74 mil médicos participantes.

Presente a cada 15 dias para o especialista do seu target:
       - Cardiologia
                - Ginecologia
                        - Dermatologia
                               - Hospitalar/Dor

Se o seu laboratório tem a BU para estas especialidades,
agende uma visita: dpm@dpm.srv.br
tel.: (11) 5533-5900 / (11) 98787-4080

ASSUNTOS MÉDICOS
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