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O dia 8 de março foi oficializado pela Organização das Nações Unidas como 
o Dia Internacional da Mulher em 1975, declarado posteriormente como Ano 
Internacional das Mulheres.

Há 46 anos, comemora-se esta data de diversas maneiras, antes timidamente 
com algumas poucas pessoas se lembrando. Hoje, temos um infindo universo 
de informações que favorecem a lembrança.

Mas por que 08 de março?

A absurda lenda do empresário têxtil de New York, que, cansado dos movi-
mentos grevistas de suas funcionárias, trancou a porta do estabelecimento e 
ateou fogo ao local é totalmente inverossímil. 

Existiu outro fato em 08 de março, mas em outro País e ano. Foi sim um movi-
mento grevista que as mulheres tecelãs empreenderam quando da derrubada 
da monarquia czarista. A história ficou marcada não pelo sentimento de dó de 
pobres pessoas queimadas, mas de uma imposição de valores que as mulhe-
res empreenderam. Portanto, são, sim, lutadoras.

Helen Keller é uma destas figuras destacadas que não se permitiu ser vencida 
por suas dificuldades físicas, que a limitaram por causa das sequelas da escar-
latina, e determinadamente lutou para ser reconhecida na sociedade como 
alguém que fez a diferença.

Ela nos deixou o legado do filme O Milagre de Anne Sullivan, baseado no livro 
de sua autoria The Story Of My Life.

Uma lutadora.

Ela, e muitas outras que conhecemos pessoalmente, nos inspiraram a dedicar 
esta edição especial da UPpharma como reconhecimento e valorização à mu-
lher. Todo o conteúdo foi desenvolvido para deixar a merecida homenagem a 
elas. Sejam donas de casa, médicas lutando para preservar vidas, profissionais 
da indústria farmacêutica, ou as que estejam atuando, incansavelmente, em 
qualquer outra profissão que dignifique a mulher, queremos estender nossos 
parabéns pela passagem da doce data de 08 de março.

Finalizamos também com mais uma das frases maravilhosas de Helen Keller:
“As melhores e as mais lindas coisas do mundo não se podem ver nem tocar. Elas 
devem ser sentidas com o coração.”

Parabéns!
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Conta-Gotas
“Boa publicidade não é só circular  
informação, é penetrar desejos e 

 crenças na mente do público-alvo”
(Leo Burnett)

     INVESTIMENTOS
O Laboratório Cristália conquistou sua 114ª patente, con-
cedida nos Estados Unidos, com o número US 10865209, 
e é relacionada ao processo para a preparação do Insumo 
Farmacêutico Ativo (IFA) Temozolomida, usado na produção 
de medicamentos para alguns tipos de tumores cerebrais.

     SUSTENTABILIDADE
A Hypera Pharma aderiu ao Pacto Global, maior iniciativa de 
sustentabilidade corporativa do mundo, com cerca de 14 mil 
membros em 70 redes locais, que abrangem 160 países.
Com a assinatura, a Farmacêutica se compromete a trabalhar 
em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e a seguir 10 princípios universais defendidos pelo 
Pacto Global. 

     AQUISIÇÃO
A Eurofarma anunciou o fechamento da compra de ativos 
da Takeda em um processo longo, de quase 10 meses, e que 
também contou com a participação da Hypera Pharma, que 
fica com os ativos da Takeda no mercado brasileiro. Ao todo 
são 12 medicamentos da marca. 

     CERTIFICAÇÃO
A Eurofarma Colômbia recebeu mais uma importante certifi-
cação, reconhecida por suas ações junto ao meio ambiente e 
de responsabilidade social. Trata-se do Programa Distrital de 
Excelência Ambiental (Pread), um reconhecimento público 
concedido às empresas que se destacam em criar iniciativas 
de sustentabilidade, por sua consciência em cuidar dos re-
cursos naturais e reduzir poluentes. 

     EXPANSÃO
A Blau Farmacêutica inaugurou em seu complexo industrial 
de Cotia (SP) uma planta dedicada à produção de IFAs (insu-
mos farmacêuticos ativos) biotecnológicos. A nova instala-
ção possui 3000 m2 de área e recebeu um investimento de 
cerca de R$ 200 milhões.

    GIRO
A Pfizer anunciou Marta Díez como a nova presidente da sub-
sidiária no Brasil. Marta é a primeira mulher a exercer o cargo 
máximo de gestão executiva da companhia no País. De origem 
espanhola, ocupou, ao longo de sua trajetória profissional, di-
versas posições de liderança.

A Unidade de Negócios de Consumer Healthcare da Sanofi 
no Brasil nomeou Sueli Thomé como a nova Diretora de RH 
Latam. Ao longo de sua trajetória, a executiva já atuou em uni-
dades da companhia, como Medley (genéricos), CHC e Sanofi 
Pasteur (vacinas).

A Sandoz do Brasil comunicou mudanças em sua diretoria, 
nas áreas de vendas e jurídica. Rafael Ferri, Diretor de Jurídi-
co & ERC, deixou a posição para assumir um novo desafio na 
Novartis. Em seu lugar, a empresa recebeu Juliana Marques 
Kakimoto, que ocupou a posição com a missão de trazer pro-
tagonismo para o setor.

Também na Sandoz, Rodrigo Salman deixou a posição de Head 
da Força de Vendas da divisão de NeuroCor (SNC – Sistema 
Nervoso Central e Cardiovascular) e assumiu o cargo de Di-
retor de Excelência Comercial & Digital da Farmacêutica no 
Brasil, novo setor de Inteligência de Negócio, Treinamento, 
Incentivos e Digital voltado ao suporte do time comercial e 
estratégico.
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Ao movimento inicial voltado para a di-
versidade de gêneros, o setor agregou 
outras ações afirmativas. Há tempos, a 
promoção da equidade racial conta com 
o apoio das grandes empresas do setor.
 
E 15 anos atrás, numa iniciativa do Sin-
dusfarma, a indústria farmacêutica foi 
pioneira no País na criação de um progra-
ma de incentivo à contratação de pessoas 
com deficiência (PCDs), em acordo firma-
do com centrais sindicais e a Superinten-
dência Regional do Trabalho e Emprego 
no Estado de São Paulo.
 
No ano passado, com o objetivo de de-
bater estratégias que estimulem a imple-
mentação de ações em prol da diversidade 
e de um ambiente de trabalho ainda mais 
inclusivo nas indústrias farmacêuticas, o 
Sindusfarma criou o Grupo de Trabalho 
de Diversidade, focado em cinco pilares: 
Gerações, Gênero, LGBTQ+, Raça e PCD. 
 
A indústria farmacêutica tem esta ca-
racterística. Investe em todos os aspec-
tos da qualidade e está historicamente 
comprometida com as melhores práticas 
na gestão de profissionais. E o faz com 
a certeza de que esta é a principal razão 
de seu sucesso em promover a saúde e 
o bem-estar, no Brasil e no mundo. De 
fato, um fruto valioso desse foco na exce-
lência está sendo colhido agora: vacinas 
que começam a vencer a guerra contra o 
coronavírus.

A indústria farmacêutica 
brasileira e mundial oferece 

os melhores ambientes 
de trabalho e as melhores 
oportunidades para seus 

colaboradores, com o  
objetivo de atrair e reter os  

bons profissionais.

Para as mulheres, a indústria farmacêutica foi pioneira em abrir espaços 
de promoção e desenvolvimento de carreiras, que, atualmente, cobrem 

todas as áreas e atingem os mais elevados postos gerenciais. 

EXCELÊNCIA E DIVERSIDADE

Sindusfarma 
Nelson Mussolini 

A indústria farmacêutica se caracte-
riza pelo pioneirismo e pela exce- 
 lência em todos os aspectos. 

Numa circunstância, infelizmente dramáti-
ca, o mundo está assistindo à corrida pelo 
desenvolvimento de vacinas e medica-
mentos para tratar o coronavírus, liderada 
pelas empresas do setor, e tomando co-
nhecimento de como pesquisas de ponta 
em biotecnologia e engenharia genética 
de última geração, desenvolvidas por labo-
ratórios farmacêuticos, estão permitindo 
o controle da pandemia de SARS-CoV-2.
 
Em linhas gerais, os altos padrões de 
qualidade adotados pela indústria farma-
cêutica na pesquisa e desenvolvimento 
de medicamentos já eram relativamente 
conhecidos do público. 

A grande novidade foi acompanhar em 
detalhes e “tempo real” o complexo e rigo-
roso processo das pesquisas clínicas, eta-
pa crucial para a aferição da eficácia, segu-
rança e qualidade que todo medicamento 
precisa ter para ser oferecido à população 
– do mais simples ao mais sofisticado.
 
O profundo envolvimento da indústria 
farmacêutica com a ciência foi explicitado 
pela emergência sanitária causada pela 

pandemia, e a urgência em descobrir, no 
menor tempo possível, vacinas para evitar 
o contágio e proteger bilhões de pessoas.
 
Essa é apenas uma das inúmeras facetas 
de um setor que investe na qualidade e 
antecipa tendências.  Foi assim na criação 
de grandes centros de pesquisa e na con-
tratação intensiva de cientistas. Foi assim 
na preocupação com as pessoas, fossem 
os consumidores de seus produtos, fos-
sem os colaboradores de suas empresas. A 
indústria farmacêutica brasileira e mundial 
oferece os melhores ambientes de trabalho 
e as melhores oportunidades para seus co-
laboradores, com o objetivo de atrair e reter 
os bons profissionais. Por isso, os laborató-
rios farmacêuticos estão entre as empresas 
mais cobiçadas para se trabalhar.
 
Para as mulheres, o setor foi pioneiro em 
abrir espaços de promoção e desenvol-
vimento de carreiras, que, atualmente, 
cobrem todas as áreas e atingem os mais 
elevados postos gerenciais. A indústria 
farmacêutica foi uma das primeiras, em 
Convenção Coletiva de Trabalho, a con-
ceder a licença maternidade de 180 dias.
 
Na alta administração de grandes empre-
sas, o espaço das mulheres na liderança 
tem crescido em ritmo acelerado. Hoje, 
empresas como Aché, Besins, Biogen, Lilly 
e Pfizer, entre outras, são comandadas por 
mulheres. O mesmo ocorre em importan-
tes entidades de classe – Interfarma e Pró-
Genéricos têm à frente mulheres.
 
A contribuição feminina tem sido determi-
nante para a evolução da indústria farma-
cêutica. E essa bem-sucedida experiência de 
integração apontou o passo seguinte: investir 
na diversidade, na contratação de profissio-
nais com diferentes formações e vivências.

Nelson Mussolini é Presidente Executivo 
do Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos (Sindusfarma) e membro do 
Conselho Nacional de Saúde.
E-mail: presidencia@sindusfarma.org.br

mailto:presidencia%40sindusfarma.org.br?subject=
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EXCELÊNCIA E DIVERSIDADE

Yuri Trafane

Marketing de Conteúdo

O E-Mail morreu?
O e-mail ainda reina soberano, mas não é só como ferramenta 

de interação corporativa, mas também como ferramenta de 
comunicação mercadológica.

Se você trabalha no mundo corpo-
rativo ou ligado a ele, faça uma 
experiência: não acesse sua caixa 

postal por uma semana e espere o resul-
tado. Fornecedores, colegas de trabalho 
e clientes (entre outros) irão te mostrar 
que a resposta à pergunta do título é um 
sonoro não. 

E o pior: quando você se sentir obrigado 
a voltar a ele, vai ter o trabalho de apagar 
90% ou mais de lixo eletrônico prestando 
atenção para não perder os 10% de men-
sagens relevantes delicadamente entre-
meadas. Como eu sei? Eu fiz isso. 

Tentei dirigir minha comunicação para o 
WhatsApp e redes sociais e o resultado 
foi um fracasso. Apesar de existirem ou-

tros meios de comunicação mais rápidos 
e mais difundidos, no mundo empresarial 
o e-mail ainda reina soberano.

Mas não é só como ferramenta de intera-
ção corporativa que o nosso querido cor-
reio eletrônico continua vivo. Como fer-
ramenta de comunicação mercadológica 
também. Em especial, como instrumento 
de apoio ao marketing de conteúdo.

É claro que se você quiser fazer da ma-
neira correta precisa entender que a 
construção de uma lista de envio precisa 
estar baseado numa autorização explícita 
e evidente. 

O famoso “opt in”. Comprar listas, nem 
pensar. Principalmente, aquelas “à la 

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

Santa Ifigênia”. A forma certa é oferecer 
conteúdo relevante para o suspect e le-
var a ele um conteúdo mais profundo e 
sofisticado em troca de seu endereço ele-
trônico.

Na hora de enviar as mensagens, o ideal é 
utilizar plataformas especializadas sérias 
para disparo, buscando a maior segmen-
tação possível, de forma que a pessoa 
que vai receber o e-mail seja alguém que 
realmente tem interesse na sua comuni-
cação, produto ou serviço. 

Receber um e-mail não é ruim em si. Rece-
ber um e-mail que não lhe interessa é que 
irrita. O uso de plataformas profissionais 
vai ajudar a manter a lisura do processo, 
além de permitir a realização de testes e 
a leitura de resultados que levarão a uma 
precisão cada vez maior.

Tal leitura deve passar pela análise de 
indicadores importantes tais como: rejei-
ção, cancelamento, abertura e suas carac-
terísticas (assunto, horário, destinatário, 
remetente), cliques, design e etc. 

Os usos mais importantes dessa ferra-
menta, que ainda ficará muito tempo en-
tre nós, são: envio de newsletter, e-mail 
marketing, alimentação do fluxo de nu-
trição, relacionamento com os clientes e 
efetivação de transações comerciais.

mailto:yuri%40ynner.com.br%0D?subject=
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Especial  
Dia da Mulher

Dra. Albertina Duarte
A prevenção como grande
 aliada na saúde da mulher

Médica Ginecologista e Obstetra, 
Chefe do Ambulatório de Gine-
cologia da Adolescente no Hos-

pital das Clínicas da USP e Coordenadora 
do Programa Saúde do Adolescente da 
Secretaria Estadual de Saúde do Esta-
do de São Paulo, Dra. Albertina Duarte 
é umas das entrevistadas da UPpharma 
para essa edição especial e comemorativa 
do Dia da Mulher.

Grande expoente em saúde feminina, a 
médica foi uma das profissionais que con-
tribuíram para a redação das normas téc-
nicas do PAISM (Programa de Assistência 
Integral à Saúde da Mulher), do Ministé-
rio da Saúde.

Nesta entrevista exclusiva, Dra. Alberti-
na apresenta os desafios para prevenção 
e controle de doenças que ainda levam 
muitas mulheres a óbito no Brasil, como 
os cânceres de mama e de colo de útero. 
Confira.

As mulheres são mais da metade da po-
pulação brasileira e sabe-se que o ado-
ecimento delas é multifatorial, conside-
rando o meio ambiente, alimentação, 
moradia, condições de trabalho, renda e 

Precisamos melhorar a cadeia de atendimento à mulher, visando 
à sua saúde integral. É preciso que o ginecologista esteja mais 

perto de suas pacientes, percebendo todos os sinais, orientando, 
esclarecendo dúvidas e acolhendo suas queixas.

lazer. O que falta ainda no País para que 
as mulheres tenham mais qualidade na 
atenção à saúde?

Dr. Albertina Duarte – Em se tratando da 
saúde da mulher, vejo hoje como um dos 
aspectos mais importantes a necessidade 
de ouvir e entender com mais profundi-
dade as novas questões do universo fe-
minino, relacionadas tanto à sexualidade 
e à violência, seja doméstica, sexual ou 
psicológica, quanto ao trabalho fora do 
lar, à família, entre outras.

Para isso, defendo que as consultas médi-
cas deem espaço para que a mulher expo-
nha, de forma multifatorial, seus queixas 
e problemas. Eu proponho que, espe-
cialmente, na rede básica do SUS, sejam 
criados novos formatos de atendimento à 
mulher em que se tenha uma equipe mul-
tiprofissional para receber essas pacientes. 

Precisamos criar modelos que contemplem 
algo semelhante a rodas de conversas, por 
exemplo, ministradas por enfermeiros, psi-
cólogos, assistentes sociais etc., que pos-
sam colher informações sobre as pacientes 
e levá-las aos ginecologistas – responsáveis 
pelo atendimento –, visando oferecer uma 

Dra. Albertina Duarte
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Especial  
Dia da Mulher

pleno século 21? A verdade é que pre-
cisamos trabalhar, e muito, para mudar 
essa realidade no Brasil.

Quais outros fatores na área da saúde, se 
bem controlados, podem diminuir a morta-
lidade ou os riscos de doenças ainda mais 
prevalentes entre as mulheres brasileiras?

O câncer de colo de útero, por exemplo, 
ainda mata muitas mulheres no País. A 
cobertura do papanicolau é ainda mui-
to baixa. Apesar de ser uma doença que 
pode ser facilmente detectável e tratável, 
muitas pacientes desenvolvem a patolo-
gia e vão a óbito por não terem acesso ao 
exame. E são mulheres de todas as idades 
e em várias fases de sua vida reprodutiva, 
sendo que muitas delas, nunca fizeram o 
papanicolau.

O mesmo acontece com o câncer de 
mama, o mais prevalente no universo fe-
minino. Muitas mulheres não têm acesso 
aos exames preventivos e acabam tam-
bém sendo vítimas dessa doença.

consulta com mais qualidade que 
possibilite analisar a paciente de 
uma forma mais ampla.

Esse tipo de acolhimento é muito 
importante nos dias de hoje. O fato é que 
precisamos entender que muitas queixas 
e sinais colocados pelas pacientes, como 
ansiedade, depressão, dores no corpo e 
outros sem motivos aparentes, podem 
estar associados a fatores que nem sem-
pre são analisados pelos ginecologistas.

A pandemia comprovou justamente isso. 
Durante a quarentena, estudos aponta-
ram que a saúde mental da mulher foi ex-
tremamente impactada, desencadeando 
diversos outros problemas físicos. E nem 
todos os ginecologistas possuem uma vi-
são mais ampla para tratar a paciente de 
forma integral.

E essa situação continua, pois a pande-
mia ainda não acabou. O medo do con-
tágio, a incerteza em relação ao futuro, 
a sobrecarga de trabalho pela dupla jor-
nada e as pressões psicológicas e emo-
cionais ainda trazem muitos impactos na 
saúde das mulheres. 

Isso sem falar da gestante, que, em meio 
à quarentena, também viveu momentos 
de tensão e estresse à medida que teve 
de dar prosseguimento ao seu pré-natal 
em hospitais e consultórios, correndo o 
risco de se contaminar. 

Hoje, com o avanço da tecnologia é pos-
sível criar esse espaço para conversas e 
acolhimento, sempre supervisionado por 
equipes multiprofissionais, o que tam-
bém promoverá maior aproximação entre 
a paciente e seu médico. Consultas on-li-
ne, grupos de WhatsApp, vídeosachama-
das e videoconferências são algumas das 
opções que a tecnologia já disponibiliza, 
seja na rede púbica ou privada, e podem 
contribuir para proporcionar um atendi-
mento em que a paciente sinta-se mais 
segura e confiante de que seu médico 
está disponível para receber e atender 
suas demandas. Isso poderá fazer toda a 
diferença na assistência à mulher.

Como a senhora mencionou, a mulher, 
principalmente a gestante, precisa do 
atendimento e contato com seus médicos. 
Como substituir estes contatos em tempos 
de isolamento?

Realmente, esse tem sido um grande desa-
fio. Com a telemedicina, os GOs têm aten-
dido às pacientes, porém, de uma forma 
mais limitada. É possível verificar alguns 
sinais, como inchaço, mal-estar ou mesmo 
obter informações em relação ao aumento 
ou não de peso, entre outras, que o espe-
cialista pode perguntar à sua paciente. 

Sem dúvida, a telemedicina tem sido uma 
aliada para evitar a exposição da gestante 
aos riscos de contaminação pela Covid-19. 
Entretanto, quando se trata de gestantes, 
o exame físico é imprescindível. Na pa-
ciente grávida é preciso aferir a pressão 
arterial, monitorar seus sinais vitais e do 
bebê, entre outros procedimentos.

E por falar em gestantes, essa questão do 
pré-natal é algo que também precisamos 
discutir melhor, mesmo em tempos “nor-
mais”, principalmente, em nível de SUS. 

A média de consultas para pré-natal no 
sistema público no Brasil gira em torno de 
sete, que é uma das médias das mais altas 
do mundo. Em contrapartida, a mortali-
dade materna também tem atingindo ní-
veis muito elevados no País, e vem man-
tendo-se assim por muitos anos, ou seja, 
as estatísticas nesse campo continuam 
preocupantes.

Precisamos ter um olhar mais atento para 
isso. Precisamos instituir protocolos de 
atendimento e seguimento à gestante. 
A maioria delas se preocupa em fazer o 
acompanhamento recomendado durante 
toda a gravidez com o médico. Mas um 
grande número de mulheres ainda acaba 
perdendo a vida posteriormente no parto 
ou no pós-parto por fatores que podem 
ser melhor controlados.

Como é possível que as gestantes conti-
nuem morrendo no País por hipertensão, 
sangramento ou infecções pós-parto em 
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Milhares também morrem todos os anos 
por problemas cardiovasculares, por doen-
ças sexualmente transmissíveis, sem falar 
da depressão e ansiedade que podem de-
sencadear outros problemas físicos.

Acontece que a prevenção no Brasil não é 
algo tão valorizado como se deveria. Preci-
samos urgentemente colocar a prevenção 
no foco da saúde da mulher, buscando no-
vas iniciativas para se promover, em maior 
escala, a detecção precoce.

O papanicolau é um exame simples e de 
custo baixo que pode salvar vidas. Muitos 
países reduziram as mortes por câncer de 
colo de útero aumentando a cobertura do 
exame de papanicolau. É inaceitável que no 
Brasil tenhamos ainda números tão altos de 
óbitos decorrentes desse tipo de câncer.

Precisamos melhorar essa cadeia de aten-
dimento à mulher, visando à sua saúde in-
tegral. É preciso que o ginecologista esteja 
mais perto de suas pacientes, percebendo 
todos os sinais, orientando, esclarecendo 
dúvidas e acolhendo suas queixas.

Por outro lado, temos grandes conquistas 
no Brasil, como a vacina contra o HPV, 
que é também uma importante aliada 
no combate ao câncer de colo de útero, 
mas que tem, especialmente em algumas 
regiões, uma baixa adesão. E o Brasil é 
um dos poucos países que disponibilizam 
essa vacina de alto custo gratuitamente. 

Na verdade, precisamos melhorar a ges-
tão, inclusive em relação à análise dos in-
dicadores da saúde da mulher, para criar 
propostas e ações mais eficazes e efetivas. 

Até porque de nada adianta oferecer pro-
gramas de prevenção e priorizar a detec-
ção precoce, se essa paciente não tiver 
um acompanhamento posterior, caso seja 
detectada alguma alteração nos exames. É 
essencial oferecer seguimento, uma res-
posta de tratamento para essa paciente.

Acredito que há muito o que melhorar, mas 
são necessárias, além de recursos obvia-
mente, propostas efetivas – que possam 
ser implementadas num país continental –, 
como também ação e compromentimento.

Como questões sociais, como a violência 
física doméstica, feminicídios, entre ou-
tras, vêm impactando a saúde da mulher? 

De fato, esse tipo de situação precisa ser 
controlada, pois afeta muito as mulheres. Na 
pandemia, principalmente, a violência do-
méstica aumentou significativamente, jun-
tamente com os números de feminícidios. 

Nesse contexto, não só a sociedade, mas 
também os GOs precisam entender me-
lhor essa questão, que faz parte sim da 
assistência integral à sua paciente.

Durante a pandemia, a mulher ficou muito 
mais sobrecarregada, diante das obriga-
ções com os filhos, com a família, com o 
trabalho, o que impactou sua saúde men-
tal. Para piorar, muitas sofreram violência 
física, sendo que grande parte dos agres-
sores são seus parceiros, seus maridos.

O isolamento foi um desafio para a ala fe-
minina. É preciso entender como o ciclo 
de violência doméstica funciona, o por-
quê desse ato horrível ainda acontecer 
e o que pode ser feito para minimizar o 
problema. 

Muitas mulheres por receio ou vergonha, 
optam por não denunciar o agressor. Com 
isso, somatizam o sofrimento e ficam su-
jeitas a desenvolver mais doenças, como 
quadros de ansiedade, depressão e sín-
drome do pânico, sem falar no suicídio.

É importante que todas essas questões 
entrem na pauta do atendimento à saú-
de da mulher. É preciso que os profissio-
nais de saúde, a sociedade e o Governo 
respondam a esses novos desafios e 
busquem alternativas para oferecer essa 
abordagem mais integral, de modo que as 
mulheres possam ter mais qualidade na 
atenção à sua saúde.

Defendo que as 
consultas médicas 

deem espaço 
para que a mulher 

exponha, de forma 
multifatorial, 

seus queixas e 
problemas.
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Dr. José Carlos Riechelmann
Os desafios para garantir uma 
assistência integral à mulher

Os programas de saúde materno
-infantil sempre foram os princi-
pais eixos no Sistema Único de 

Saúde (SUS) e já existem há muitas dé-
cadas. Uma das conquistas mais impor-
tantes nessa área foi a criação da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher, em 2004, que envolve não so-
mente questões de ordem reprodutiva e 
sexual, mas também fatores sociocultu-
rais, levando em conta, inclusive, a diver-
sidade das regiões do País, que possuem 
diferentes níveis de desenvolvimento de 
seus sistemas locais de saúde.

O Sistema Único de Saúde determina 
uma série de direitos relacionados à saú-
de da mulher, entre eles estão o acesso 
aos exames de mamografia, papanicolau, 
planejamento familiar e à atenção huma-
nizada durante o parto.

Entretanto, nos últimos anos, apesar das 
muitas conquistas, com o subfinancia-
mento da saúde pública, a mulher não 
tem sido atendida em suas demandas na 
área da saúde. 

Devido à falta de uma atenção efetiva e 
eficaz, muitas não conseguem acesso a 
consultas e exames preventivos que po-
dem salvar vidas. A consequência disso é 
uma ineficiência no rastreamento e, por 
conseguinte, uma alta mortalidade por 

Nos últimos anos, apesar das muitas conquistas, com o 
subfinanciamento da saúde pública, a mulher não tem sido atendida 

em suas demandas na área da saúde. 

cânceres de mama, ovário ou de colo de 
útero, os tipos mais prevalentes no gêne-
ro feminino.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) 
estima que para cada ano do triênio 
2020/2022, serão diagnosticados no 
Brasil 66.280 novos casos de câncer de 
mama. Mesmo assim, muitas continuam 
sem acesso aos exames preventivos e ne-
cessários, como a mamografia.

A prevenção ainda continua sendo o 
melhor dos caminhos, mas também exi-
ge comprometimento, políticas públicas 
específicas, recursos financeiros e inicia-
tivas bem implementadas, que permitam 
o acesso amplo a exames para todas as 
mulheres. 

Para analisar esse cenário e os impactos 
da pandemia na qualidade da assistência 
à mulher, a UPpharma entrevistou Dr. 
José Carlos Riechelmann, Ginecologista 
e Sexologista, Diretor de Gestão de Pes-
soas, Ensino e Pesquisa do Hospital Mu-
nicipal do Campo Limpo "Dr. Fernando 
Mauro Pires da Rocha"/SP e Presidente 
do Comitê Científico de Sexualidade Hu-
mana da Associação Paulista de Medicina 
(APM). 

UPpharma - Como estão hoje no Brasil os 
programas voltados à saúde da mulher? 

Dr. José Carlos Riechelmann
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Dr. José Carlos Riechelmann – Desde a 
criação do Ministério da Saúde, na dé-
cada de 1940, os programas voltados à 
saúde materno-infantil formam os princi-
pais eixos no sistema de saúde público. A 
partir da década de 1980, tivemos uma 
evolução nessa área, ampliando o foco 
para a saúde integral da mulher. Em 2004, 
foi criada a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher.

Por outro lado, alguns fatores têm pro-
vocado uma estagnação e até uma dete-
rioração nessa assistência, especialmente 
no SUS. Um deles foi a publicação da PEC 
95, determinando um teto para os gastos 
públicos, o que inclui as áreas da educa-
ção e saúde. Com isso, estamos vivendo 
um subfinanciamento crônico do Sistema 
Único de Saúde.

Com menos recursos, retrocedemos em 
questões que já vínhamos avançando, 
como os atendimentos específicos para 
a população GLBT – não só na parte 
farmacológica, com o fornecimento de 
terapia hormonal, mas também em rela-
ção à cirurgia de redesignação sexual –, 
ou mesmo em aspectos relacionados ao 
abortamento legal previsto por lei, trata-
mentos para infertilidade e reprodução 
assistida, entre outros atendimentos em 
que houve um estancamento nesta atual 
administração.

Para se ter ideia, na cidade de São Paulo, 
temos apenas um hospital, que oferece o 
serviço de reprodução médica assistida, 
mas de maneira ainda muito insuficiente. 
Há casais que ficam anos na fila, com o 
risco de perderem o time para o proces-
so de fertilização assistida quando forem 
chamados.

Não podemos deixar de mencionar tam-
bém a questão do câncer de mama, cujos 
exames para o diagnóstico precoce ainda 
não atingem toda a população feminina. 
O rastreamento do câncer de mama ainda 
é ineficiente no País, sem falar das cirur-
gias de reconstrução de mama, que tam-
bém diminuíram nesta atual gestão. Na 
verdade, hoje há menos centros especia-
lizados oferecendo esse tipo de serviço.

Em se tratando de cirurgias ginecológi-
cas, também pioramos. Só em São Paulo, 
que é um dos grandes polos da medicina, 
existe uma fila de milhares de mulheres, 
aguardando por sua vez no serviço públi-
co para se submeter a esse tipo de pro-
cedimento, muitas já com dores pélvicas, 
apresentando sangramentos e vivendo 
processos complicados e arriscados.

Com a pandemia, a situação, que já esta-
va alarmante, se agravou. Muitos hospi-
tais fecharam os serviços de ginecologia 
e obstetrícia para abrir leitos e alas para 
tratamento da Covid-19. Ao mesmo tem-
po, a população feminina, até por receio 
do contágio e exigência de isolamento, 
adiou suas consultas, tanto nos serviços 
público quanto privado.

Então o que já era insuficiente ficou mais 
complexo na quarentena. E essa é uma 
situação que ainda deve permanecer por 
muito tempo.

O que falta, na verdade, são recursos finan-
ceiros. A saúde precisa ter um financiamen-
to maior para poder atender à demanda da 
população com mais qualidade e eficácia.

Para se oferecer uma saúde integral à mu-
lher, é muito importante o fortalecimento 
do vínculo médico-paciente. Como os gi-
necologistas e obstetras podem ajudar na 
valorização da saúde da mulher e oferecer 
uma abordagem mais integral?

Nesse aspecto, acredito que precisamos 
trabalhar melhor essa questão na forma-
ção dos ginecologistas e obstetras. Isso é 
algo que deveria ser aprendido na gradua- 
ção. Nos hospitais-escola, que mantêm 
residências de ginecologia e obstetrícia, 
a relação médico-paciente precisa ser 
abordada de forma efetiva.

O fato é que esse vínculo na ginecologia 
e obstetrícia guarda muitas particularida-
des. Os médicos se deparam com várias 
situações corriqueiramente que exigem 
amplos conhecimentos e uma visão mais 
integral de sua paciente: é uma gestante 
que está em risco de abortamento; outra 
que desenvolveu um câncer de útero e vai 

O que falta, na verdade, 
são recursos financeiros. 

A saúde precisa ter um 
financiamento maior 
para poder atender à 

demanda da população 
com mais qualidade e 

eficácia.
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passar por uma histerectomia; outra tem 
seu bebê com uma malformação congê-
nita, entre muitas outras intercorrências.
E em muitos casos, o parceiro, ou marido, 
precisa ser envolvido. Cabe aos médicos 
ajudar o casal a desenvolver as compe-
tências emocionais para a maternidade 
e paternidade ou mesmo para lidar com 
situações da saúde da mulher que vão 
necessitar dessa cumplicidade do casal. 
E isso, ele não aprende na faculdade ou 
nas residências, que, em geral, preparam 
o médico para lidar com questões orgâni-
cas, farmacológicas e cirúrgicas.

Existem médicos que percebem essa neces-
sidade de acolher a sua paciente, ajudan-
do-as também nos aspectos emocionais, 
e procuram especializações para oferecer 
um atendimento mais humanizado e mais 
integral. Mas ainda é algo que precisa ser 
estimulado junto à classe médica.

Para se ter ideia, no Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São Paulo 
(Cremesp), do qual sou delegado, de cada 
100 reclamações 85 estão relacionadas 
a problemas com questões emocionais. 
Ou seja, médicos que não demonstraram 
empatia e sensibilidade no atendimento.

Vejo essas situações como uma falta de ha-
bilidade de muitos GOs para lidarem com 
as necessidades de cunho emocional da 
mulher, ou seja, um insucesso do ponto de 
vista profissional. Os médicos, muitas vezes, 
acabam perdendo a paciente porque a quali-
dade do atendimento não é satisfatória.

Quais são hoje as áreas ligadas à saúde 
da mulher que mais desafios colocam aos 
médicos ginecologistas e obstetras?

Eu diria que todas as áreas ligadas à saúde 
da mulher impõem desafios para os GOs. 
No âmbito do atendimento às demandas 
relacionadas à sexualidade da mulher, 
por exemplo, não são muitos os gineco-
logistas que dispõem de uma formação 

adequada nessa área. A mulher, por sua 
vez, em geral, tem dificuldades de se abrir 
com seus médicos, que acabam não enca-
minhando também essa paciente para um 
especialista nesse campo.

Outro desafio dos GOs que eu destacaria é 
o tratamento da endometriose, que ainda 
exige muitos conhecimentos por parte do 
médico para se ter um resultado 100% sa-
tisfatório. Importante ressaltar que, no caso 
da endometriose, os efeitos podem ser de-
vastadores do ponto de vista da reprodução. 

O câncer de ovário é outro campo desa-
fiador, pois trata-se de uma doença silen-
ciosa. Em geral, quando ele é descoberto, 
já atingiu estágios mais avançados.

Também destaco a questão da mulher que 
é vítima de violência sexual. É inaceitável 
essa onda de hipocrisia que tem invadido o 
mundo da política e faz com que os gesto-
res do SUS diminuam cada vez mais a oferta 
de serviços e atendimento às mulheres que 
sofrem violência sexual. Isso é inconcebível 
numa sociedade que luta pela equidade de 
direitos para todos os gêneros.

Com a vida moderna, quais as doenças 
mais prevalentes no universo feminino?

O rastreamento do câncer de mama ainda é 
ineficiente no País, sem falar das cirurgias de 

reconstrução de mama, quando a mulher necessita 
realizar tal procedimento, que também diminuíram.

Atualmente, vemos um aumento das  
doenças sexualmente transmissíveis, que 
já podem ser consideradas epidêmicas. 
Temos hoje também uma epidemia de 
HPV. A sífilis, da mesma forma, tem surgi-
do como um surto preocupante.

Os motivos são diversos. Apesar das 
campanhas informativas, o uso de pre-
servativos e os cuidados nas relações se-
xuais têm diminuído, aumentando o risco 
de contaminação por HIV e de DSTs. Os 
programas de saúde da mulher também 
precisam contemplar essas questões. 

Os GOs precisam entender que a saúde 
feminina não se restringe somente a cui-
dados ginecológicos. Os médicos devem 
desenvolver um olhar mais amplo, man-
tendo-se atentos e buscando conheci-
mentos para atender e entender as mu-
lheres em necessidades que nem sempre 
são apresentadas por elas.

É preciso oferecer a essas pacientes o 
acesso a uma avaliação integral, com 
assistência multiprofissional, visando 
um atendimento clínico e psicossocial 
no sentido de garantir sempre uma boa 
saúde física e mental e mais qualidade de 
vida a todas.
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Febrasgo
O trabalho em prol do desenvolvimento

 da ginecologia e obstetrícia no Brasil

Com mais de 16 mil associados, a 
Febrasgo – Federação Brasileira 
das Associações de Ginecologia e 

Obstetrícia vem atuando ativamente para 
divulgar informações e gerar conheci-
mento em ginecologia e obstetrícia para 
qualificar a atenção à saúde da mulher.

Além da preocupação com a educa-
ção continuada dos associados, que faz 
parte de um programa ininterrupto da 
entidade e visa oferecer conteúdos que 
contribuam para o melhor exercício da 
profissão, a Febrasgo desenvolve dife-
rentes ações de informações e conscien-
tização a respeito de diferentes aspec-
tos da saúde da mulher. Recentemente, 
a instituição promoveu uma campanha, 
em parceria com a OMS, para a erradi-
cação do câncer de colo de útero, uma 
doença que pode ser prevenida por meio 
de vacinação e da rotina de consultas re-
gulares.

Outra iniciativa da entidade foi o desen-
volvimento de uma campanha sobre va-
cinação de gestantes e a importância da 
imunização para mãe e bebê. A assistên-
cia à mulher vítima de violência também é 
outra frente que a Febrasgo vem dedican-

Dra. Maria Celeste Wender

do esforços, de modo que essa paciente 
tenha um bom acolhimento e seja atendi-
da de forma integral.

Para desenvolver suas atividades e dar 
suporte completo aos associados, a Fe-
brasgo mantém 29 Comissões Nacionais 
Especializadas em diferentes áreas da gi-
necologia e obstetrícia. 

Nesta entrevista exclusiva à UPpharma, a 
Ginecologista Dra. Maria Celeste Osório 
Wender, Diretora de Defesa e Valoriza-
ção Profissional da Febrasgo, analisa o 
atual cenário da ginecologia e obstetrícia 
no Brasil e aponta alguns desafios para 
que as mulheres possam ser atendidas 
nas questões de sua saúde de uma forma 
integral e com mais efetividade. 

UPpharma – Apesar do Sistema Único de 
Saúde determinar uma série de direitos 
relacionados à saúde da mulher, entre 
eles estão o acesso a exames preventi-
vos e a uma atenção mais humanizada, 
sabemos que a realidade no País é bem 
diferente. O que, na visão da Febrasgo, 
precisa ser feito para oferecer uma as-
sistência com mais qualidade a essas pa-
cientes?

Continuamente, a Febrasgo desenvolve diferentes ações de 
informações e conscientização a respeito de diferentes aspectos 

da saúde da mulher.
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Dra. Maria Celeste – O Brasil é um País 
heterogêneo com muitas realidades que 
impactam a saúde. Acesso à alimentação, 
educação, saneamento, transporte, com-
bate à violência são exemplos de fatores 
diretamente ligados à saúde da mulher, 
que precisam avançar paralelamente ao 
universo médico. Sem eles, as atividades 
de prevenção ou assistência tornam-se 
muito mais complexas.
 
No âmbito médico, propriamente dito, 
temos uma série de desafios ligados ao 
trabalho preventivo, assistência bási-
ca de pré-natal, contratação e atualiza-
ção de profissionais, ampliação da rede 
de atendimento, só para citar alguns. O 
desejo de nós, gineco-obstetras, é pro-
mover a melhor estrutura de saúde para 
nossas pacientes. Contudo, esbarramos 
em divergências de políticas públicas e 
subfinanciamento do SUS. Ainda assim, 
buscamos fazer o nosso melhor sempre. 

Prova disso é o elevado reconhecimento e 
aprovação da especialidade. Recentemen-
te, fizemos um levantamento que revelou 
que 88% de nossas pacientes avaliam po-
sitivamente a atenção dedicada a elas.
 
Na pandemia, devido à necessidade de 
isolamento, quais os maiores desafios dos 
GOs para atendimento das pacientes?

Os últimos meses têm sido bastante de-
safiadores para os profissionais de saúde 
com um todo. E para os ginecologistas 
e obstetras não foi diferente. Contudo, 
graças às experiências e conhecimentos 
acumulados anteriormente, conseguimos 
em grande parte dos locais, nos articular 
rapidamente para organizar os serviços de 
saúde à nova realidade. Como exemplo, 

temos as inúmeras unidades de saúde que 
destacaram acessos e setores exclusivos 
para proteger e garantir o atendimento de 
gestantes, parturientes e puérperas.
 
Outros cuidados de saúde, entretanto, 
tiveram suas atividades interrompidas 
gerando um potencial de risco muito ele-
vado para as mulheres. Podemos citar, a 
drástica diminuição da cobertura vacinal 
contra o HPV (responsável pelo câncer 
de colo de útero); redução no número de 
exames preventivos importantíssimos, 
como o Papanicolau e a mamografia; e 
de vários programas de educação para 
a contracepção. Precisamos considerar 
também que as mulheres de regiões mais 
pobres e distantes dos centros urbanos 
são as mais afetadas.

Um estudo da Febrasgo sinalizou que 
13% das brasileiras não costumam fazer 
consultas ginecológicas regularmente. 
Esse levantamento ocorreu em 2018, an-
tes da pandemia. Imagine o cenário que 
temos agora.
 
Precisamos considerar também diversos 
avanços conquistados. A evolução da te-
lemedicina é um deles. Em pouco tempo, 
regulamentamos e implementamos um 
modelo de trabalho que contribui bas-
tante para a manutenção de considerável 
gama de atendimentos de menor comple-
xidade. Destacaria ainda a articulação de 
médicos e pesquisadores para a difusão 
de informações atualizadas sobre o Sars-
CoV-2, facilitando a elaboração de reco-
mendações e o suporte aos profissionais.
 
No caso da gestante, que precisa do con-
tato com seus médicos, como foi o im-
pacto da pandemia?

O desejo de nós, 
gineco-obstetras, é 
promover a melhor 
estrutura de saúde 

para nossas pacientes. 
Contudo, esbarramos 

em divergências de 
políticas públicas e 

subfinanciamento do 
SUS. 



20 | | Mar/Abr 2021 

Especial  
Dia da Mulher

De modo geral, os hospitais e materni-
dades estabeleceram rapidamente fluxos 
de atendimento para reduzir ao máximo 
o risco de transmissão para gestantes, 
puérperas e recém-nascidos. E o novo co-
ronavírus não é o único agente que pode 
impactar a saúde de mãe e filho, sendo, 
portanto, fundamental a mais completa 
assistência à saúde de ambos durante 
todo o pré-natal, parto e puerpério.
 
A entidade orientou os associados em 
relação a novas possibilidades para acom-
panhamento das gestantes em período 
pré-natal ou mesmo de outras pacientes?

A Febrasgo – por meio de suas Comissões 
Nacionais Especializadas – tem produzi-
do sistemáticas revisões técnicas, posi-
cionamentos e orientações à luz dos co-
nhecimentos científicos mais atualizados 
e reconhecidos pela comunidade médica 
nacional e internacional.
 
A pandemia por SARS-CoV-2 nos impeliu 
a uma rápida e eficaz organização de no-
vos modos de trabalho, a fim de orientar 
os milhares de profissionais de ginecolo-
gia e obstetrícia, do País, em suas condu-
tas terapêuticas, processos administra-
tivos e proteção da própria saúde e das 
pacientes. De acordo com a evolução nos 
números de casos e taxas de transmissão, 
a priorização de atendimentos eletivos 
foi revista, estratégias para atenção a ca-
sos emergenciais foram montadas – bem 
como formas de organização para a ma-
nutenção de atendimentos fundamen-

tais para o acompanhamento da saúde 
da mulher, caso das consultas pré-natais, 
entre outras.

Quais campanhas a Febrasgo mantém 
hoje voltadas aos cuidados e à saúde da 
mulher?

Continuamente, a Febrasgo desenvol-
ve diferentes ações de informações e 
conscientização a respeito de diferentes 
aspectos da saúde da mulher. Recente-
mente, a instituição promoveu uma cam-
panha, em parceria com a OMS, para a er-
radicação do câncer de colo de útero (que 
pode ser prevenido por meio de vacina-
ção e da rotina de consultas regulares). 
Realizamos também uma campanha so-
bre vacinação de gestantes e a importân-
cia da imunização para mãe e bebê. Outro 
aspecto é a assistência à mulher vítima de 
violência, que tenha um bom acolhimen-
to e seja atendida de forma integral.
 
Como é a atuação da entidade para pro-
mover educação continuada e atualiza-
ção dos associados? Quais os principais 
programas de especialização e capacita-
ção oferecidos aos associados?

A educação e atualização médica fazem 
parte de um processo ininterrupto, dadas 
as necessidades de acompanhamento 
dos avanços técnicos, éticos e também 
dos comportamentos e culturas sociais. 
O Brasil é um País muito extenso e he-
terogêneo. Isso se reflete na diversificada 
gama de necessidades e experiências que 

o profissional de ginecologia e obstetrícia 
encontra todos os dias. 

Assim, procuramos sempre acompanhar 
essas dinâmicas, a fim de oferecer conteú- 
dos que contribuam para o melhor exer-
cício da profissão e atenção à saúde da 
mulher. Para isso, empregamos múltiplos 
formatos com diferentes graus de apro-
fundamento e complexidade. 

Podemos citar desde as nossas revistas 
Femina e RGBO, Protocolos Assisten-
ciais, Orientações e Recomendações, Po-
sicionamentos e também nossos Cursos 
de Capacitação, a Escola Febrasgo de Gi-
necologia e Obstetrícia, Febrasgo Play e 
nossos eventos, como o Fórum Febrasgo, 
Webinares e congressos. No último ano, 
realizamos o Highlights 2020 – onde in-
vestimos em formatos interativos e mo-
dernas tecnologias – e o 59ª Congresso 
Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia 
que deve ocorrer neste ano de 2021.
 
Como está estruturada a Febrasgo atual-
mente?

A Febrasgo está estruturada em 29 Co-
missões Nacionais Especializadas em di-
ferentes áreas da ginecologia e obstetrí-
cia. A partir desses grupos, conseguimos 
acompanhar o cenário da ginecologia e 
obstetrícia de modo integral e dar um su-
porte completo ao associado. 

Ao lado desses departamentos, temos 
nossas diretorias e presidência, respon-
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sáveis pela administração e macro ges-
tão das necessidades e oportunidades da 
especialidade, no Brasil e internacional-
mente. Eu estou na diretoria da Defesa 
e Valorização Profissional, há a Diretoria 
Científica, a Financeira, e a Executiva, 
mais os cinco vice-presidentes regionais 
compondo, junto ao Presidente, o grupo 
total da Diretoria da Febrasgo. Atualmen-
te, a Febrasgo conta com mais de 16 mil 
associados.
 
Quais os principais eventos promovidos 
pela entidade atualmente?

Nossas campanhas e eventos são desen-
volvidos em face das necessidades de 
nossas pacientes e dos associados. Co-
mumente, essas iniciativas destinam-se à 
informação e conscientização – quando o 
foco é o público leigo – e ao aprimora-
mento profissional de nossos ginecologis-
tas e obstetras. 

Nesse segundo item, temos ações mais 
recorrentes como os Webinares e a Esco-
la Febrasgo de Ginecologia e Obstetrícia 
e também temos encontros e congressos 
que, em função da magnitude, ocorrem 
com intervalos um pouco maiores. 

É o caso do Congresso Brasileiro de Gi-
necologia e Obstetrícia – evento bienal 
que chega a sua 59ª edição neste ano de 
2021. Outros eventos e formatos também 
são elaborados e testados regularmente, 
como o bem-sucedido Highlights 2020. 
Tendo a inovação como parte de nosso 
cerne, a Febrasgo está sempre atenta às 
demandas da especialidade e procura 
buscar novas formas de se relacionar com 
os associados e de promover partilhas de 
experiências e conhecimentos.

Uma triste realidade

“Trabalhei no serviço público de saú-
de até 2016. Hoje, tenho contato e 
atendo muitas mulheres que utilizam 

o SUS, na cidade de São Paulo. A partir 
desses relatos, o que posso revelar é que 
a assistência à mulher piorou. Segundo 
minhas pacientes, há falta de médicos, 
de medicamentos e insumos, sem falar 
que muitas unidades de saúde fecharam 
ou estão destinadas a atender pacientes 
com a Covid-19. Na verdade, o que vejo, 
com base nesses testemunhos, é que tem 
havido um retrocesso. Até a primeira dé-
cada dos anos 2000, a relação médico-
paciente era mais valorizada, juntamente 
com a busca por um atendimento mul-
tiprofissional e mais humanizado. Hoje, 
as pacientes reclamam da falta de uma 
atenção integral, que contemple não so-
mente suas queixas físicas, mas também 
emocionais. Com a pandemia, esse ce-
nário piorou. Muitas mulheres estão sem 
atendimento, inclusive, tendo de convi-
ver, por vezes, com problemas graves. E 
esse é o quadro da saúde no Brasil, que 
afeta não só a ala feminina, mas todos os 
brasileiros.”

Dra. Tânia das Graças Mauadie Santana, Gi-
necologista Obstetra, foi uma das redatoras 
das normas técnicas do PAISM  (Programa de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher), do Mi-
nistério da Saúde. Também foi Diretora e criadora 
do primeiro ambulatório de saúde sexual na saú-
de pública do Estado de São Paulo, no Hospital 
Pérola Byington, uma das referências em saúde 
feminina.

Dra. Tânia Santana
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Sogesp
Valorização profissional e 

promoção da saúde da mulher

Com mais de 16 mil associados, a 
Sociedade de Obstetrícia e Gi-
necologia do Estado de São Pau-

lo (Sogesp) é uma instituição das mais 
representativas que tem uma atuação 
ativa em várias frentes. Além de apoiar 
o associado, oferecendo educação mé-
dica continuada por meio de seus vários 
programas de atualização profissional, a 
associação também tem como objetivo 
trabalhar para a melhoria da atenção à 
mulher, proporcionando um atendimen-
to integral às suas necessidades.

Para atingir esses objetivos, a Sogesp 
desenvolve várias atividades que vêm 
contribuindo para torná-la referência em 
conteúdo científico de qualidade e na 
disseminação de informações confiáveis 
para todos os associados e para a socie-
dade como um todo. 

Para conhecermos um pouco mais dos 
projetos e iniciativas da associação, o 
Diretor da área de Valorização Profissio-
nal da Sogesp-São Paulo, Dr. Fernando 
Sansone Rodrigues, concedeu entrevista 
exclusiva à UPpharma.

Dr. Fernando Sansone 

Sabemos que cerca de 5 milhões de mulheres, de todas as idades, 
nunca passaram por um ginecologista, o que é uma situação grave, 
já que grande parte das doenças prevalentes no gênero feminino 

pode ser evitada ou curada com exames preventivos.

UPpharma – Em se tratando da saúde 
da mulher, qual a visão da Sogesp sobre 
o cenário brasileiro? Quais os desafios 
nessa área?

Dr. Ricardo Sonasen – Sem dúvida, nos 
últimos anos, tivemos avanços nessa 
área, mas ainda temos muitas oportuni-
dades de melhoria, principalmente em 
se tratando do sistema da saúde público.
Analisando as estatísticas do Brasil, sa-
bemos que cerca de 5 milhões de mu-
lheres, de todas as idades, nunca passa-
ram por um ginecologista, o que é uma 
situação grave, já que grande parte das 
doenças prevalentes no gênero feminino 
pode ser evitada ou curada com exames 
preventivos e visitas regulares ao gine-
cologista.

O fato é que existem muitas iniciativas 
hoje no País para atenção à saúde da mu-
lher, como os programas de prevenção 
e assistência para infecções de doen- 
ças sexualmente transmissíveis, HPV, 
cânceres de mama ou de colo de útero, 
contracepção, planejamento familiar e 
outros, que podem ser melhor trabalha-
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das e levadas a populações-alvo, espe-
cialmente no interior do Brasil, onde sa-
bemos que existem muitas necessidades 
e a capilaridade do serviço público não 
consegue atender totalmente.

A Sogesp está ciente dessa lacuna e 
tem sido muito ativa, oferecendo nossa 
expertise para levar aos profissionais 
que atuam nessas áreas mais carentes 
e remotas programas de atualização e 
reciclagem com foco na atenção de nos-
sa paciente, a fim de que ela possa ser 
atendida da melhor forma, no sentido 
científico, técnico e humano.

A Sociedade vem investindo continua-
mente nesses programas por meio de 
cursos on-line de educação continuada, 
publicações e conteúdos diversos com-
partilhados em nossos canais digitais ou 
mesmo em nossos eventos e congressos.
Nosso objetivo é reunir um grande acer-
vo sobre temas específicos que envol-
vem o dia a dia dos GOs e que possa ser 
acessado pelo nosso site. São materiais 
bastante completos e atuais, com infor-
mações abrangentes sobre situações clí-
nicas – desde a adolescência até o fim da 
vida reprodutiva da mulher com a che-
gada da menopausa e a pós-menopausa.

Todo esse conteúdo está acessível para 
todos os médicos?

Temos vários programas que são abertos 
a outras especialidades e GOs que não 
são associados. Inclusive disponibilizamos 
conteúdo também para as mulheres e ao 
público em geral, tudo desenvolvido pelos 
profissionais da Sogesp, que traz esclareci-
mentos e informações igualmente impor-
tantes numa linguagem mais leiga.

O fato é que a saúde da mulher é uma 
área muito ampla. Existem diversos de-
safios em cada fase de sua vida. Por isso, 
pensando sempre em oferecer a medici-

na preventiva e curativa para a pacien-
te, nosso objetivo é levar o máximo de 
informações de qualidade e abrangentes 
para que os GOs possam se orientar no 
dia a dia e estejam preparados para lidar 
com as diferentes situações clínicas. 

E por falar em uma assistência de mais 
qualidade, quais têm sido as iniciativas 
da Sogesp para que os ginecologistas 
e obstetras possam ajudar na valoriza-
ção da saúde da mulher e oferecer uma 
abordagem mais integral?

Em 2019, fizemos uma pesquisa, junta-
mente com o Datafolha, para conhecer-
mos melhor o perfil do atual profissional 
que trabalha em ginecologia e obstetrí-
cia no Estado de São Paulo e também 
qual a visão que a paciente tem do seu 
médico tanto no serviço público quanto 
no privado. 

Os resultados foram surpreendentes. 
Segundo a pesquisa, 83% das entrevis-
tadas consideraram que seu médico (gi-
necologistas e obstetras) é o profissional 
em que ela mais confia para falar sobre 
aspectos de sua saúde e também para 
buscar indicações de outras especialida-
des para si e para seus familiares.

Na verdade, trata-se de uma especialida-
de que guarda muitas particularidades, 
cujo vínculo não se limita somente à mu-
lher que passa em consulta, mas, por mui-
tas vezes, envolve toda a família. Não é 
raro, os GOs receberem mães que acom-
panham suas filhas adolescentes, maridos 
e parceiros que vêm ao consultório com 
suas esposas ou namoradas grávidas, am-
pliando esse relacionamento.

Na verdade, o vínculo médico-paciente 
é uma das questões mais valorizadas na 
atuação da Sogesp. O nosso programa de 
educação médica continuada contempla 
esse cuidado de preparar o profissional 

Vemos a chegada da 
telemedicina como 
algo positivo, como 

um recurso a mais que 
permitirá aos médicos 

se instrumentalizarem, 
capilarizando o 

atendimento em tempos 
de isolamento.
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para que ele possa se comunicar de forma 
clara, plena e atenciosa com a paciente. 

De nada adianta o profissional ser tec-
nicamente bem informado, se ele não 
conseguir entender a demanda da sua 
paciente, que, muitas vezes, é de natu-
reza emocional e traz desordens físicas.

Principalmente na pandemia, essa ne-
cessidade de acolher a mulher ficou 
ainda mais evidente. A população femi-
nina teve de enfrentar grandes desafios 
decorrentes do isolamento social, que 
provocou uma sobrecarga emocional: as 
responsabilidades com a casa, compa-
nheiro, filhos fora da escola e ainda toda 
a pressão do trabalho remoto.

A saúde mental da mulher foi muito im-
pactada na pandemia. E os GOS, muitas 
vezes, foram os profissionais que elas 
buscaram o socorro para auxiliar em in-
tercorrências que não eram exatamente 
físicas, mas que eram somatizadas pela 
sobrecarga emocional. Os GOs são pro-
fissionais que conseguem ter essa per-
cepção mais abrangente, podendo hu-
manizar o atendimento.

Como foi o trabalho dos GOs nestes 
tempos de pandemia (consultas on-line, 
parto em época de isolamento etc.) e 
como a Sogesp orientou os associados 
neste período?

Foi e está sendo um período bastante 
desafiador. Embora os serviços médicos 
tenham sido considerados essenciais e, 
portanto, continuaram sendo prestados 
à população, tivemos de limitar o núme-
ro de pacientes nos consultórios para 
garantir um atendimento de segurança.

Nesse contexto, contamos com  alguns alia-
dos, como a telemedicina, que acabou sendo 
aprovada pelo CFM e ajudou os médicos a 
garantirem o atendimento as suas pacientes.

Por outro lado, é importante frisar que as 
demandas da saúde feminina são muito 

específicas e necessitam, na maior parte 
das vezes, de um atendimento presen-
cial, como por exemplo, no caso de um 
sangramento, infecções ou mesmo de 
um quadro de alteração menstrual, que 
são situações consideradas de urgência.

Com readequação do atendimento nos 
consultórios, houve um represamento 
muito grande no atendimento e, com 
isso, muitas mulheres não conseguiram 
ser assistidas de forma plena nesse pe-
ríodo – tanto no serviço público quanto 
em clínicas e consultórios.

Com a segunda onda da Covid-19, a situa- 
ção, que estava mais estabilizada, voltou 
a ser agravar. Temos, principalmente no 
serviço público, um novo bloqueio de 
atendimento e cirurgias, que vem provo-
cando novamente um represamento.

Na pandemia, as taxas de mortalidade 
materna também têm aumentado. Cien-
te desse cenário, a Sogesp, desde o início 
da crise sanitária, tem apoiado e orienta-
do seus associados – os GOs. A entidade 
lançou manuais que trazem orientações 
e normas para os médicos adotarem no 
atendimento, que tratam da atenção à 
saúde da mulher e à assistência a ges-
tantes e parturientes, definindo diretri-
zes que possam evitar essas mortes.

Além disso, temos desenvolvido uma 
série de cursos on-line abordando esses 
temas na vigência da Covid-19. Todo esse 
conteúdo, disponibilizado por meio de 
nossos canais digitais, é elaborado pelos 
profissionais da Sogesp, muitos deles do-
centes de universidades que estão com-
partilhando seus conhecimentos para 
que os GOs consigam atender de uma 
forma mais ampla e plena suas pacientes. 

O objetivo de todo esse trabalho é suge-
rir possíveis condutas e levar orientações 
com base no que existe de mais atualiza-
do sobre a Covid-19 no Brasil e no mun-
do e as consequências para a saúde da 
mulher, das gestantes e parturientes.

Quando se fala em 
saúde, é importante 

termos em mente que 
a prevenção é um dos 

melhores investimentos 
para garantir o bem-

estar de toda a 
população.
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Como a Sogesp tem trabalhado para a 
valorização profissional dos GOs?

Esse é um campo de atuação muito im-
portante para a Sogesp. Temos a preo-
cupação não só de manter nossos médi-
cos atualizados e bem preparados, como 
também de atuar para maior valorização 
desses profissionais, inclusive em ques-
tões ligadas à remuneração. 

Temos a Comissão Comissão de Valori-
zação Profissional que é responsável por 
desenvolver iniciativas nesse âmbito. 
Recentemente, por meio desse grupo, 
a Sogesp trabalhou em um projeto de 
readequação dos valores das tabelas de 
honorários dos médicos na saúde suple-
mentar, bem como na inclusão de pro-
cedimentos relacionados à prática clíni-
ca dos GOs, que precisavam constar na 
Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos – CBHPM.

Foi um trabalho bastante importante e 
desafiador, que contou com todo apoio da 
Febrasgo para ser apresentado para análi-
se na Associação Médica Brasileira (AMB), 
entidade que define essas associativas em 
nível nacional. Felizmente, o projeto da 
Regional foi a termo e beneficiou os mé-
dicos de todo o Brasil. Ficamos muitos sa-
tisfeitos com essa conquista, que também 
está alinhada aos objetivos da associação 
de buscar a melhoria da qualidade da aten-
ção prestada às pacientes.

Ainda sobre a pandemia, quais aprendi-
zados ficarão para os médicos da espe-
cialidade e como isso pode modificar os 
atendimentos futuros?

Acredito que o grande legado será a con-
solidação da telemedicina. Até há poucos 
meses, os GOs não cogitavam  atender a 
distância, até porque na área de ginecolo-
gia, os exames físicos são imprescindíveis.

Por outro lado, após a primeira consulta, 
com a solicitação dos exames e anamne-
se, o atendimento pode seguir por meio 
da telemedicina, desde que não haja ne-
nhuma grande alteração nos resultados. 
Assim, em casos como a revisão da do-
sagem ou a troca de um medicamento, 
ou mesmo para passar orientações para a 
paciente e outras situações mais simples 
e corriqueiras, a ferramenta pode ser uti-
lizada para atendimento.

Importante ressaltar que a telemedicina 
nunca vai substituir totalmente a consul-
ta presencial, mas pode facilitar a vida do 
médico e da paciente, especialmente em 
áreas mais carentes e até mesmo diante 
de restrições no atendimento presencial.
Na verdade, vemos a chegada da teleme-
dicina como algo positivo, como um re-
curso a mais que permitirá aos médicos 
se instrumentalizarem, capilarizando o 
atendimento em tempos de isolamento.

Quais os principais eventos promovidos 
pela instituição atualmente?

Hoje, o Congresso Paulista de Ginecolo-
gia e Obstetrícia é nosso principal even-
to. Trata-se de um encontro anual que 
tem uma grande abrangência e repre-
sentatividade nacional. Todos os anos, 
contamos com convidados, pesquisado-
res, cientistas e professores do Brasil e 
do exterior, que ministram aulas ou par-
ticipam das mesas de discussões.

Nossa programação, sempre muito rica, 
aborda temas que vão desde situações 
mais simples, como infecções urinárias 

rotineiras na ginecologia, até casos mais 
complexos, com tratamento dos proces-
sos da trombofilia na gestação. 

Nosso objetivo sempre foi levar conteú-
do de qualidade e atualizado sobre tudo 
o que acontece na ginecologia e obste-
trícia no Brasil e no mundo, oferecendo 
assim aos profissionais uma oportunida-
de ímpar para reciclagem, além de um 
espaço para compartilhamento de expe-
riências e network.

No ano passado, em decorrência da pan-
demia, o Congresso foi realizado no forma-
to virtual, um modelo bastante desafiador, 
mas com o qual, mais uma vez, obtivemos 
sucesso. As aulas apresentadas foram gra-
vadas e os congressistas puderam acessar 
o conteúdo por dois meses. 

É um evento que conta também com a 
parceria da indústria farmacêutica, com 
iniciativas, sempre pautadas pela ética 
e por normas de compliance, que visam 
levar aos médicos novidades sobre tra-
tamentos, estudos clínicos e pesquisas 
realizadas em todo o mundo.

Neste ano, o Congresso será realizado em 
outubro, ainda on-line, uma edição que 
também contará com grandes novidades.

Além do Congresso, a Sogesp tem uma 
vasta programação o ano inteiro. Rea- 
lizamos diversos cursos de educação 
médica continuada em todo o estado, 
sempre de uma forma capilarizada e cus-
tomizada, visando atender às necessida-
des dos especialistas em cada localidade.

O vínculo médico-paciente é uma das questões 
mais valorizadas na atuação da Sogesp. O nosso 

programa de educação médica continuada 
contempla esse cuidado de preparar o profissional 

para que ele possa se comunicar de forma 
atenciosa com a paciente.
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O objetivo foi contribuir para que esses 
médicos pudessem atender às situações 
de emergência de forma mais protoco-
lada e com conhecimentos mais especí-
ficos que ajudem a reduzir os óbitos de 
gestantes e parturientes. 

Trata-se de um trabalho contínuo. Em 
2020, fizemos várias edições, até por-
que, periodicamente, esses centros de 
atendimento recebem novos profissio-
nais, que precisam passar por esse trei-
namento e se prepararem para oferecer 
um atendimento mais efetivo às gestan-
tes e puérperas, que chegam com com-
plicações, correndo risco de morte. 

Esses cursos não ministrados so-
mente para os GOs, mas para todo gru-
po de profissionais do serviço de aten-
ção à saúde da mulher. Nas aulas, são 
compartilhados cenários de casos reais, 
a fim de que enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, anestesistas, GOs, e todos 
os envolvidos no atendimento a essas 
pacientes possam trocar experiências e 
conhecer novos protocolos para melho-
rar a atenção global à mulher.

O senhor gostaria de deixar alguma con-
sideração final?

Gostaria de frisar que quando se fala em 
saúde, é importante termos em men-
te que a prevenção é um dos melhores 
investimentos para garantir o bem-es-
tar de toda a população. É muito mais 
fácil, produtivo e racional conscientizar 
as pessoas em relação à importância de 
cuidarem de sua saúde, adotando com-
portamentos para prevenção do que  
tratar a doença e mitigar o sofrimento.

A Sogesp tem esse foco. Priorizamos a 
prevenção e a qualidade do atendimento 
à mulher. Para isso, atuamos ativamente 
e de forma continuada para que os es-
pecialistas estejam sempre qualificados 
e sejam valorizados de forma a oferecer 
à mulher a melhor assistência preventiva 
e curativa.

Nosso objetivo é 
levar aos médicos 

conteúdo de qualidade 
e atualizado sobre 

tudo o que acontece 
na ginecologia e 

obstetrícia no Brasil e 
no mundo, oferecendo 

aos profissionais uma 
oportunidade ímpar para 

reciclagem.

A Diretoria de cada Regional – e são 8 
no estado todo – tem autonomia para 
identificar os temas de maior interesse 
dos associados e convidar professores e 
especialistas para ministrar cursos volta-
dos a grupos de médicos atuantes nessa 
localidade.

Isso facilita muito a logística, já que os 
profissionais não precisam se locomo-
ver por longas distâncias para participar 
dos cursos. Com a pandemia, o formato 
virtual também foi adotado para esses 
treinamentos, o que tem sido muito po-
sitivo, permitindo inclusive, que médicos 
de municípios mais distantes pudessem 
assistir às aulas de sua própria cidade. 

Além disso, temos também podcasts, 
blog, espaço Sogesp Responde e outros 
canais de comunicação e divulgação, por 
meio dos quais vários especialistas de 
renome esclarecem dúvidas e questio-
namentos dos associados. 

O fato é que mantemos uma preocupa-
ção constante com a atualização dos mé-
dicos. A Diretoria está sempre atenta às 
necessidades dos profissionais, definindo 
os temas que podem ser abordados nos 
programas de treinamentos, contemplan-
do não somente quem trabalha no servi-
ço privado, mas, principalmente, àqueles 
médicos que atuam na saúde pública.

Um exemplo dessa proatividade da asso-
ciação aconteceu há dois anos, quando 
tivemos um aumento na incidência de 
mortes maternas no Brasil, e particular-
mente no Estado de São Paulo. 

Diante da gravidade do quadro e da ne-
cessidade urgente de reduzir essas estatís-
ticas, a Sogesp, em parceria com o serviço 
público, criou um programa de treinamen-
to, ministrado por profissionais obstetras 
com larga experiência nessa área, que fo-
ram escolhidos pela instituição e conduzi-
ram aulas para os GOs, especialmente nos 
hospitais que especificamente estavam 
atendendo os casos mais graves.
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Minha mãe nasceu em 1912. Tinha 
39 anos quando eu nasci. Cresci 
ouvindo-a dizer: “por que é um 

direito para eles (homens) e outro para 
nós (mulheres)?”

Tive a sorte de ser criada por um casal que, 
de fato, se amava. Casaram-se por amor e 
não por conveniência, como a maioria.

Vou fazer 70 anos neste 2021, e se existe 
algo do qual eu estou realmente cansada 
nessa vida é de falar em feminismo, em 
condição social das mulheres, em violência 
doméstica, em mortalidade materna.

Infelizmente, hoje, o Brasil se encontra 
entre os países mais atrasados do 
mundo em indicadores sociais. Em plena 
pandemia mundial, temos um presidente 
que incentiva o negacionismo, nega a 
gravidade da situação, atropela sem dó 
a Ciência e ignora sem compostura a 
importância da assistência ao seu povo. E 
um ministro da saúde que, segundo suas 
próprias palavras, “apenas cumpre ordens”.

A saúde da mulher é muito diferente da 
saúde do homem. A mulher é mãe. Seu 
corpo é mais complicado. Seus hormônios 
se modificam a cada ciclo da sua vida 
reprodutiva e antes desta e depois desta 
também. 

Minhas grandes amigas, Dras. Albertina 
Duarte e Tânia Santana, muito lutaram, 

Isabel Fomm de Vasconcellos Caetano

Saúde Feminina

O CORPO MAIS COMPLICADO
O Brasil está ficando doente e, quando o País adoece, 
quem mais sofre são as mulheres. Naturalmente, mais 

capazes de enfrentar doenças dos que os homens.

nos anos 1980, para que se instituísse 
o Programa de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher (PAISM). Elas fizeram 
parte da redação das normas técnicas 
desse programa, por meio da Secretaria 
Estadual da Saúde de São Paulo para o 
Ministério da Saúde.

Perguntadas pela nossa editora da 
UPpharma sobre a Saúde da Mulher hoje, 
em 2021, suas respostas não foram assim 
tão animadoras. 

O Brasil está ficando doente e, quando 
o País adoece, quem mais sofre são as 
mulheres. Naturalmente, mais capazes 
de enfrentar doenças dos que os homens 
– pois, afinal encaram naturalmente 
as mudanças de seu corpo, pelo ciclo 
menstrual, pela gravidez, pelo pós-
parto e pela menopausa, além de, 
tradicionalmente, cuidarem melhor de 
sua saúde do que eles – as mulheres 
sofrem pela família, pelos filhos, maridos, 
por seus entes queridos.

Se a assistência à saúde feminina já era 
insuficiente antes, imagine depois da 
pandemia.

Até a segunda metade do século XX, 
a mulher era vista, pela Medicina – 
exercida, quase na sua totalidade, por 
homens – apenas como uma máquina 
de parir. É clássica a história da Febre 
Puerperal, que matava mais parturientes 
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sua “invenção” a um homem, é uma delas; 
e a outra foi a pílula anticoncepcional.

Aqui você vai dizer: Ficou louca, Isabel? 
Todo mundo sabe que a pílula é invenção 
de Gregory Pincus e John Rock. 

Sim, eles foram os cientistas que 
desenvolveram a ideia de uma pílula 
anticoncepcional, ideia essa que 
veio da enfermeira e ativista pelos 
direitos da mulher, Margaret Sanger, 
que se uniu a uma bióloga milionária, 
Katherine MacCormick, para procurar 
e financiar (com o montão de dinheiro 
da MacCormick), cientistas que se 
dispusessem a pesquisar essa droga. 
Tudo feito por debaixo dos panos, já que 
incentivar a contracepção era crime nos 
Estados Unidos da primeira metade do 
século XX.

Verdade seja dita: todas as conquistas 
das mulheres, do direito ao voto à 
contracepção, partiram da iniciativa das 
próprias mulheres. Nenhum homem deu 
a elas nada de mão beijada. Aliás, na 
maior parte das vezes, o que os homens 
mais dão às mulheres é uma bela dor de 
cabeça!

e Albertina, aqui citadas, a menstruação 
é, acima de tudo, um sinal de saúde. É 
ela que, muitas vezes, nos dá o primeiro 
alarme de que alguma coisa não vai bem 
no nosso aparelho reprodutor, e a falta 
dela é o primeiro indício de gravidez. 

A partir dos anos 1990, quando a famosa 
“Terapêutica de Reposição Hormonal” 
virou moda para as mulheres depois 
da menopausa, hormônios – esses 
sim, muitas vezes inúteis – vêm sendo 
receitados indiscriminadamente para 
toda e qualquer mulher que entra no 
climatério.

Nem todas precisam deles. Como explica 
a Dra. Tânia Santana, as mais gordinhas 
têm estrogênio nas camadas de gordura. 
Para as que têm risco de desenvolver 
osteoporose, para as que sofrem com 
os calores noturnos ou mesmo com a tal 
da “secura vaginal”, hormônios são bem-
vindos. Mas não em qualquer dose. Não 
para sempre. 
Médicos bem-informados sabem que a 
TRH deve ser absolutamente individual, 
adaptada para cada corpo, para cada 
mulher, que é única.

O fato é que são sempre homens que 
inventam essas modas para “tratar” 
as mulheres. As únicas “modas” que 
apareceram pelas mãos de mulheres foram 
justamente as que mais revolucionaram 
seus costumes. O O.B., absorvente 
interno, desenvolvido por Judith Esser 
Mittag, embora algumas fontes atribuam 

num determinado andar de um hospital 
europeu, no século XIX, do que em outros. 

Intrigado, o médico responsável acabou 
descobrindo, antes de Pasteur, que a 
causa das mortes estava nos dedos dos 
médicos residentes que faziam o exame 
de “toque” nessas mulheres, depois de sair 
das sessões de necropsia sem higienizar 
as mãos, e indo de uma mulher para 
outra, enfileiradas estas numa enfermaria. 
Enfileiradas como máquinas de parir, numa 
fábrica de bebês. Bebês muito necessários, 
então, para formar a necessária mão de 
obra para uma sociedade que mal entrara 
na era industrial.

Já em nossos dias, nascer se transformou 
num ato cirúrgico, muito mais pela 
comodidade para médicos, enfermeiros, 
hospitais, do que para a saúde das 
mulheres. Cesariana é com hora marcada. 
Parto é sem hora certa e sem duração 
prevista. 

As mulheres de hoje chamam a 
menstruação de “incômodo” e têm 
medo da dor do parto. Quando tomam 
pílula anticoncepcional, muitas vezes, 
emendam uma cartela na outra para não 
passar pelo “incômodo” do sangramento 
mensal. Ou usam implantes hormonais 
para não menstruar. 

Um médico famoso  – que Deus o tenha! 
– chamava a menstruação de “sangria 
inútil”.  Inútil para ele, claro, já que era 
homem. Como dizem as doutoras Tânia 

Isabel Fomm de Vasconcellos Caetano é 
jornalista com especialização em saúde e 
escritora. 
E-mail: belvasconcelloscaetano@hotmail.com

Até a segunda metade 
do século XX, a mulher 
era vista, pela Medicina 
– exercida, quase na sua 
totalidade, por homens 
– apenas como uma 
máquina de parir.
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social e jurídica para as mulheres e pelo 
fim da discriminação. Foi um movimento 
que começou predominantemente nos 
Estados Unidos e depois se espalhou por 
partes da Europa e da Ásia.  Este movi-
mento focou em reestruturar a socieda-
de que era dominada pelos homens. Foi 
nesta época que Simone de Beauvoir pu-
blicou seu livro “O segundo sexo” –  em 
1949, que expressava o ponto de vista 
feminista sobre a injustiça. 

Quando chegamos à década de 1960, o 
FDA aprova a primeira pílula anticoncep-
cional pelos químicos Carl Djerassi e Frank 
Colton, que sintetizaram progesterona po-
tente o suficiente para ser eficaz em uma 
pílula, e aí colocavam nas mãos das mulhe-
res decidirem seu planejamento familiar. 

Seu uso foi apoiado por milhares de ati-
vistas em todo o mundo, a tão chamada 
revolução sexual. A partir disso, novos 
métodos e novas pílulas foram desenvol-
vidas pela ciência. 

Mas mesmo com tantos impedimen-
tos, as mulheres empreenderam de uma 
forma ou de outra com preconceitos da 

Mulheres foram vistas por muitos 
séculos com um papel na socie-
dade de submissas e restritas a 

cuidar dos filhos e do lar. A discriminação 
e preconceito que as mulheres enfrenta-
ram nas esferas social, política, familiar e 
econômica vêm desde tempos imemoriais. 

A luta por direitos e liberdade das normas 
sociais tem sido longa e duradoura. Con-
siderando o contexto religioso, a mulher 
recebeu um lugar subordinado em relação 
ao homem. De acordo com a Bíblia, a fra-
queza de Eva é citada como a razão para 
a queda de Adão e, portanto, a queda da 
humanidade no pecado. A Igreja Católica 
Romana foi acusada de apartheid de gê-
nero por não aceitar mulheres no clero e 
em funções de liderança religiosa.

Mas com o passar dos séculos, algumas 
mulheres inconformadas com seu papel 
restrito na sociedade, começaram mo-
vimentos para direito ao voto. Este mo-
vimento foi mais proeminente no Reino 
Unido, Canadá, EUA e Holanda, e trazia a 
demanda para votar e também se candi-
datar a cargos eleitorais femininos. Mes-

O Brasil possui uma 
representação da ONU 

Mulheres, situada em Brasília. 
A ONU Mulheres foi criada em 

2010, para unir, fortalecer e 
ampliar os esforços mundiais 

em defesa dos direitos 
humanos das mulheres.

MAIS ACESSO A MULHERES NA
 INDÚSTRIA  FARMACÊUTICA

Silvia Sfeir
Marketing de Acesso

mo neste movimento, havia duas ideolo-
gias sobre o "lugar da mulher". 

Alguns tinham a opinião de que as mulhe-
res têm uma visão mais gentil e amável, 
especialmente sobre os setores mais fra-
cos da sociedade. Eles acreditavam que 
as mulheres teriam um efeito civilizador 
na política e ajudariam a fazer melhores 
leis sociais. 

Esses setores da sociedade continuaram 
a acreditar que o lugar da mulher era 
em casa, mas também acreditavam que 
as mulheres poderiam ajudar a melhorar 
as políticas que teriam ramificações em 
casa, enquanto outros negaram qualquer 
papel chamado "natural" para as mulhe-
res e lutaram por direitos iguais e de “pé 
de igualdade” para homens e mulheres. 
Emmeline Pankhurst, líder política ingle-
sa, formou a União Social e Política das 
Mulheres em 1903, e elas eram conhe-
cidas por suas formas militantes de lutar 
por igualdade e sufrágio.

Enquanto a primeira onda focou no di-
reito de voto e propriedade, houve uma 
segunda onda que lutou pela igualdade 
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O Brasil possui uma representação da 
ONU Mulheres, situada em Brasília. ONU 
Mulheres foi criada em 2010, para unir, 
fortalecer e ampliar os esforços mundiais 
em defesa dos direitos humanos das mu-
lheres. Ela possui seis áreas de foco de 
atuação: liderança e participação, política 
das mulheres, empoderamento econô-
mico, fim da violência contra mulheres e 
meninas, paz e segurança e emergências 
humanitárias, governança e planejamen-
to e normas globais e regionais.

A indústria farmacêutica está caminhan-
do para obter índices de igualdade de 

gênero em diversos setores dentro das 
empresas, mas a desigualdade de opor-
tunidades em cargos de liderança ainda é 
alta. Entretanto, acredito que com perse-
verança e preparo, estaremos mais prepa-
radas para as oportunidades dentro das 
empresas. 

Lembro-me de algumas situações que 
vivi na indústria farmacêutica que foram 
disruptivas como ser a primeira Direto-
ra de Vendas, em 2006, com uma Força 
de Vendas enorme e distribuidores não 
acreditando na minha capacidade de ne-
gociar altos volumes. Assim, sabemos que 
o caminho é longo, mas a alta liderança e 
os líderes de RH estão entendendo que 
é um caminho sem volta. E este caminho 
trará mais inovação, equilíbrio e vendas 
para as companhias. E acreditem: mulher 
na liderança dá lucro!

sociedade. No início dos anos 1900, em-
preendedoras como Madame C.J. Wa-
lker, Coco Chanel, Olive Ann Beech e Ma 
Perkins começaram a se destacar com o 
poder de seus respectivos negócios cria-
dos por elas. 

Essas mulheres poderosas estabeleceram 
suas próprias marcas e lutaram com unhas 
e dentes pelo sucesso em face da discri-
minação, salários injustos e estigmas que 
atormentavam as donas de empresas.

Uma das mais notáveis desde os primei-
ros dias do empreendedorismo feminino 
é Elizabeth Arden, a mulher que sozinha 
estabeleceu a indústria da beleza ame-
ricana em 1910. Seu império explodiu 
após a guerra, com salões Red Door, que 
foram abertos nas principais capitais da 
moda em todo o mundo. Hoje, a franquia 
Elizabeth Arden ainda é um pilar em ter-
mos de qualidade e habilidade.

Em 1972, Katherine Graham foi a primeira 
mulher a ser nomeada CEO de uma em-
presa Fortune 500 no Washington Post. 
Conforme informações da Fortune, apenas 
60 mulheres ao longo da história quebra-
ram o teto de vidro definitivo e dirigiram 
a diretoria de uma empresa Fortune 500.

Hoje, apenas 6,4% das empresas Fortune 
500 são dirigidas por CEOs do sexo fe-
minino. Desde 2010, 32 mulheres foram 
nomeadas CEO de uma empresa Fortune 
500. Isso é mais de 50% do número total 
desde 1972.

Esse movimento positivo mostra que as 
mulheres estão mais perto do que nunca 
de quebrar o paradigma que foi criado para 
elas no local de trabalho. Por muito tempo, 
metade da população esteve sub-repre-
sentada na diretoria de grandes empresas. 
Houve dois grandes surtos de mulheres 
sendo nomeadas CEOs, tanto em 2012 
quanto em 2017, com 9 mulheres sendo 
nomeadas a cada ano, segundo a Fortune.

Já vindo para nosso País, as mulheres 
ganharam o direito de votar no Brasil so-
mente em 1932. Hoje, a população femi-
nina é de mais que 105 milhões de pesso-
as, segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Vimos 
muitas conquistas nos direitos adquiridos 
pelas mulheres no Brasil no último sécu-

lo, como a nossa constituição de 1988, 
no artigo 5º, que afirma que mulheres e 
homens possuem os mesmos direitos e 
deveres. Embora temos a lei que proíbe 
a discriminação de gênero no mercado 
de trabalho e salários, ainda encontramos 
disparidades salariais significativas entre 
homens e mulheres.

Para se ter ideia, as mulheres represen-
tam apenas 13,6% das pessoas em car-
gos de liderança, de acordo com dados 
do Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) e do Instituto Ethos. Um 
estudo realizado pela ZRG Brasil, empre-

sa global de Executive Search e consul-
toria em lideranças, indica “um aumento 
de 50% na participação de mulheres nos 
conselhos de administração.” A pesqui-
sa ouviu 30 presidentes de empresas de 
grande e médio portes de diversos seg-
mentos, entre os meses de novembro e 
dezembro de 2020. 

A constatação é de que existe uma forte 
intenção por parte dos executivos em am-
pliar o número de mulheres na composição 
dos conselhos dessas companhias. Se isso 
realmente acontecer, eles deverão passar 
pela temporada de renovação dos boards 
nos próximos meses de março e abril.

Segundo o Diário do Comércio, de 06 mar-
ço de 2020, as mulheres representam ape-
nas 25% dos cargos de liderança sênior 
nas empresas. Porém, segundo o GPTW 
empresas lideradas por mulheres possuem 
um aumento de 11,40% no faturamento.

Pesquisas realizadas pela Fortune cons-
tataram que equipes com diversidade de 
gêneros têm vendas e lucros mais altos 
em comparação a equipes dominadas por 
homens. Um estudo recente da Gallup 
descobriu que unidades de negócios com 
diversidade de gêneros têm receita média 
maior do que unidades de negócios me-
nos diversificadas.

Segundo o GPTW, empresas lideradas por mulheres 
possuem um aumento de 11,40% no faturamento.

Silvia Sfeir é Mestre em Administração de 
Empresas, Professora do INSPER/Sindusfarma 
e Diretora de Negócios Institucionais & 
Acesso – Bayer S/A e líder do Comitê Women 
in Pharma na Bayer.
E-mail: silviaasfeir@outlook.com
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Hamilton Conde 
Propaganda Médica

O trabalho em home office 
O grande aliado da mulher

O cenário imposto pela Covid-19, 
indiscutivelmente, alterou as rela-
ções nas empresas, as dinâmicas 

de reuniões, os horários de trabalho e a 
distribuição do tempo, que passou a ser 
permeado, durante o expediente, com as 
demandas familiares – já que grande par-
te das pessoas está em casa.

Minha percepção pessoal é de que esta 
transição repentina do trabalho em es-
critório para o home office, embora em 
muitos aspectos tenha representado um 

desafio importante, veio a favorecer a 
mulher – não só durante a pandemia, mas 
de agora em diante.

Seja por características do trabalho ou 
por preferências dos estilos gerenciais 
em determinadas empresas, a exigência 
do trabalho no escritório exclui do mer-
cado uma expressiva população de mu-
lheres que decidiram construir família 
com filhos.

As causas são várias e, entre elas, infeliz-
mente, muitos líderes, ainda em nossos 
dias, agem como se as pessoas estives-
sem à sua disposição full time. Afinal, o 
trabalho tem de ser feito – invariavel-
mente com urgência –, o que limita a 
contratação de algumas profissionais, 
mesmo que sejam eficientes, partindo-se 
do pressuposto que suas demandas fami-
liares venham, necessariamente, a “con-
correr” com seu empenho profissional! 
Muitas vezes, troca-se a eficiência pela 
mera disponibilidade.

Uma nova forma de gerenciamento de 
pessoas e processos

A Covid-19 está escancarando, em vá-
rias empresas, a necessidade de apri-
moramento do processo executivo nos 
diversos níveis de gerência. Manter a 

Devemos considerar o empoderamento e a independência da mulher, 
sem nos esquecermos dos seus sentimentos, capacidade e necessidade 

de compartilhamento de cuidados e amor para com a família.
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moçar a comida sem o tempero caseiro e 
retornar para casa no final do expediente, 
muitas vezes, enfrentando horas de en-
garrafamento no trânsito, convenhamos, 
só está sendo pensada por certas pessoas 
porque, em muitos casos, existe uma visí-
vel falta de sensibilidade de alguns líderes 
dentro das empresas.  

A presença da mulher no complicado ce-
nário empresarial

É indiscutível que a entrada das mulheres 
no ambiente de trabalho alterou muito a 
“cara” das empresas. Muitas, no próprio 
segmento farmacêutico, têm grande par-
te dos seus times formados por mulheres.

Na minha modesta opinião, precisamos 
aprimorar as relações de trabalho, atua-
lizando-as com os diversos perfis femini-
nos. As empresas saberão adequar as des-
crições de cargo e tarefas para cada perfil. 
Devemos considerar o empoderamento e 
a independência da mulher, sem nos es-
quecermos dos seus sentimentos, capaci-
dade e necessidade de compartilhamento 
de cuidados e amor para com a família.

Isso é válido especialmente para o mo-
mento da Covid-19, em que a presença da 

motivação dos profissionais que estão 
trabalhando em home office tornou-se 
um grande desafio. O home office segu-
ramente é uma oportunidade ímpar – e 
inevitável – que se apresentou para ava-
liarmos a capacidade de planejamento, 
organização, direção e controle nos diver-
sos departamentos, obrigados a manter o 
fluxo operacional a distância. 

Meu contato com profissionais, de diver-
sas empresas e segmentos de mercado, 
me permite observar que alguns líderes de 
equipe estão tirando bom proveito deste 
cenário e obtendo grandes conquistas e 
resultados, mantendo em alta a motivação 
dos seus respectivos times, encarando 
as mudanças como forma de melhorar as 
condições de trabalho, qualidade de vida e 
produtividade dos funcionários.
Outros líderes, porém, vêm desperdiçan-
do essa valiosa oportunidade de estimu-
lar uma cultura de autonomia e confiança 
mútua, para caminhar na direção contrá-
ria: aumentar o controle e tornar mais 
complexos os processos.

Nestas gestões, mais relatórios foram 
criados a pretexto de controlar quem está 
trabalhando remotamente. Ao mesmo 
tempo, já que grande parte de nós está 
em casa, supostamente não há problemas 
em estabelecer contato a qualquer dia e 
hora e pedir informações ou solicitar ta-
refas, às vezes, completamente desne-
cessárias ou que, ainda que necessárias, 
poderiam perfeitamente aguardar o dia 
seguinte para serem executadas.

No fim das contas, o que escutamos de 
grande parte dos profissionais que estão 
em home office sob este tipo de gestão, 
é que estão trabalhando muito mais do 
que quando estavam presencialmente nas 
empresas. Alguns até dizem estar ansiosos 
para retornar ao trabalho no escritório.

Algo muito errado está acontecendo. A 
ideia de trocar o conforto do lar pela roti-
na diária de se preparar com a vestimenta 
adequada, se deslocar até a empresa, al-

mulher dentro de casa acaba naturalmen-
te gerando demandas que ela não teria 
durante o expediente em um escritório. 
Entender essas mudanças é parte funda-
mental de qualquer liderança atenta. 

Quando trazemos à tona a questão do 
“perfil feminino”, o fazemos com muito 
respeito e com olhar para as necessida-
des individuais de cada pessoa.

Uma empresa deve ter o bom senso de 
entender que uma mulher casada e com 
filhos tem necessidades, expectativas e 
disponibilidade diferentes de outra soltei-
ra ou sem filhos. Ignorar essas diferenças 
pode estabelecer relações conflituosas 
e submeter as profissionais com filhos a 
uma pressão que influencia a saúde emo-
cional, com riscos de esgotamento mental 
e reflexos negativos na vida profissional e 
privada de muitas mulheres.

Leis trabalhistas ultrapassadas e injustas

Como podemos tratar este tema, de for-
ma a modernizar as relações de trabalho, 
incluindo as leis trabalhistas?

Por exemplo: as 8 horas de trabalho pre-
cisam, necessariamente, ser corridas, em 
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cêutica, também já podem desempenhar 
grande parte do seu trabalho em home 
office. Isso já é uma realidade em várias 
empresas, por exemplo, com as visitas 
médicas a distância.

Esta é uma mudança que está muito além 
do “local de trabalho”: muda-se a forma 
de se relacionar com o médico, a forma 
de se comunicar e até a abrangência e di-
versidade dos médicos com o qual cada 
representante trabalha.

Representantes do sexo feminino, neste 
contexto, podem ter com o trabalho em 
home office ainda mais produtividade e 
bons resultados, ao mesmo tempo em 
que podem desfrutar de condições mais 
favoráveis para gerenciamento das suas 
agendas profissional e familiar.

A Covid-19 impõe muitos desafios às 
pessoas e às empresas, sem dúvida. É im-
portante possibilitar que esse legado de 
mudanças de cultura, decorrentes desses 
desafios, permita rever processos e abra 
novas possibilidades, tanto na natureza 
do trabalho em si, quanto nas relações 
entre as pessoas dentro das empresas.

As mulheres – nossas grandes homena-
geadas no “Dia da Mulher”- com sua na-
tureza mais acolhedora, flexível e com seu 
olhar mais atento às necessidades do ou-
tro, são parte fundamental desse proces-
so de mudança e crescimento, que pode 
nos ajudar muito a tornar os ambientes 
de trabalho – sejam eles reais ou virtuais 
– mais harmônicos e mais humanos.

Parabéns!

Propaganda Médica

horário comercial, ou poderiam ser 8 ho-
ras em períodos flexíveis? 

Pode-se negociar períodos de 6 horas, 
com respectivo ajuste em salários? Pode-
se ter salários diferentes para a mesma 
posição? Pode-se considerar modelos hí-
bridos, com horas oficiais de trabalho em 
home office e no escritório, mesmo após 
a pandemia?

Por ora, como sabemos que reformas 
nas leis trabalhistas no Brasil esbarram 
em cláusulas pétreas – ou seja, que não 
podem ser modificadas –, é preciso nos 
concentrarmos no que pode ser feito 
agora, considerando o atual cenário, para 

Representantes do sexo feminino podem ter com o 
trabalho em home office ainda mais produtividade e bons 
resultados.

Hamilton Conde é Diretor Presidente da
Atitude Mídia Digital.
E-mail: hamilton.conde@atitude.com.br

beneficiar a mulher, estando ela empre-
gada, tentando ingressar ou reingressar 
no mercado de trabalho.

O trabalho em home office, mesmo para 
quem trabalha no campo

Quando se fala em home office, normal-
mente, se pensa em “substituir” o traba-
lho feito no escritório por aquele que se 
pode fazer em casa. No fim das contas, é 
uma mudança do “local” de trabalho, mas 
não da natureza do trabalho em si.

É importante ter em mente, porém, que 
mesmo quem trabalha no campo, como 
os representantes da Indústria Farma-

mailto:hamilton.conde%40atitude.com.br?subject=
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Angel Acisclo Huélamo Villanueva

Ciências Farmacêuticas 

Câncer e Saúde Pública
Condicionantes sociais 

na prevenção

A Organização Mundial 
da Saúde estima que 

entre 30% e 50% dos 
casos de câncer são 

evitáveis, uma vez que 
se devem principalmente 

a cinco fatores de risco 
comportamentais e 

alimentares.

Das muitas definições que temos 
sobre Saúde Pública, a que mais 
gosto é a definição de Winslow 

(1920) “A Saúde Pública é uma ciência e 
arte de evitar doenças, prolongar a vida e 
promover saúde e eficiência com os es-
forços da comunidade”.

O câncer é, junto com as doenças cardio-
vasculares, o mais importante problema 
de saúde pública em nível mundial de 
nossos tempos, sendo uma das maiores 
causas de mortalidade na atualidade.

Basta lembrar que, em termos de morta-
lidade na Espanha, é a primeira causa de 
morte em homens e a segunda em mu-
lheres, segundo os dados fornecidos pela 
Sociedade Espanhola de Oncologia Médi-
ca (SEOM) em seu relatório Las cifras del 
câncer em España 2020.

À própria mortalidade, devemos adicio-
nar outra série de fatores que diminuem 
muito as capacidades funcionais de uma 
determinada comunidade. Em resumo, o 
câncer afeta o nível de saúde da comu-
nidade em:

• Anos de vida perdidos por mortes pre-
maturas.
• Encargos financeiros para produtivida-
de ausente.
• Custos de diagnóstico e tratamento.
• Qualidade de vida dos enfermos e, por-
tanto, da comunidade.
• Maior desigualdade e vulnerabilidade 
social.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
estima que entre 30% e 50% dos casos 
de câncer são evitáveis, uma vez que se 
devem principalmente a cinco fatores 
de risco comportamentais e alimentares 
– IMC, sedentarismo, má alimentação, 
consumo de tabaco e álcool. Para isso, é 
necessário reduzir esses fatores de risco 
e aplicar estratégias preventivas de base 
científica.

E, neste campo, a saúde pública tem di-
versas metas contra o câncer, principal-
mente por meio da pesquisa e do conhe-
cimento epidemiológico, podendo assim 
influenciar o comportamento individual e 
coletivo, mediante a adoção de medidas 
no âmbito da prevenção, com base nos 
dados disponíveis.

O comportamento de uma comunidade, 
porém, é marcado pelo seu nível social. 
Embora o câncer não faça distinção entre 
as classes sociais em termos de prevalên-
cia, as evidências científicas mostram que 
existem condicionantes sociais determi-
nantes para a doença e, com isso, na abor-
dagem das estratégias de saúde pública.

Estamos diante de um problema com-
plexo de caráter multinível. Aos métodos 
epidemiológicos temos de juntar outras 
ferramentas derivadas de disciplinas 
como a economia, a sociologia, a antro-
pologia ou a ciência política, entre outras. 
Isso significa que qualquer ação no cam-
po da saúde também deve estar ampara-
da por ações no âmbito social.
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Basta dizer que em 2019, quase 70% de 
todas as mortes por câncer registradas no 
mundo ocorreram na África, Ásia, Améri-
ca Central e do Sul, continentes em que a 
maioria dos países é categorizada como 
em desenvolvimento.

Quando falamos sobre condicionantes 
sociais e saúde, o fazemos a partir dos 
seguintes fatores:
• Fatores ambientais e do entorno em 
que vive uma comunidade, incluída a ha-
bitação.
• Educação e formação – nível de formação.

Ciências Farmacêuticas 

• Economia e ocupação – situação eco-
nômica e tipos de emprego.
• Equidade em saúde – acesso aos servi-
ços sanitários.
• Problemas sociais – conflitos armados, 
violência, conflito social.
• Raça, Etnia.
• Gênero.
• Incapacidade.

Todos esses fatores afetam o processo do 
câncer em diferentes níveis: prevenção, 
diagnóstico, tratamento, sobrevida, qua-
lidade de vida e mortalidade.
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cional, dependência e problemas sociais, 
entre outros, de uma determinada comu-
nidade, o que nos permite desenvolver 
ações cujo resultado pressupõe alto im-
pacto na redução da incidência de câncer.

* Agradecimentos à Profª Dra. Raquel Re-
gina Duarte Moreira, pela colaboração na 
tradução do artigo original em língua espa-
nhola.

por 20% das mortes por câncer em países 
de baixa e média renda e da ordem de 7% 
em países de alta renda.

Também diante de triagens ou outro tipo 
de diagnóstico, devemos levar em consi-
deração a acessibilidade aos sistemas de 
saúde e até, em muitos lugares do nosso 
planeta, o acesso às vacinas.

No que se refere à prevenção terciária, 
piores condições sociais supõem nova-
mente, em termos gerais, pior acesso aos 
sistemas de saúde e aos serviços de rea-
bilitação. Às vezes, a obrigação de encur-
tar a fase de recuperação ante alguma en-
fermidade, pela necessidade de retorno 
precoce ao trabalho, por exemplo, pode 
supor não terminar os processos de cura 
com um posterior dano à saúde.

Para terminar, deve-se destacar que o cân-
cer por si só também é um fator de desi-
gualdade e de risco de vulnerabilidade, 
precisamente porque aumenta muitos dos 
fatores sociais de que falamos neste artigo. 

Alguns deles seriam uma produção me-
nor devido a situações de incapacidade 
permanente ou temporária para o traba-
lho, despesas mais elevadas – tanto indi-
vidual como para a comunidade ou pior 
qualidade de vida, que empobrece as co-
munidades colocando muitas pessoas em 
situações complexas que supõem a priva-
ção de necessidades e, em casos extre-
mos de pobreza, mesmo exclusão social. 

Tudo isso, somado a uma dependência 
que incide em questões de gênero, já que 
na maioria das ocasiões – com maior in-
tensidade nos países em desenvolvimen-
to – os ônus físico e psicológico do cuida-
do recai sobre as mulheres.

Como conclusão, a abordagem da saúde 
pública ao câncer contempla um cruza-
mento multifatorial que envolve ações 
tanto no campo da saúde quanto no social. 
O “Saúde em todas as políticas”, da decla-
ração de Helsinque em 2013, é valoriza-
do em ações que devem cruzar questões 
epidemiológicas e estatísticas com outros 
fatores como trabalho, meio ambiente, 
habitação, gênero, economia, nível educa-

Em 2019, quase 70% 
de todas as mortes 
por câncer registradas 
no mundo ocorreram 
na África, Ásia, Améri-
ca Central e do Sul, 
continentes em que a 
maioria dos países é 
categorizada como em 
desenvolvimento. 
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Mas vamos voltar à prevenção. O compor-
tamento, a atitude pessoal e comunitária 
ou as aptidões das pessoas que o integram 
determinarão, em grande parte, o sucesso 
das diferentes medidas que se adotem. 

No câncer, falamos sobre três tipos de 
prevenção:

• Prevenção primária: são as ações rea-
lizadas em grupos de pessoas saudáveis, 
com o objetivo de reduzir a incidência;

• Prevenção secundária: quando as ações 
são realizadas na fase pré-clínica do pe-
ríodo patogênico, com o objetivo de re-
duzir a prevalência por meio da detecção 
precoce do processo patológico, evitando 
assim sua progressão.

• Prevenção terciária: ações destinadas 
ao tratamento de lesões iniciais pré-can-
cerosas ou cancerosas detectadas na 
prevenção secundária ou em doentes em 
estágio crônico ou sequelas do processo, 
visando o tratamento e a reabilitação físi-
ca e psicológica, bem como a reinserção 
social do indivíduo.

Ações sanitárias e condicionantes sociais

Se falarmos de prevenção primária, os fa-
tores sociais condicionam amplamente a 
adoção de hábitos de vida saudável. Os 
cinco fatores citados, IMC, sedentarismo, 
má alimentação, consumo de tabaco e ál-
cool – apresentam dados piores nas áreas 
comunitárias de menor nível econômico.

Também podemos falar sobre ambien-
tes de trabalho, em que podemos estar 
expostos a fatores que colocam nossa 
saúde em risco. Vimos isso, por exemplo, 
com o amianto e o metrô de Madrid. De 
acordo com os estudos disponíveis, os 
empregos manuais e operacionais, princi-
palmente em ambientes de baixa renda, 
apresentam maior risco de câncer do que 
os empregos profissionais.

Se falarmos de prevenção secundária e, de 
acordo com dados fornecidos pela OMS, 
infecções que podem causar câncer, como 
as causadas pelos vírus da hepatite B e C 
e do papiloma humano, são responsáveis 

mailto:angel.huelamo%40farmaceuticossinfronteras.org?subject=
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Desde sempre as mulheres usaram 
a criatividade para conter a mens-
truação e, por séculos, utilizaram 

as chamadas “toalhas higiênicas”. O maior 
problema dessas toalhas era o risco de irri-
tações e infecções, além de evidenciar que 
a mulher estava menstruada, já que ela 
precisava colocar a toalha para secar.

E, durante muitos e muitos anos, a mens-
truação foi vista como um tabu e também 
como algo sujo.  Com o passar dos anos – ou 
melhor, dos séculos –, a forma de conter o 
fluxo sanguíneo menstrual foi mudando até 
chegarem os absorventes íntimos atuais. 
Nesse aspecto, não se tem conhecimen-
to de quem, de fato, teria inventado os 
absorventes. Sabe-se que quem os men-
cionou pela primeira vez foi Hipócrates, 
considerado o “pai da medicina”, e que vi-
veu entre os anos 460 e 370 a.C. Em seus 
manuscritos, Hipócrates citava uma pro-
teção intravaginal que servia como uma 
forma de contenção do fluxo sanguíneo1.

Muitos séculos depois, já na era da pro-
teção patentária, surgiram as primeiras 
patentes para “toalhinhas e cintos para 
conter a menstruação” e para “absor-
ventes internos”, requeridas, respecti-
vamente, em 1854 e em 1930. Também 
é importante mencionar que, de acordo 

Deborah Portilho e
 Tais Capito 

Propriedade Industrial

A DILUIÇÃO DA LIBERDADE 
NO PERÍODO MENSTRUAL 
Caso Sempre Livre versus 
Seja Livre 
O primeiro absorvente descartável – identificado 
pela famosa marca MODESS – foi lançado no 
Brasil, pela Johnson & Johnson (J&J), em 1933, 
e o registro da marca foi requerido perante o
INPI em 1949.

A J&J, que é também a fabricante dos ab-
sorventes SEMPRE LIVRE, ingressou, em 
2011, com uma ação judicial, cujo objeti-
vo principal era a nulidade do registro da 
marca SEJA LIVRE, concedida pelo INPI, 
em 1998, para a empresa Alóes Indústria 
e Comércio Ltda., para identificar o mes-
mo tipo de produto.

Em suas razões, a J&J alegava que SEJA 
LIVRE conflitava gráfica e foneticamente 
com SEMPRE LIVRE, além de transmitir 
a mesma ideia, ou seja, configurar uma 
imitação ideológica da marca anterior e já 
bastante afamada. 

Além do mais, considerando a notorie-
dade da marca SEMPRE LIVRE, a Alóes 
teria agido de má-fé ao requerer a marca 
SEJA LIVRE, aproveitando-se do sucesso 
da marca anteriormente registrada com o 
objetivo de confundir os consumidores.

Para fins de contextualização, a J&J pre-
cisou alegar má-fé por parte da Alóes, por 
ser esse o único argumento possível para 
uma ação proposta 13 (treze) anos após a 
concessão do registro pelo INPI. 

Nesse aspecto, segundo a Lei de Pro-
priedade Industrial nº 9.279/1996 (LPI), 
a ação de nulidade de registro de marca 

com a escritora Zing Tsjeng, em seu artigo 
“The Forgotten Black Woman Inventor Who 
Revolutionized Menstrual Pads”2, em 1957, 
Mary Beatrice patenteou um cinto para 
“guardanapos sanitários”. Essa invenção 
possuía um bolso embutido que manti-
nha o “guardanapo” no lugar, evitando o 
risco de vazamento da menstruação.

No que tange às marcas, o primeiro ab-
sorvente descartável – identificado pela 
famosa marca MODESS – foi lançado no 
Brasil, pela Johnson & Johnson (J&J), em 
1933, e o registro da marca foi requerido 
perante o INPI em 1949. Por ter sido a 
primeira e ter dominado o mercado por 
muitos anos, a marca MODESS passou a 
ser utilizada como sinônimo3 de absor-
ventes higiênicos. Com o decorrer dos 
anos, os fabricantes foram se reinventan-
do, afinando os absorventes, criando suas 
próprias marcas, novas tecnologias para 
melhor absorção e segurança e fazendo 
o possível para que as mulheres se sen-
tissem cada vez mais confortáveis e livres 
para exercerem suas atividades com tran-
quilidade durante o período menstrual.

E justamente por terem como inspiração 
essa “liberdade” buscada pelas mulheres, 
que as marcas SEMPRE LIVRE e SEJA LI-
VRE foram parar no judiciário. 
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Ao longo dos anos, os fabricantes foram afinando os 
absorventes, criando novas tecnologias para melhor 
absorção e segurança e fazendo o possível para que 

as mulheres se sentissem cada vez mais confortáveis 
para exercerem suas atividades com tranquilidade 

durante o período menstrual.

jurídico: “o Direito não socorre aos que 
dormem”. Com efeito, mesmo tendo sido 
possível para a J&J ingressar com a ação 
contra o registro da Alóes, 13 anos após 
sua concessão pelo INPI, caso a ação ti-
vesse sido proposta dentro dos 5 anos 
previstos pela LPI, talvez ela tivesse tido 
outro desfecho.

Nesse caso, a ação poderia ter sido fun-
damentada na extrema semelhança, não 
apenas entre as marcas SEMPRE LIVRE 
e SEJA LIVRE, como das respectivas em-
balagens, com grande risco de confusão 
para os consumidores, o que, eventual-
mente, poderia configurar ato de con-
corrência desleal. Se assim fosse, talvez 
o uso do termo LIVRE para absorventes 
não seria mais tão “livre” assim.

Notas:

1 http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/ab-
sorventes.asp (acesso em 24.02.2021)

2 https://www.vice.com/en/article/mb5yap/mary
-beatrice-davidson-kenner-sanitary-belt (acesso em 
24.02.2021)

3 Fenômeno denominado “Genericismo”. Vide a respeito 
o artigo “Generificação ou Degenerescência da Marca?”, 
de Deborah Portilho, publicado nesta coluna, na edição 
nº. 124, ano 33, de Março/Abril de 2011.

4 Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para de-
clarar a nulidade do registro, contados da data da sua 
concessão

1974 e concedida em 1976 – já estava 
coexistindo com a marca FINALMENTE 
LIVRE por quase 20 anos.

Também é importante notar que o termo 
LIVRE foi sendo “diluído” ao longo dos 
anos, em vista da concessão, pelo INPI, 
de registros para as seguintes marcas de 
absorventes íntimos, em nome de outras 
empresas: ELA LIVRE; LIVRE& ATUAL;LI-
VREMAX; VIVALIVRE; ISALIVRE; SER 
LIVRE; e MULHER LIVRE.

Assim sendo, apesar de ser inegável a simi-
laridade entre as marcas SEMPRE LIVRE e 
SEJA LIVRE, a falta de novidade e a dilui-
ção do termo LIVRE – esta demonstrada 
pela convivência de várias outras marcas 
formadas pelo mesmo termo ¬–foram de-
cisivas para o posicionamento do TRF2.

Ademais, a ausência de comprovação da 
alegada má-fé – e, por conseguinte, da 
possibilidade do ajuizamento da ação seis 
anos após o fim do prazo prescricional – 
foi crucial para a decisão dos magistra-
dos, a qual foi, posteriormente, mantida 
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

Dessa forma, uma importante lição para 
os titulares de marcas em geral é que, 
sempre que possível, evitem o uso de ter-
mos que evoquem, sugiram ou descrevam 
alguma característica do produto (como 
LIVRE, por exemplo, que já era usado na 
marca FINALMENTE LIVRE). 

Outra valiosa lição que se tira deste caso 
está expressa em um antigo brocardo 

deve ser ajuizada em até 5 anos após a 
concessão4. Não obstante, a Convenção 
da União de Paris (CUP) – da qual o Brasil 
é signatário –, em seu artigo 6º- bis, itens 
1 e 3, prevê que a ação pode ser propos-
ta a qualquer tempo, caso a marca tenha 
sido registrada de má-fé. 

Assim, caso a marca que tenha sido re-
produzida ou imitada seja notoriamente 
conhecida e fique comprovada a má-fé 
do suposto infrator, a nulidade do res-
pectivo registro poderá ser declarada, a 
qualquer tempo, pelo Poder Judiciário. 
Inclusive, foi este o entendimento do Juí-
zo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, 
que atendeu aos pedidos da J&J, consi-
derando que a marca SEMPRE LIVRE é, e 
era, muito conhecida à época do registro 
da marca SEJA LIVRE pela Alóes. 

Entretanto, o mesmo não ocorreu no Tribu-
nal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), 
pois os Desembargadores daquela Corte 
entenderam que a Alóes não agiu de má-
fé ao requerer o registro da marca SEJA LI-
VRE, porque a expressão LIVRE não é ori-
ginal e nem de uso exclusivo da J&J. Nesse 
sentido, em 1974, quando a J&J requereu 
o registro da marca SEMPRE LIVRE, já exis-
tia a marca FINALMENTE LIVRE, da Glaxo 
SmithKline, a qual havia sido depositada em 
1971, concedida em 1980 e que vigorou 
até 2002, quando o registro foi extinto por 
falta de prorrogação.

Assim sendo, quando a Alóes pediu o re-
gistro da marca SEJA LIVRE, em 1995, a 
SEMPRE LIVRE – que foi depositada em 
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das com a manutenção diária da organiza-
ção. Destina-se a comunicar informações 
transacionais (por exemplo, atualizações 
de tecnologia).

• Ensinar. Mensagens para melhorar o 
conhecimento e as habilidades (técnicas 
ou não técnicas) do capital humano da or-
ganização (por exemplo, sessões de trei-
namento on-line).

• Para conduzir a ação. Diretivas destina-
das a solicitar ou exigir ação de uma parte 
por outra (por exemplo, atribuição dada a 
um subordinado).

• Tomar decisões. Comunicação bidi-
recional pesada projetada para levar às 
melhores decisões em qualquer situação 
(por exemplo, líderes comunicando sobre 
ações organizacionais).

• Colaborar. Comunicação bidirecional 
para executar conjuntamente as respon-
sabilidades de trabalho (por exemplo, co-
legas de trabalho trocando ideias relacio-
nadas ao projeto).

Quando todas essas dimensões são ge-
renciadas adequadamente, a comuni-
cação externa flui com naturalidade e 
coerência em direção aos stakeholders 
externos, gerando a confiança e a afini-
dade desejada.

Yuri Trafane
Comunicação

A maior parte das organizações tem 
uma enorme preocupação com a 
comunicação com os stakeholders 

externos: consumidores, mercado finan-
ceiro, comunidade etc. Mas nem todas 
dão a mesma atenção quando se trata da 
comunicação com os próprios colabora-
dores. O que é um erro.

E o que digo aqui não é uma impressão. 
Estudos da Gallup mostram que apenas 
13% dos funcionários concordam forte-

mente que a liderança de sua organiza-
ção se comunica de maneira eficaz com 
as pessoas que a compõem.

Se o diálogo interno sempre foi impor-
tante, na era digital (principalmente em 
função das redes sociais), isso se tornou 
fundamental. Quando os discursos inter-
no e externo não estão profundamente 
alinhados, essa rachadura se torna visível 
rapidamente, e as inconsistências trans-
bordam de forma incômoda. 

No passado, existiam corporações vistas 
pelo mercado de uma forma positiva, dinâ-
mica e até com valores humanos nobres, 
mas que carregavam uma imagem diame-
tralmente oposta aos olhos daqueles que 
trabalhavam dentro dos seus muros. Hoje, 
isso é mais difícil de acontecer e, no futu-
ro, será praticamente impossível.

Então, garantir que exista uma área res-
ponsável por essa atividade e que beba 
nas mesmas fontes daqueles com os me-
gafones apontados para o mundo exte-
rior deve ser uma prioridade.

Segundo a Gallup, empresa que realizou o 
estudo citado no início do artigo, os prin-
cipais motivos pelos quais uma empresa 
deve se comunicar com seu time são:

• Para definir, inspirar e alinhar. Men-
sagens sobre o propósito, missão, vi-
são e estratégias da organização (por 
exemplo, sessões de “desempenho da 
empresa").

• Para informar. Comunicações relaciona-

Yuri Trafane é Professor Universitário,
Consultor em Marketing e Diretor Executivo
da Ynner Marketing & Treinamentos.
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Estudos da Gallup mostram que apenas 13% dos 
funcionários concordam fortemente que a liderança 

de sua organização se comunica de maneira eficaz 
com as pessoas que a compõem.
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A Vitamina D é considerada um dos 
hormônios mais poderosos que 
nosso corpo produz. Ela é respon-

sável por modular até 3% de todo nosso 
genoma. Ou seja, como o nosso material 
genético vai se expressar, além de partici-
par fortemente da chamada homeostase 
no corpo, que nada mais é do que o equi-
líbrio do nosso metabolismo. 

Existem duas fontes principais de produ-
ção desse hormônio no organismo: a pri-
meira é por meio de dieta alimentar, que 
contribui de 10% a 20%, já os outros 80% 
a 90% são produzidos endogenamente, 
via tecidos cutâneos após a exposição à 
radiação ultravioleta B.

No caso da produção endógena, se o in-
divíduo não toma sol adequadamente, já 
é um fator de deficiência da Vitamina D, 
porque o organismo precisa dos raios ul-
travioletas para produzir a colecalciferol, 
que é um tipo de vitamina produzida pela 
pele quando exposta ao sol e que depois 
vai para o fígado e rins para se transfor-
mar na Vitamina D ativa, que é o calcitriol 
(vitamina que aumenta a absorção de cál-
cio pela via intestinal, inibindo a excreção 
deste mineral pelos rins).

Outro ponto são os cofatores de ativação 
da Vitamina D, para o Dr. Fábio Gabas, mé-
dico de saúde integrativa, neurocientista 
e pesquisador: “as pessoas que possuem 
deficiência de magnésio acabam não pro-
duzindo adequadamente o paratormônio, 
também conhecido como hormônio da pa-
ratireóide, ou não possuem a Vitamina A 
que é a responsável pela qualidade do re-
ceptor da Vitamina D”. Por conta disso, ela 
terá problema não só na produção dessa 
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vitamina como também na função, sendo 
fundamental que tudo isso esteja em or-
dem para que faça o devido efeito. 

A deficiência de Vitamina D não é obser-
vada somente pela falta de ingesta, mas 
também pela deficiência de magnésio, Vita-
mina A, do paratormônio e também do sol.

Podendo ser ingerida também pela ali-
mentação, a Vitamina D é produzida em 
80% por meio da produção endógena, ou 
seja, possui sua origem, desenvolvimento 
ou reprodução no interior do tecido, de 
um órgão ou organismo. 

Os alimentos que possuem a Vitamina D 
são os peixes de águas frias, o salmão es-
pecialmente, os ovos, carnes, leites e de 
fonte vegetal podemos encontrar a Vita-
mina D2 nos fungos que são muito ricos 
em Vitamina D vegetal.

Segundo o Dr. Fábio, a Vitamina D é con-
siderada lipossolúvel, ou seja, são vita-
minas solúveis em moléculas orgânicas, 
como as também vitaminas A, B, E e K, 
então é importante que quando formos 
ingeri-la, que seja conjuntamente com 
alimentos que tenham gordura, óleo, óleo 
de coco, ômega 3 ou alimentos gorduro-
sos, porque ela necessita desse meio li-
possolúvel para ser absorvida.

A deficiência de Vitamina D não é observada 
somente pela falta de ingesta, mas também 
pela deficiência de magnésio, Vitamina A, do 
paratormônio e também do sol.

Dr. Fábio Gabas

Níveis baixos de 
Vitamina D no organismo

O que fazer?
Podendo ser ingerida pela alimentação, a Vitamina D é 
produzida em 80% por meio da produção endógena.



Para alguns especialistas, a humani-
dade deverá conviver com os efei-
tos da pandemia, e com diversas 

outras variações do vírus da Covid-19, 
por pelo menos dez anos. Se estudos 
confirmarem a teoria, para todos nós, 
aprender a conviver com a doença será 
mais uma atitude, possivelmente invo-
luntária, em busca da sobrevivência, mes-
mo que a vacina seja parte constante de 
campanhas de imunização mundo afora, 
incluindo o Brasil.

O que a humanidade já conquistou com 
a chegada dos imunizantes, ela deve à 
ciência e ao conhecimento científico 
que, neste caso específico, deu um salto 
gigantesco e encurtou caminhos da pes-
quisa dando respostas surpreendentes ao 
esforço de combate à pandemia. 

Quando um medicamento ou vacina che-
gam ao mercado dificilmente se conhece 
o caminho percorrido da pesquisa e de-
senvolvimento científico até se ter um 

Pesquisa clínica
Acesso e conhecimento 

científico

O potencial do Brasil para atrair 
pesquisa clínica é infinito. Por isso, é 

preciso tornar o ambiente mais propício 
para as inovações com um regramento 

que seja mais atraente tanto para o 
patrocinador da pesquisa 

quanto para o investigador.

Octávio Nunes

Ponto de Vista

efeito que possa melhorar a condição de 
vida de uma pessoa, prover tratamento 
eficaz ou alcançar a cura. 

A vacina da Covid-19, independentemente 
da origem, metodologia da pesquisa ou ín-
dice de eficácia, talvez tenha aproximado a 
ciência do cidadão comum que se encheu 
de esperança de se livrar de algo tão devas-
tador como a pandemia do coronavírus. 

O Brasil, pela sua diversidade étnica, di-
mensão territorial e qualidade dos seus 
cientistas, abrigou partes importantes de 
pesquisas de vacina anti-Covid e muitos 
sujeitos de pesquisa acabaram tendo aces-
so ao imunizante antes mesmo de ser co-
locado à disposição dos países para iniciar 
a corrida pela proteção das populações. 

Embora, isso possa nos dar orgulho, a 
verdade crua é que nosso País tem um 
tímido histórico de produção de pesqui-
sa clínica, seja em qualquer uma das suas 
fases. Aqui são produzidos apenas 2% de 
estudos clínicos. 

Entre 2006 e 2019, o mundo todo desenvol-
veu cerca de 250 mil pesquisas clínicas, em 

diversas áreas do conhecimento. Do total, 
apenas seis mil foram trazidos para o Brasil.
A demora na aprovação do sistema regu-
latório, que inclui a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), 
é parte importante do processo.

Enquanto nos Estados Unidos e na Coreia 
do Sul, o protocolo de pesquisa é aprova-
do em, no máximo três meses, aqui de-
mora-se um ano. O mercado da pesqui-
sa e desenvolvimento de medicamentos 
e vacina tornou-se mais competitivo. A 
entrada da China em pesquisa de câncer, 
por exemplo, está mudando a percepção 
de onde estão concentrados os estudos 
no mundo.

O potencial do Brasil para atrair pesquisa 
clínica é infinito. Por isso, é preciso tornar 
o ambiente mais propício para as inova-
ções com um regramento que seja mais 
atraente tanto para o patrocinador da 
pesquisa quanto para o investigador – o 
pesquisador que irá conduzir um estudo. 

O Projeto de Lei 7082/2017, que dispu-
nha sobre a pesquisa clínica e deveria 
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Nosso País tem um 
tímido histórico de 
produção de pesquisa 
clínica, seja em qualquer 
uma das suas fases. 
Aqui são produzidos 
apenas 2% de estudos 
clínicos. 
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instituir o Sistema Nacional de Ética em 
Pesquisa Clínica com Seres Humanos, a 
partir de critérios técnicos, pretendia mu-
dar o cenário da pesquisa clínica no Brasil, 
dando maior segurança aos investidores 
e aos pacientes. Mas a iniciativa da então 
senadora Ana Amélia, sequer foi discutido 
em 2020 e continua sem previsão para 
que o debate legislativo em torno do PL 
seja retomado. 

Pelo projeto, a aprovação de protocolos 
de pesquisa clínica no Brasil seria de, no 
máximo, 90 dias, sem prejuízos éticos ou 
risco para o sujeito da pesquisa.

Pelo volume de pesquisa que vem sendo 
desenvolvido em torno do mundo – e, 
neste sentido, é preciso incluir os esfor-
ços de P&D nas vacinas anti-Covid, con-
clui-se que a pesquisa traz incalculáveis 
benefícios. 

O primeiro deles, no caso do Brasil, é o 
incentivo à realização de estudos com 
características integralmente nacionais; 
depois, a ampliação da rede brasileira 
de pesquisa clínica beneficiando direta-
mente os profissionais de saúde, pesqui-
sadores e os centros em que os estudos 
podem ser desenvolvidos com equipa-
mentos de alta tecnologia. 

Mas os resultados mais visíveis e positi-
vos da chegada de novos estudos ao Bra-
sil estão na possibilidade de mais acesso 
às novas tecnologias desenvolvidas fora 
do País, formação de profissionais, além 
do conhecimento técnico-científico e de 
educação continuada dos especialistas. 
Aparentemente, não há contraindicação à 
realização de pesquisa clínica em território 
nacional. É preciso atender a dois requisi-
tos básicos: boa vontade e um olhar estra-
tégico para a ciência e o conhecimento.

http://dpm.srv.br/
mailto:octavionunes07%40gmail.com?subject=
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Fonte: https://www.flaticon.com/packs/home-screen-apps-21. Ícones grátis.

S abemos que uma visita presencial 
ou virtual ao médico leva cerca de 
três minutos para promoção de até 

cinco produtos, com pouca ou nenhuma 
atenção aos dois últimos produtos. 

Algumas visitas podem ocorrer com mais 
ou menos tempo, dependendo de vários 
fatores como: treinamento apropriado do 
representante, atratividade do material 
visual, discurso persuasivo, entres outros. 
No entanto, a parte visual é uma das mais 
importantes neste processo de promoção.

Apesar de perceber que há muita impor-
tância da sequência visual do material 
promocional, por vezes, ignoramos como 
devemos conectar o visual com o discur-
so, que também é conhecido com story 
telling, que é a habilidade de contar his-
tórias utilizando enredo elaborado, narra-
tiva envolvente e recursos audiovisuais. 
Temos que vencer o gargalo do cérebro.

Veja o seguinte exercício para ilustrar 
este ponto: olhe a Figura 1 por 10 segun-
dos e encontre os elementos que são ver-
melhos. Agora olhe de novo e descreva os 
objetos em vermelho. Após isso, encontre 
os objetos relacionados com a emissão de 
luz. Então, liste qualquer objeto que con-
tenha algum animal...Percebeu?

Embora esta tarefa, de muitas maneiras, 
também toque em sua memória imediata 
ou memória de trabalho, é também uma 
demonstração dos limites de sua atenção 
(RAMSOY, 2015).

Gilberto Santos
Neuromarketing

Apesar de perceber que há muita importância da sequência visual 
do material promocional, por vezes, ignoramos como devemos 

conectar o visual com o discurso, que também é conhecido com 
story telling, que é a habilidade de contar histórias.

NEUROVISÃO
UM GARGALO NO CÉREBRO

Figura 1: Ícones com diversos significados.
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Um artigo publicado por Hadhazy (2015) 
ressalta que os neurocientistas há muito 
tentam medir nosso volume mental má-
ximo. No entanto, o que confunde qual-
quer cálculo simples da capacidade de 
memória são os surpreendentes feitos 
cognitivos realizados por indivíduos de-
dicados e pessoas com cérebros atípicos.
Um deles é o chinês Chao Lu, que, em 
2005, quando era um estudante universi-
tário de 24 anos, recitou corretamente os 
67.980 dígitos do número Pi (π) durante 

um período de 24 horas, sem intervalos.
O professor de psicologia Paul Reber 
(2010), da Northwestern University, dos 
Estados Unidos, explica que a nossa ca-
pacidade de memória tem como base a 
fisiologia do cérebro, que é composto de 
aproximadamente 100 bilhões de neurô-
nios. No entanto, apenas 1 bilhão deles 
têm uma função no armazenamento de 
recordações antigas, e são chamados de 
células piramidais.

Se cada neurônio pudesse armazenar 
apenas uma “unidade” de memória, o 
cérebro estaria transbordando de infor-
mação. “A quantidade de neurônios exis-
tente não é suficiente para todas as infor-
mações adquiridas por um indivíduo”.

Pode-se concluir que o cérebro é limitado 
em sua habilidade de processar informa-
ções. Isso é frequentemente referido como 
um gargalo do cérebro ou gargalo de me-
mória. Este fenômeno restringe qualquer 
tentativa de comunicação com os nossos 
clientes, pois não podemos presumir que 
podemos nos dar ao luxo de despejar todas 
as informações que temos em suas mentes 
em tão pouco espaço de tempo.

Compreender isso pode ser um impacto 
para os gerentes de produtos farmacêuti-
cos, que dependem da promoção médica 

para seus medicamentos, mas pode for-
necer um solo fértil para o cultivo de uma 
maneira nova e melhor de se comunicar 
com os seus clientes.
Um exemplo famoso desta limitação é a 
cegueira por desatenção. Já dizia Imma-
nuel Kant: “Quem não sabe o que procu-
ra, quando acha não encontra”.

O exemplo do vídeo “Teste do gorila in-
visível” (se você não assistiu ainda, pro-
cure na internet e observe) por Chabris 

e Simon (2009) é muito educativo para 
esta finalidade. Mostra que ao focar a sua 
atenção em algo, o custo é perder a aten-
ção em outros elementos. Nós, simples-
mente, não conseguimos atender a todos 
os detalhes. 

Ocorre um momento extraordinário ime-
diatamente após aquilo que chamou a 
nossa atenção, tendemos a ter um perío-
do cego em que nada mais é percebido. 
E aqui é uma armadilha para a promoção 
médica, pois é muito comum durante um 
treinamento do representante em sua 
story telling não dar a devida atenção a 
este fenômeno. Vejamos.

Se alguém vir algo na tela ou na literatura 
médica ou folder, que chama a atenção, 
existe um período cerca de 500 milisse-
gundos (metade de 1 segundo), no qual 
seja o que for apresentado, simplesmente 
não será notado. 

Este fenômeno é chamado de “attention 
blink” (SHAPIRO, 1994) e sugere que 
existe uma latência de atenção e período 
de recuperação que necessita de um “re-
set” para absorver uma nova informação.
Este fenômeno é altamente interessante 
e relevante para o processo de comuni-
cação. Imagine que você consegue um 
envolvimento emocional com o seu clien-

te durante a promoção médica, e, então, 
imediatamente apresenta o produto ou 
a marca do produto, falando sem parar, 
principalmente, porque você tem vários 
produtos para apresentar em pouco tem-
po na presença do médico.

Há um desperdício de tempo nos primei-
ros 500 milissegundos, pois o cliente ain-
da está reiniciando (reset) após o evento 
que chamou a atenção!!

Isso sugere que durante a promoção mé-
dica você deve considerar que ao apre-
sentar qualquer tipo de material (vídeo, 
telas do iPad, folder, literatura médica, 
separata, entre outros) em que se possa 
esperar o momento que absorva a aten-
ção do profissional de saúde, e então, 
aguardar com cuidado para apresentar 
algo após este evento.

A atenção é um recurso precioso e não 
é algo que os gerentes de produtos ou 
representantes farmacêuticos possam 
considerar como garantido, por maior re-
levância que tenha o seu medicamento.
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O cérebro é limitado em sua habilidade de processar 
informações. Isso é frequentemente referido como

 um gargalo do cérebro ou gargalo de memória.
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Assuntos Regulatórios

Medicamentos fitoterápicos 
e a biodiversidade brasileira 

A biodiversidade brasileira pode representar uma nova estratégia para a 
indústria farmacêutica, que tem como possibilidades estreitar parcerias com 
empresas nacionais que produzem insumos farmacêuticos ativos vegetais.

A indústria farmacêutica sempre foi 
unânime em afirmar que o tempo 
necessário para o deferimento do 

registro de um medicamento pela Anvisa 
é demasiado e, por isso, acaba tornando-
se uma variável importante a ser conside-
rada no lançamento de um produto.

No entanto, devido aos esforços expressi-
vos de nossa Agência reguladora, já é pos-
sível perceber que o tempo não é mais uma 
variável impactante, principalmente quan-
do tratamos do registro de medicamentos 
fitoterápicos, conforme consulta realizada 
no site da Anvisa, a fila de análise de registro 
de medicamento fitoterápico atualmente1 
consta apenas um único processo aguar-
dando análise para possível deferimento, 
demonstrando também uma redução drás-

com o arcabouço legal, é possível classi-
ficá-los em Produto Tradicional Fitoterá-
pico (PTF) e Medicamento Fitoterápico 
(MF), sendo que a  principal diferença 
entre essas duas classes é que o MF com-
prova sua segurança e eficácia por meio 
de estudos clínicos, enquanto o PTF 
comprova a segurança e efetividade pela 
demonstração do tempo de uso na litera-
tura técnico-científica. 

Tanto o MF quanto o PTF podem ter 
como insumo ativo vegetal uma droga 
vegetal (planta medicinal, ou suas partes, 
que contenham as substâncias respon-
sáveis pela ação terapêutica) como um 
derivado vegetal (produto da extração da 
planta medicinal fresca ou da droga vege-
tal, que contenha as substâncias respon-
sáveis pela ação terapêutica).

Embora a obtenção de substâncias com 
propriedades terapêuticas é uma das apli-
cações mais tradicionais e consolidadas 
da biodiversidade, datando de milhares de 
anos, é possível fazer um diagnóstico que 
a retração do mercado em relação ao inte-
resse pelos medicamentos fitoterápicos e a 
biodiversidade se deu por diversos fatores, 
tanto de escopo técnico quanto político. 

A insegurança gerada pelo marco regu-
latório de acesso à biodiversidade no 
País, através da Medida Provisória 2.186-
16/2001, desestimulou tanto a pesquisa 
universitária quanto a prospecção por 
empresas brasileiras. Assim, a biodiversi-
dade tornou-se fonte de controvérsias e 
disputas sem resultados frutíferos3.

tica de processos quando comparado com 
a lista de registros de produtos fitoterápi-
cos de anos anteriores e também uma nova 
configuração da indústria de fitoterápicos, 
se apresentando mais concentrada em um 
menor número de empresa.2

Desta maneira, é possível evidenciar que 
houve uma diminuição do interesse da 
indústria no Brasil no que diz respeito à 
produção de fitoterápicos, e no avanço da 
pesquisa, inovação e aproveitamento da 
biodiversidade2, embora o País possua um 
enorme potencial de desenvolvimento de 
medicamentos baseados na biodiversidade.

Medicamentos fitoterápicos são aqueles 
obtidos com emprego exclusivo de ma-
térias-primas vegetais. Em conformidade 
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Anteriormente, a biodiversidade era conceituada 
como um patrimônio da humanidade e, portanto, 

poderia ser utilizada indiscriminadamente sem 
remuneração pelo uso.

Anteriormente, a biodiversidade era concei-
tuada como um patrimônio da humanidade 
e, portanto, poderia ser utilizada indiscri-
minadamente sem remuneração pelo uso. 

Após a ECO-92, foi estabelecida a Con-
venção sobre Diversidade Biológica 
(CDB) que consiste no tratado da ONU 
e um dos mais importantes instrumen-
tos internacionais relacionados ao meio 
ambiente4, desde então se consolidou o 
entendimento da soberania dos países 
sobre os recursos genéticos presentes 
em seus territórios e o direito aos bene-
fícios pelo uso de sua biodiversidade, re-
conhecendo-se o direito de comunidades 
e povos indígenas sobre conhecimentos 
tradicionais associados à biodiversidade.

Diante deste movimento, foi atribuído ao 
Estado poderes para controlar o que seria 
acessado e finalidade, a forma e como de-
veria ser efetuado a repartição de benefí-
cios decorrente da exploração econômica 
da biodiversidade brasileira.

Neste sentido, o Brasil foi um dos primei-
ros países a determinar as diretrizes, por 
meio da Medida Provisória (MP) 2.186-
16 de 2001, que distinguiu três catego-
rias de acesso ao patrimônio genético 
brasileiro: pesquisa científica (sem fins 
comerciais), bioprospecção (potencial uso 
comercial) e desenvolvimento tecnológi-
co (com fins comerciais). Para a realização 
de qualquer categoria, era obrigatório 
que se obtivesse autorização administra-
tiva prévia, até que o produto originário 
da biodiversidade chegasse ao mercado, 
passando pelas três autorizações.

O setor produtivo visualizava no sistema 
de autorizações e na necessidade de se 
celebrar um contrato de repartição de 
benefícios, antes mesmo de a pesquisa 
apresentar resultados economicamente 
viáveis, um entrave intransponível.

Já o setor acadêmico alegava que a MP 
dificultava o avanço da pesquisa cientí-
fica a partir da biodiversidade brasileira. 
Comunidades tradicionais, indígenas,qui-
lombolas, entre outras, argumentavam 
não terem o direito de decidir sobre as 
políticas e o destino dos recursos da bio-
diversidade brasileira.3

Entre 2010 e 2013, foram expedidos cer-
ca de 450 autos de infração e mais de R$ 

200 milhões em multas para as empresas, 
instituições tecnológicas, universidades 
públicas e até mesmo professores uni-
versitários brasileiros, alegando o acesso 
sem devidas autorizações. Este cenário 
corroborou com a insegurança jurídica do 
sistema, e gerou um aumento no número 
de autorizações, retraindo investimentos 
públicos e privados3.

Após quase 14 anos da primeira versão da 
MP no  2.186-16/01, no dia 20 de junho de 
2014, foi realizada uma apresentação dos 
Ministros do Ministério do Meio Ambiente 
– MMA, Ministérios do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio – MDIC e Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI 
sobre o Anteprojeto de Lei sobre Acesso a 
Patrimônio Genético, Conhecimento Tra-
dicional Associado e Repartição de Bene-
fícios que foi encaminhado ao Congresso 
Nacional na mesma data.

Em seguida, este projeto foi apresentado 
como PL 7735/14. O PL 7735/14 rece-
beu 222 emendas, foi aprovado e envia-
do para sanção em 29 de abril de 20155.

Sendo assim, a Lei nº 13.123/15 trouxe 
como novo cenário, a inclusão de novos 
conceitos, o cadastro, a Repartição de Be-
nefícios (RB) apenas no produto acabado 
ou no último elo da cadeia produtiva de 
material reprodutivo, a isenção de RB 
para intermediários e desenvolvedores 
de processos, microempresas, pequenas 
empresas e microempreendedores indivi-
duais. Além disso: o acordo de RB em até 
um ano da notificação do produto acaba-
do, a Repartição de Benefícios monetária 
de 1% da receita líquida anual, a possibi-
lidade de acordos setoriais para redução 
da RB e a criação do Fundo Nacional para 
a Repartição dos Benefícios – FNRB5.

A biodiversidade brasileira pode represen-
tar uma nova estratégia para a indústria 

farmacêutica, que tem como possibili-
dades estreitar parcerias com empresas 
nacionais que produzem insumos farma-
cêuticos ativos vegetais e possuem como 
essência a expertise na inovação a partir 
da biodiversidade, especialmente em rela-
ção às possibilidades de inovação radical. 
O ressurgimento dos compostos natu-
rais como fonte de descoberta de novos 
medicamentos, associado a métodos mo-
dernos de drug discovery, tem potencial 
para inserir o País no cenário de Pesquisa 
e Desenvolvimento internacional 3.

De um modo geral, o potencial de apro-
veitamento da biodiversidade como uma 
fonte sustentável demonstra um cenário 
estratégico que poderá estimular novos 
desenvolvimentos no mercado de fitote-
rápicos. Uma vez que houve significativa 
redução de entraves jurídicos, alinhada 
com o fortalecimento do incentivo aos 
insumos farmacêuticos nacionais, redu-
zindo a dependência do País pelos insu-
mos importados.

Notas: 

1. https://consultas.anvisa.gov.br/#/filas/
2. Hasenclever Lia et al. 2016. A indústria de 
fitoterápicos brasileira: desafios e oportunida-
des. Ciênc. saúde coletiva vol.22 no.8 Rio de 
Janeiro Aug. 2017
3. Pimentel Vitor et al. Biodiversidade brasilei-
ra como fonte da inovação farmacêutica: uma-
nova esperança? Revista do BNDES 43, junho 
2015 p 41-89
4. https://mma.gov.br/biodiversidade/con-
ven%C3%A7%C3%A3o-da-diversidade-
biol%C3%B3gica.html
5. http://www.abifina.org.br/noticias_detalhe.
php?not=3078

Tatiana Ribeiro é Farmacêutica, especialista 
em Assuntos Regulatórios.
E-mail: tatiana.miramontes@gmail.com
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Autoras: Isabel Fomm de Vasconcellos e 
Dra. Tânia das Graças Mauadie Santana.
Editora Soul

A obra relata a trajetória de luta pessoal 
e profissional da médica ginecologista e 
obstetra, Dra. Tânia Santana, romancea-
da por Isabel Fomm de Vasconcellos, co-
lunista da UPpharma. 

Uma narrativa de superação e luta pela 
dignidade das mulheres na Medicina, tan-

Autora: Isabel Fomm de Vasconcellos. 
Editora Soul

Entre as Árvores são as memórias da escri-
tora Isabel Fomm de Vasconcellos dos di-
ferentes períodos de tempo que ela viveu 
no Clube de Campo do Castelo, na represa 
do Guarapiranga em São Paulo. Isabel pas-
sou sua infância e adolescência nesse clu-
be, de 1959 até 1968, quando sua família 
deixou de ser sócia do local. 

Retornou, como sócia titular, 11 anos de-
pois, em 1979, e lá fez novas amizades e 
viveu novas aventuras. Deixou novamente 
o clube em 1987 para se dedicar à sua car-
reira na TV e à sua “Janela da Paulista”. São 
duas histórias. A terceira só acontece 30 

Dicas culturais 

Confira algumas dicas de bons livros, cuja autoria é de Isabel 
Fomm de Vasconcellos, há anos colunista desta publicação.

Para quem aprecia uma boa leitura

to como médicas, quanto como pacientes. 
Dra. Tânia é pioneira na criação de ambu-
latório de saúde sexual na Saúde Pública 
do Estado de São Paulo, além de ter sido 
uma das redatoras das normas técnicas do 
PAIMS - Programa de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher. Atualmente, mantém 
suas clínicas particulares nas cidades de 
São Paulo/SP e Salvador/BA, além de atuar 
como médica e orientadora sexual, volun-
tária, na tradicional ONG Projeto Arrastão, 
na periferia de São Paulo. O prefácio é da 
Dra. Albertina Duarte.

Doenças são Dores da Alma 
A História de uma médica que nunca desiste.

Um Castelo entre as Árvores e Um Cas-
telo Além do Tempo – dois livros num só 
volume (um livro ao contrário do outro)

anos depois: em 2017, Isa-
bel volta ao local como ho-
menageada na festa de 58 
anos de fundação do Cas-
telo como clube de campo. 
Uma história emocionante!

Já o segundo volume Além do Tempo é 
uma ficção, passado num Castelo muito se-
melhante ao verdadeiro, com história com 
base na realidade, alguns personagens fictí-
cios, outros baseados em pessoas reais. 

Conta a história de Susana, que volta no 
tempo, dentro do corredor de árvores do 
Castelo. Ela vai de 2019 a 1910 e vive 
15 dias de amor, de pavor, de suspense, 
naquele local que, nessa época, era uma 
residência. Sem querer, de repente, volta 

ao mesmo dia em que estava quando saiu 
e encontra um homem, igualzinho aquele 
por quem se apaixonara em 1910. Juntos, 
eles vão viver não só o amor, mas o mer-
gulho na pesquisa histórica para descobrir 
os mistérios que começaram a rondar o 
Castelo em 1910. Suspense. Assassinato. 
Conspiração. E muita ternura. Prefácios 
do Prof. Dr. Francisco Assumpção Jr, psi-
quiatra da Infância e Adolescência (USP), e 
também escritor.
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A pandemia da Covid-19 provocou 
um severo impacto, expondo as 
mais diversas vulnerabilidades na 

prestação de serviços de saúde em todo 
o mundo. 

Porém, é inegável que esse cenário to-
talmente desconhecido, por outro lado, 
também tenha nos obrigado a descobrir 
formas diferentes de pensar sobre saúde. 

Tivemos de reavaliar como entregar a 
melhor evidência para os profissionais de 
saúde, guiá-los no processo de tomada de 
decisão, além de pensar em diferentes for-
mas de treinar centenas de pessoas que, 
embora já atuassem na área, de um dia para 
outro, precisaram assumir novas funções. 

Ou seja, foi preciso enxergar essa situa-
ção como uma oportunidade, sem pre-
cedentes, de transformar o que não deu 
certo. De redesenhar e de criar um novo 
futuro para a saúde. 

A inovação e o aprendizado contínuo 
foram mais do que mandatórios, dando 
espaço para que novas forças fossem 
catalisadas e servissem de mola propul-

Jean-Claude Saghbini

Opinião

As estratégias futuras envolvendo os 
profissionais que trabalham na área de 

saúde terão de acompanhar o novo 
ritmo. O desafio será arquitetar novos 

modelos que ajudem não só a retê-
los, como desenvolver sua carreira e 

restaurar o autocuidado. 

No Brasil, temos números significativos 
no que diz respeito ao uso da telemedi-
cina e da assistência virtual para atender 
não somente aos mais vulneráveis, mas a 
todos: 90% dos médicos acreditam que 
as novas tecnologias digitais terão um 
grande impacto para a assistência de saú-
de da população. 

Estima-se que por conta desse avanço, o 
mercado de telessaúde deva elevar-se a 
um patamar de R$7 a R$8 bilhões até o 
ano de 2024. 

#2 Transparência e confiabilidade na me-
lhor evidência disponível no momento

Os médicos, muitas vezes, precisam de 
recomendações e orientações a respeito 
de tratamentos confiáveis, que ainda não 
existem na literatura revisada por pares, 
por exemplo. Isso foi bastante evidente 
durante a pandemia da Covid-19. 

Até meados de setembro, foram mais de 
140 mil publicações científicas e ensaios 
relacionados à doença. É praticamente 
impossível para qualquer pessoa assimilar 
toda essa quantidade de informações, en-

Redesenhando o futuro 
da Saúde no pós-Covid19

sora para tendências que serão vitais no 
mundo pós-pandemia. Cada uma delas, 
isoladamente, têm um papel importante. 
Coletivamente, no entanto, são capazes 
de desencadear uma transformação em 
todo o sistema de saúde. 

Mas, quais são essas cinco forças que 
podem ajudar a redesenhar e melhorar o 
futuro da saúde?

#1 A telemedicina combatendo as vulne-
rabilidades 

A pandemia acelerou drasticamente a 
expansão e a adoção da telemedicina. 
Diante da necessidade em fazer o melhor 
para garantir a segurança dos pacientes, 
as instituições de saúde adotaram mode-
los que ultrapassaram as barreiras físicas. 

Para os líderes do setor, essa alternativa 
trouxe, por exemplo, impactos positivos 
no atendimento especificamente a pa-
cientes crônicos de grupos de risco, o que 
corresponde a uma grande fatia. Oitenta 
por cento dos adultos em idades avança-
das têm alguma doença crônica e 77% 
têm ao menos duas delas. 
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blica e definições médicas, mas também, 
que há formas de rapidamente estabele-
cer essas ligações. 

Na verdade, todas as mudanças que vêm 
acontecendo há quase duas décadas po-
deriam ser rastreadas se olhássemos para 
dados históricos. Porém, como muitos 
dados encontram-se descentralizados, 
não estruturados, são inconsistentes ou 
são de propriedade do paciente ou da 
instituição, essa acaba não sendo uma 
tarefa fácil. 

O acesso mais amplo às informações faci-
lita as interações em todo o ecossistema 
de saúde. Com isso, podemos melhorar 
drasticamente a coordenação do atendi-
mento e nos aproximar de um modelo de 
atendimento verdadeiramente centrado 
no paciente. 

A pandemia também mudou o cenário no 
que diz respeito à força de trabalho na 
área da saúde. As organizações tiveram 
que contratar médicos que acabaram de 
se formar e também, por outro lado, rea-
bsorver profissionais recém-aposentados 
ou que já estavam afastados do dia a dia. 
Além, é claro, de realocar e treinar outros 
profissionais de saúde, além de médicos e 
enfermeiras, na linha de frente. E, mais do 
que isso, prepará-los para uma mudança 
radical na forma como os cuidados eram 
prestados. 

As estratégias futuras envolvendo os pro-
fissionais que trabalham na área de saúde 
terão de acompanhar o novo ritmo. O de-
safio será arquitetar novos modelos que 
ajudem não só a retê-los, como desenvol-
ver sua carreira e restaurar o autocuidado. 

Em falar das novas habilidades, que são 
cada vez mais importantes para viabilizar as 
diferentes formas de promover o cuidado e 
definir novos modelos de atendimento. 

#5 Acesso completo a dados consistentes 

A saída para todos os desafios está em 
integrar e em prover o acesso à informa-
ção certa, completa e consistente. Oi-
tenta e seis por cento das pessoas que 
fazem parte de alguma forma da cadeia 
de saúde afirmam que dados incorretos 
ou de má qualidade afetam a segurança 
do paciente e são fontes de aumento de 
custos. 

A Covid-19 demonstrou que não existem 
apenas conexões tênues entre saúde pú-

tão, como poderíamos reorganizar esses 
dados de forma eficiente? 

Novas ferramentas e processos foram 
responsáveis por acelerar a forma como 
os médicos tiveram acesso às informa-
ções sobre essa nova doença, orientando
-os nas melhores decisões e eliminado as 
lacunas entre o que os médicos viam e o 
que as pesquisas emergentes mostravam. 
Uma abordagem baseada na melhor 
evidência disponível ajuda a refinar as 
pesquisas recentes e derrubar a grande 
quantidade de literaturas inconsistentes, 
permitindo não só tomar decisões alinha-
das às melhores práticas, como também 
antever ameaças que possam abalar a 
saúde pública. 

#3 A Inteligência Artificial potencializa a 
velocidade de vigilância clínica 

Os sistemas de vigilância clínica são, his-
toricamente, conhecidos por trazerem 
atualizações sobre os pacientes e alertas 
clínicos oportunos e relevantes, em tem-
po real. E a inteligência artificial (IA) tem 
sido aliada desses sistemas. 

Juntos, permitem identificar uma gran-
de gama de condições de saúde agudas 
e crônicas com mais precisão. Com isso, 
médicos conseguem identificar pacien-
tes em risco, trazendo impactos bastante 
positivos, tanto do ponto de vista de re-
sultados clínicos quanto de custo para as 
instituições. 

#4 Preparando-se para uma transforma-
ção da força de trabalho na área da saúde 

Jean-Claude Saghbini é Vice-Presidente 
Sênior e CTO da Wolters Kluwer Health, 
empresa especializada em prover informações 
médicas e software para profissionais da 
saúde.

A saída para todos os desafios está em 
integrar e em prover o acesso à informação 

certa, completa e consistente. Dados 
incorretos ou de má qualidade afetam a 

segurança do paciente e são fontes de 
aumento de custos. 
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Em meio à tanta turbulência neste 
início de ano com à crise econômica 
mundial, empresas de vários ramos 

de atividade encontraram sérias dificul-
dades financeiras; outras até quebraram 
e tantas outras continuam com dificulda-
des para obter de crédito junto ao merca-
do de uma forma geral. E nesse momen-
to, a figura do gestor dentro de qualquer 
organização, seja ela de pequeno ou 
grande porte, tornou-se de fundamental 
importância.

Assim como o médico é essencial à vida 
de qualquer paciente, um gestor compe-
tente é essencial em qualquer empresa, 
e dentro desse contexto está a farmácia.

Neste momento, em que o futuro ainda 
está recheado de incertezas, desafios e 
constantes mudanças, ninguém melhor 
preparado para assumir riscos com maior 
probabilidade de acertos, obtendo o resul-
tado esperado, do que o gestor da farmácia.

Esse gestor, sendo o grande responsável 
por toda organização, procura atuar com 
muito comprometimento e envolvimen-
to. Com o seu talento e competência irá 
contribuir para que a organização, na qual 
esteja inserido, não só sobreviva neste 
mercado, em que a competitividade é al-
tamente acirrada, mas permaneça sólida. 
E esse constitui um dos grandes desafios 
para o gestor atual, que com muita maes-
tria, consegue realizar suas ações, pauta-
das na eficiência e eficácia, obtendo resul-
tados esperados e trabalhando sempre em 
prol da melhoria continua da farmácia.

Como agente de mudança e de transfor-
mação, o gestor, por meio de seus conhe-
cimentos e de sua visão, realiza análise 

Geraldo Monteiro

Varejo Farmacêutico 

A importância do gestor na farmácia 
Num momento em que o futuro ainda está recheado 

de incertezas,  ninguém melhor preparado para assumir 
riscos com maior probabilidade de acertos do que o 

gestor da farmácia.

da farmácia e do mercado, verificando 
as oportunidades, ameaças, os pontos 
fortes e os pontos fracos, o que faz com 
que a farmácia que esteja sob sua direção 
faça a diferença no setor, transformando 
pontos fracos em pontos fortes e amea-
ças em oportunidades.

As farmácias devem reconhecer que 
profissionalizando sua gestão, só têm a 
ganhar, pois uma empresa com uma boa 
gestão contribui, e muito, para alavancar 
qualquer organização.

O um bom gestor, por meio de sua visão 
sistêmica – visão esta do todo organiza-
cional – desenvolve um trabalho de qua-
lidade, conseguindo êxito em suas ações 
com e por meio das pessoas que fazem 
parte de todo processo organizacional.

O gestor, com sua competência, sabe 
muito bem atrair, manter e reter talentos, 
enxergando cada funcionário como cola-
borador e como um dos maiores patrimô-
nios que a farmácia possui, realizando um 
trabalho em que todos os departamentos 
executem suas atividades em equipe, de 
forma harmoniosa, interligada e inter-re-
lacionada, conduzindo o processo de tal 
forma que todos não só conheçam os 
objetivos organizacionais, mas trabalhem 
com colaboração, cooperação, afinco e 
dedicação em prol do coletivo.

Um bom gestor é um exímio identificador 
e solucionador de problemas. Age em tem-
po hábil, procurando fazer do tempo o seu 
aliado e das pessoas que compõem a equi-
pe verdadeiros parceiros, proporcionan-
do que a farmácia e/ou drogaria atenda 
às perspectivas desses e que os mesmos 
atendam às perspectivas organizacionais.

O gestor competente nunca deixa de atua- 
lizar seus conhecimentos e está sempre 
buscando novos aprendizados, pois tem 
plena consciência que o saber é inesgotá-
vel e que para crescer profissionalmente 
e fazer a diferença no mercado, necessita 
aprender mais e mais.

Além disso, um bom gestor precisa ter 
uma capacidade de relacionamento inve-
jável, pois está ciente de que depende das 
pessoas para obter o resultado desejado.

É bom lembrar ainda que o gestor, além 
de atuar com profissionalismo e de preo- 
cupar-se em demasia com o seu nome, 
se preocupa também com suas atitudes, 
comportamentos e condutas, pois enten-
de que é um ser humano notado e visa-
do dentro e fora da organização. Ele tem 
consciência de que seu estilo influencia o 
comportamento das pessoas, e qualquer 
deslize é imperdoável, podendo trazer a 
conotação de perdas, caso não seja condi-
zente com a política organizacional da cor-
poração em que está inserido. Cidadania 
e ética são palavras que estão presentes, 
de fato, na vida profissional de um gestor.

Por fim, quero deixar uma frase do Peter 
Drucker para sua reflexão “Nenhuma em-
presa é melhor do que seu gestor permi-
te”. Sucesso a todos!

Geraldo Monteiro é Diretor Executivo da
REDIFAR, Diretor Executivo da Associação de
Distribuidores de Medicamentos do estado 
de São Paulo (Admesp) e Assessor do 
Sindicato do Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais 
(Sincofarma-MG).
E-mail: geraldo.monteiro25@gmail.com

mailto:geraldo.monteiro25%40gmail.com?subject=
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Dra. Roberta Campos

Destaque

Dra. Roberta Campos é cirurgiã Vascular 
e Presidente da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional 
Maranhão (SBACV-MA).
www. sbacv.org.br

Amulher perfeita levanta cedo, bei-
ja os filhos e o marido, prepara o 
café, arruma as crianças e as dei-

xam na escola, depois segue para o tra-
balho, linda, reluzente, bem cuidada, de 
bom humor e perfumada.  Já no trabalho, 
é elogiada pelo excelente desempenho, 
retorna cedo e prepara o almoço saudável 
que a família come reunida em volta de 
uma grande mesa. Pena que não existe!

Nas últimas décadas, temos visto cada vez 
mais mulheres engolidas pela rotina mas-
sacrante de ser mãe, profissional e mulher. 
Perseguindo modelos de saúde, beleza e 
comportamento inatingíveis. Comparan-
do-se a modelos ilusórios, frustrando-se 
com resultados reais distantes dos ideais 
e consolando-se em aceitar o possível sem 
perceber que já executam o impossível.

Como meras executoras de tarefas, se 
desdobram em calendários e agendas 
com múltiplas atividades que não serão 
cumpridas, seguidas daquelas que serão 
mal executadas. Exercem menos cargos 
de chefia, têm remuneração menor e ter-
minam por ficar mais suscetíveis a crises 
de estresse.

Na Medicina, além de todas as dificulda-
des normais de cada mulher, ainda en-
frentamos a responsabilidade de atender 
bem a todos os pacientes, com atenção 
e competência. As dificuldades de cada 
mulher não podem entrar no consultório 
ou no centro cirúrgico. Ao trocar a roupa 
privativa, sai de cena a mulher e entra a 
cirurgiã. Talvez, por isso, compreendemos 
bem nossas pacientes. A paciente que 
procura por nós, além da competência, 
espera por empatia e sororidade.

O que esperar de uma mulher, 
médica e mãe?

Ser mulher nos dias atuais é um desafio diário de permanecer consciente 
das próprias limitações sem se deixar imobilizar por elas. É aceitar as 

próprias dificuldades, superar algumas e, no final, perceber que é nelas
 que nos tornamos diferentes e únicas.

Ser médica é dedicar-se integral-
mente à profissão, pois, além dos 
longos plantões, ainda precisamos 
lidar com a rotina dos cursos in-
cessantes, que são extremamente 
necessários. Os avanços, a ciência 
e as descobertas não param. Mas 
conciliar toda essa demanda com 
a família e, principalmente, com o 
cuidado com os filhos, sem perder 
o jogo de cintura, não é uma tare-
fa nada fácil. É assim que, muitas 
vezes, deixamos nossas próprias 
necessidades de lado.

De tempos em tempos, no en-
tanto, é possível encontrar su-
per-heroínas capazes de aceitar a 
própria vulnerabilidade, vencer a 
vergonha e ousar serem diferen-
tes.  É quando a mágica acontece.

É quando exaustas das regras e modelos, 
as mulheres se aceitam e se permitem ser 
originais. Nem sempre boa mãe, às vezes 
nem mãe. Nem sempre casada, até mes-
mo preterida, mas feliz, bem resolvida e 
satisfeita.

Ser mulher nos dias atuais é um desafio diá- 
rio de permanecer consciente das próprias 
limitações sem se deixar imobilizar por elas. 
É aceitar as próprias dificuldades, superar 
algumas e, no final, perceber que é nelas 
que nos tornamos diferentes e únicas.

Foi vivendo imersa em tantas atividades 
da vida que aprendi a pedir ajuda, delegar 
tarefas, fazer-me de tonta, surda e muda. 
A rir de mim com leveza, perdoar-me e 
seguir em frente, porque uma mulher feliz 
não precisa ser perfeita.

https://sbacv.org.br/
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“
É preciso que as pessoas reflitam e pen-
sem que, quando milhares morrem de Co-
vid-19, cada um de nós morre um pouco, 
porque é um espécime da raça que se ex-
tingue. A continuar assim, os sobreviven-
tes lerão ou ouvirão a mídia referir-se aos 
humanos como raça em extinção.

Do seu quarto, em 1624, o poeta inglês 
John Donne conseguia ouvir os sinos da 
igreja tocando, anunciando que alguém ali 
havia morrido. Então, as pessoas se per-
guntavam: por quem os sinos dobram? 
Quem morreu?”

Ele escreveu: “Nenhum Homem é uma ilha, 
isolado em si próprio. A morte de qualquer 
pessoa me diminui porque estou envolvido 
com a Humanidade. Portanto, nunca per-
guntes por quem os sinos dobram: eles tam-
bém dobram por ti”. 

Dose Única
Floriano Serra 

Quando, em 1844,  o romancista 
e dramaturgo francês Alexandre 
Dumas escreveu o romance “Os 

Três Mosqueteiros”, cujo lema era “Um por 
todos, todos por um”, não fazia a menor 
ideia de que essa frase passaria a ser um 
dramático apelo mais de um século depois.

Nessa fase de quarentena, causada pela 
pandemia do novo coronavírus, o que não 
faltam, na mídia em geral, são as recomen-
dações para que se evite a propagação do 
vírus. Campanhas, oficiais ou não, alertam 
para os perigos e pedem a colaboração 
das populações de todo o mundo. Nesse 
pedido, há três itens básicos: usar máscara 
de proteção, evitar aglomerações e lavar 
as mãos com frequência.

Como sabemos, o todo se compõe de uni-
dades. Isso significa que se as unidades 
(cada pessoa) cumprissem à risca aquelas 
recomendações, o todo (a população) es-
taria fortemente protegida. 

Da mesma forma e inversamente, se o 
todo (a população) relaxar, ou seja, não 
observar nenhum daqueles itens, estará 
pondo em risco a unidade (cada pessoa).
O que vemos, apesar das proibições, são 
festas familiares e públicas em galpões e 
apartamentos alugados, praias lotadas, 
pancadões nas avenidas – e a grande 
maioria dos participantes sem máscara 

"Nenhum Homem é uma ilha, isolado em si 
próprio. A morte de qualquer pessoa me diminui 

porque estou envolvido com a Humanidade. 
Portanto, nunca perguntes por quem os sinos 

dobram: eles também dobram por ti”. 

UM POR TODOS, TODOS POR UM
Onde?

e sem distanciamento, numa troca irres-
ponsável e  perdigotos, suor e salivas. Ao 
chegar em casa, sem higiene, ocorre farta 
distribuição de vírus para toda a família e 
vizinhos, principalmente, para os idosos.

Ao lado dessa absoluta falta de educação 
social e humanitária, os políticos brigam e 
se digladiam de olho nas futuras eleições – 
sem pensar que, talvez, muitos deles nem 
estejam vivos para disputar coisa alguma, 
além de uma vaga no cemitério.

A coisa caminha na base do cada um por 
si e muitos se assustam quando tomam 
conhecimento do aumento das infecções 
e mortes, sem imaginar que eles próprios 
estão contribuindo para elas.

Quem é consciente e se cuida: tem de re-
dobrar os cuidados por causa dos irrespon-
sáveis. São estes, os prudentes, que ficam 
presos em casa, enquanto os outros bebem 
e se divertem nas ruas, bares e festinhas.

Aparentemente, não há o que fazer, se-
não as autoridades já teriam tomado al-
guma medida eficiente – a menos que 
sejam coniventes.

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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Rua Cunha Gonçalves, 138 - 05594-070
São Paulo - SP

Mais de 10 minutos a cada visita

Mais de 93.000 médicos assinantes





E seu produto pode estar em Destaque

Ligue (11) 5533-5900 e marque uma
apresentação, ou por e-mail dpm@dpm.srv.br

Você tem 10 minutos para vender o seu
produto para os médicos?

A gente tem!

http://www.snifdoctor.com.br/
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