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Nestes últimos dias, trabalhamos duro para alcançar o objetivo ímpar de homenagear 
os médicos cardiologistas em seu dia 14 de agosto. Já são 15 anos que a data é co-
memorada – foi em 2007, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia instituiu o dia 14 
de agosto para valorizar seus colegas especialistas e associados. 

Também em 14 de agosto de 1943, foi fundada a Sociedade Brasileira de Cardiolo-
gia (SBC), totalizando 79 anos de existência, sempre com atuação marcante e ativa 
na realização de atividades para valorização dos associados. A ata da fundação está 
à disposição para consulta pública no endereço eletrônico: http://socios.cardiol.br/
ata/ata%20fundacao.pdf. 

Lá é possível identificar os nomes de proeminentes cardiologistas, que são até hoje 
conhecidos e mencionados como referências dessa área. Com seu trabalho, são pro-
fissionais que contribuíram para os avanços da cardiologia brasileira.

Em sua trajetória, a SBC vem desenvolvendo cursos para aprimoramento profissional 
do especialista do coração, encontros de grupos para apresentação de experiências 
clínicas, novidades, ou seja, educação médica de primeira qualidade e disseminação 
de conhecimentos indispensáveis para a boa medicina e melhor assistência médica.

Outro marco importante nesta esfera, aconteceu no ano de 1976, mais precisamente 
em 29 de junho, quando foi fundada a SOCESP, que trouxe em seu bojo objetivos 
similares e complementares aos da sociedade brasileira. A Sociedade de Cardiologia 
do Estado de São Paulo vem desempenhando um papel de igual importância na atua- 
lização dos profissionais do estado.

Neste ano, a entidade promoveu a 42ª edição do seu Congresso, que está entre os 
quatro maiores do mundo, reunindo uma grande quantidade de profissionais nos 
formatos presencial e on-line, para debates e discussões de temas multidisciplinares. 

São exemplos de dedicação e engajamento de pessoas que se unem para alcançar o 
objetivo de contribuir para a capacitação e preparação dos cardiologistas para aten-
der à população com excelência. 

Parabéns aos cardiologistas e as entidades que os representam neste 14 de agosto. 
Muito sucesso em suas trajetórias!
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    GIRO
Alex Drevon, executivo com mais de 20 anos de experiência 
na indústria farmacêutica, assumiu a Gerência Geral da afilia-
da brasileira da AbbVie. As atribuições de Alejandro incluem as 
unidades de negócios de Imunologia, Oncologia, Oftalmologia e 
Neurociências. 

A partir de 15 de agosto, o executivo Douglas Rodrigues assu-
mirá como Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com 
da Blau Farmacêutica.

A Gilead Sciences informou a chegada de Andressa Tomasulo 
como a nova Diretora de Recursos Humanos da companhia. 
Com mais de 18 anos de experiência na área, a executiva irá 
atuar na gestão de pessoas, análise de negócios e melhoria de 
processos no novo momento da empresa, que inclui a nova li-
nha terapêutica de oncologia em seu portfólio.

Executivo jurídico e de Compliance com 17 anos de experiência 
em indústrias farmacêuticas multinacionais, Rafael Mazzeo Ferri 
assumiu o cargo de Diretor Jurídico da Gilead Sciences Brasil, 
também responsável pelo programa de Compliance e gestão de 
riscos da companhia.
 

A multinacional alemã Bayer informou a chegada de duas exe-
cutivas em novos cargos na primeira linha de liderança da em-
presa no Brasil. Jana Marlen Ackermann é a nova CFO do Grupo 
no País, enquanto a executiva Paula Castro passa a ocupar a Di-
retoria Executiva de Sustentabilidade, Segurança, Saúde e Meio 
Ambiente da Bayer na América Latina.

     INVESTIMENTOS
A Zodiac Produtos Farmacêuticos, empresa do grupo Adium, 
abriu uma nova frente de negócios na sua operação no Bra-
sil. A partir do acordo firmado com a Moderna, no início do 
ano para representação, distribuição e comercialização da 
vacina contra Covid-19 no País, a empresa abre essa nova 
unidade com foco em vacinas para outras indicações.

     NOVA EMPRESA
Foi lançada oficialmente a Haleon, uma empresa indepen-
dente 100% focada na saúde do consumidor, completando 
sua separação da GSK.  A Haleon tem um portfólio que in-
clui ENO, Centrum, Advil, Sensodyne, Corega, Cataflam Pro 
e Sonrisal, e continuará desenvolvendo marcas líderes de 
categoria.

     TECNOLOGIA
O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Imunobioló-
gicos do Instituto Butantan (CeRDI), criado para combater 
problemas de saúde pública com foco em vacinas contra 
influenza e anticorpos monoclonais, lançou seu site de di-
vulgação de informações sobre o vírus e os imunobiológicos 
pesquisados.

Conta-Gotas

“Conteúdo constrói relacionamentos. 
Relacionamentos são baseados 

em confiança. Confiança gera receita.”
Andrew Davis, Fundador do Monumental Shift
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     LANÇAMENTO
A Apsen Farmacêutica anunciou sua entrada no segmento de 
medicamentos para Cardiologia com o anticoagulante oral 
XAFAC®. Esta linha de medicamento utiliza a substância 
ativa rivaroxabana e oferece um portfólio de dosagem com-
pleto, incluindo a apresentação de 2,5mg conhecida como 
"dosagem vascular", indicada para prevenção secundária de 
eventos aterotrombóticos em pacientes com doença arterial 
coronariana e periférica.

     LUPA DE OURO 2022
Com 457 projetos inscritos, por 65 indústrias farmacêuticas, 
o Prêmio Lupa de Ouro 2022 registrou um novo recorde. No 
ano passado, foram inscritos 357 projetos de 42 empresas. 
Nesta 46ª edição, a tradicional premiação do marketing far-
macêutico ampliou seu escopo para as práticas médicas e 
ESG (ambientais, sociais e de governança). Foram inscritos 
47 projetos de ESG e 31 da Área Médica. A grande festa pre-
sencial de anúncio dos vencedores do Prêmio Lupa de Ouro 
2022 será realizada no fim de novembro.

     PARCERIA
A farmacêutica brasileira Cellera Farma e a Ferring  acabam 
de firmar uma parceria, unindo suas maiores competências 
para o desenvolvimento de um medicamento inovador no 
País. O modelo de negócio prevê a transferência de know 
how, desenvolvimento, produção e comercialização de um 
medicamento do portfólio da gastroenterologia. 

     MUDANÇAS
A União Química instituiu o Conselho de Administração, 
formado por quatro membros externos e três executivos da 
empresa, dentre os quais três mulheres – tendo a executiva 
Paula Melo como Presidente desde de junho de 2022. Entre 
as atribuições do conselho está manter o posicionamento 
estratégico do negócio, alinhando as tomadas de decisões, 
investimentos e próximos passos para o negócio. 
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Boa nova em planos de 
saúde para médicos

Mais acessíveis e com
 benefícios únicos

Os associados que têm planos de saúde 
pela APM passam a contar a partir de 

agora com serviços premium e inéditos.

APM em pauta
Chico Damaso

Ter um plano de saúde é considera-
do uma das mais importantes con-
quistas pelos brasileiros, segundo 

pesquisa realizada este ano pelo Instituto 
Bateiah Estratégia e Reputação, a pedido 
da Associação Nacional das Administra-
doras de Benefícios (ANAB). Na faixa etá-
ria acima de 50 anos, só perde para a casa 
própria em prioridade.

TRADIÇÃO E QUALIDADE

À luz de dados como os citados aqui, me-
recem destaque o compromisso, a mis-
são e o trabalho diuturno da Associação 
Paulista de Medicina (APM) por saúde e 
qualidade de vida. No caso específico de 
seus associados médicos, há mais de duas 
décadas, a APM oferece acesso descom-
plicado a uma carteira ampla de planos 
suplementares, com inúmeras vantagens.

NOVOS CAMINHOS

Aprimorar os benefícios é pauta perma-
nente da APM, ainda mais quando se 
trata dos planos de saúde para os seus 
associados. E como forma de amenizar 
os impactos gerados pela instabilidade 
econômica e pelo recente aumento das 
mensalidades autorizado pela Agência 

de Saúde Suplementar ao setor, a As-
sociação Paulista de Medicina acaba de 
adotar iniciativas inéditas que aumentam 
o leque de alternativas para a saúde dos 
médicos, de seus familiares e até de seus 
colaboradores.

SERVIÇOS PREMIUM

Visando a oferecer aos médicos opções 
especiais em termos de acesso e de va-
lores de mensalidades, além de cobertura 
ampla a procedimentos e a atendimento 
hospitalar, soluções melhores em exten-
são a familiares e colaboradores, entre 
outros benefícios, a Associação Paulista 
de Medicina, como de regra, requalificou 
toda a sua base de produtos no campo 
suplementar, agregando a eles mais valor 
e vantagens. 

Os associados que têm planos de saúde 
pela APM passam a contar a partir de 
agora com serviços premium e inéditos. 
A propósito, o acesso aos planos de saú-
de da APM por estudantes de medicina 
e às empresas dos médicos também foi 
facilitado com a ampliação das opções de 
contratação de operadoras e de produ-
tos, assim como disponibilizados novos 
serviços de suporte.
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Aprimorar os benefícios é pauta 
permanente da APM, ainda mais quando 

se trata dos planos de saúde para os seus 
associados.

Chico Damaso é Consultor de Comunicação 
da Associação Paulista de Medicina (APM).
Email: chicoacontece@gmail.com

CONSULTORIA NA CONTRATAÇÃO

O serviço possui uma área de inteligência 
de dados com as mais modernas ferra-
mentas tecnológicas de análise de perfil 
de usuário e detecção das melhores pos-
sibilidades em acesso, extensão, cober-
tura, custo de mensalidades, isso só para 
começar.

Uma equipe de consultores especializa-
dos em planos de saúde para médicos 
mantém-se em plantão na APM para 
atendimento de forma exclusiva pelo ca-
nal mais adequado, seja WhatsApp, tele-
fone, presencial ou e-mail.

CONCIERGERIA

Modalidade inédita de Conciergeria aca-
ba de ser lançada e já está à disposição 
dos associados com planos de saúde co-
letivos por adesão pela APM, inclusive 
aos estudantes de Medicina.

O concierge é disponibilizado gratuita-
mente a todos os associados beneficiários 
de planos de saúde, independentemente 
da operadora, de categoria do produto ou 
do valor da mensalidade. 

BENEFÍCIO SEM CUSTOS ADICIONAIS

É um benefício diferenciado e facilitador 
que ainda propicia apoio para encami-
nhamentos em momentos de emergên-
cia, setor de esclarecimento de dúvidas e 
equipe para interpretação de normativas/
legislação. Enfim, tudo o que é necessário 
para garantir conforto, eficácia e resolu-
bilidade no dia a dia e, particularmente, 

nas horas em que realmente precisamos 
do plano de saúde para nós, nossos fami-
liares e colaboradores. 

O concierge APM oferece ainda agenda-
mento de consultas e exames; apoio nas 
autorizações de exames e cirurgias; apoio 
em solicitações de reembolsos; apoio nas 
internações eletivas; esclarecimentos so-
bre cobertura, contrato, dados cadastrais, 
inclusões, condições gerais do plano e 
muito mais!

SUPORTE REGULATÓRIO E SOLUÇÃO 
DE CONFLITOS

Outra vantagem inigualável é o Apoio 
Regulatório, igualmente acessível a quem 
tem ou àquele que aderir a planos via 
APM.  Há uma área jurídica dedicada, 
100% especializada, em interpretação e 
prestação de esclarecimentos aos bene-
ficiários sobre aspectos contratuais dos 
produtos. 

Ela oferece esclarecimento e indicativo 
de solução a quaisquer dúvidas sobre le-
gislação, cobertura, solicitação de reem-
bolso, abatimento de valores etc.

SERVIÇO 

A relação completa dos serviços do Concierge APM e de todos os planos de saúde 
pode ser consultada no nosso site, pelo telefone, WhasApp ou, se preferirem, em 
uma visita presencial no espaço de atendimento da sede social da cidade de São 
Paulo, à avenida Brigadeiro Luis Antônio, 278 – Bela Vista.

Email: comercial@saude.apm.org.br
WhatsApp: 11 91619-4702

Saiba mais em planodesaudeapm.com.br/plano-de-saude

LINHA DIRETA PARA SOLUÇÃO DE
CONFLITOS

Essa área de suporte regulatório conta 
complementarmente com o Serviço de 
Mediação de Conflitos, com foco em es-
tabelecer contato junto às operadoras de 
saúde para a solução de demandas apre-
sentadas pelos beneficiários.  

QUEM TEM DIREITO E COMO ADERIR

O único requisito para aderir a um pla-
no de saúde pela APM é ser associado. 
A partir do momento em que um médico 
demonstra interesse, a equipe de consul-
tores e analistas da Associação Paulista 
de Medicina, especializada em produtos 
para médicos, já entra em campo para 
empreender uma análise de perfil minu-
ciosa.

O objetivo é disponibilizar sempre as 
mais vantajosas ofertas de mercado em 
termos de acesso, investimento e ampli-
tude. 

DIFERENCIAL PARA ESTUDANTES DE 
MEDICINA

Para estudantes, um diferencial: a elegi-
bilidade de dependentes não se restringe 
à linha de descendentes (filhos). Também 
permite a inclusão de ascendentes. Des-
sa forma, o titular pode incluir os pais na 
adesão, tornando a contratação mais van-
tajosa para toda a família.

mailto:chicoacontece%40gmail.com?subject=
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Em defesa do SUS, da 
Anvisa e da Saúde Pública

É preciso considerar o quanto a indicação de 
uso off label de medicamentos no SUS afronta a

 prática médica e fragiliza o atendimento aos pacientes.

Sindusfarma 
Nelson Mussolini 

indicação de uso seja distinta daquela 
aprovada no registro da Anvisa”, é um ver-
dadeiro atentado contra o SUS, a Anvisa 
e, por consequência, a Saúde Pública.

Para ser usado em larga escala, um medi-
camento precisa, no Brasil e no mundo, 
ser testado exaustivamente em pesquisas 
clínicas que comprovem sua segurança, 
eficácia e qualidade para os tratamentos 
terapêuticos indicados. 

Aprovados esses estudos – que não raro 
são extremamente dispendiosos –, o pro-

Situações complexas não têm so-
luções simplistas. Por trás do bom 
senso e do pragmatismo que apa-

renta, a proposta de usar medicamentos 
para indicações terapêuticas não aprova-
das pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) no Sistema Único de 
Saúde (SUS) esconde alguns sérios pro-
blemas legais, sanitários e éticos.

A Lei 14.313, de 2022, que dispõe sobre 
os processos de incorporação de tecno-
logias ao SUS e sobre a utilização, pelo 
sistema público, “de medicamentos cuja 
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produtos sejam utilizados de acordo com 
as regras da Anvisa.

A pandemia do SARS-CoV-2, que ainda 
estamos enfrentando, provou a compe-
tência e relevância do nosso Sistema Úni-
co de Saúde e da Anvisa, que, por critérios 
técnicos, fundados na ciência, orientaram 
a população sobre o que poderia ou não 
ser usado no combate da Covid--19.

E mesmo que as referidas barreiras éti-
cas, sanitárias e legais fossem vencidas, 
essa Lei só faria algum sentido se o uso 
off label fosse adotado para doenças que 
não tenham medicamentos registrados 
na Anvisa e depois de amplo debate com 
a sociedade. Havendo solução terapêu-
tica, devidamente aprovada pelo órgão 
regulador, não há motivo plausível para 
colocar em risco, ainda que mínimo, os 
usuários do SUS e a Saúde Pública.

duto recebe o registro solicitado pela in-
dústria farmacêutica que o desenvolveu e 
pode ser oferecido para a população, para 
uso de acordo com as indicações descri-
tas na bula.

É nesse contexto que se inserem os medi-
camentos oferecidos pelo SUS. São pro-
dutos de consumo amplo, que precisam, 
obrigatoriamente, seguir as diretrizes ge-
rais de uso previstas nas bulas aprovadas 
pela Anvisa.

Contrariando esse princípio, a indicação 
terapêutica off label, aquela que não 
consta da bula aprovada pelo órgão re-
gulador, é sempre restrita e determinada. 
Portanto, criar no SUS uma regra que per-
mite o uso de medicamentos para doen-
ças não aprovadas no registro do produto 
na Anvisa representa um grave ameaça à 
saúde coletiva.
 
Quando, após as extensas fases da pes-
quisa clínica, as indústrias farmacêuticas 
obtêm a aprovação de um medicamento 
e o lançam no mercado, o passo seguinte 
é acompanhar permanentemente o uso 
desse produto pelo consumidor, para 
confirmar a segurança, eficácia e qualida-
de originais. 

Esse processo é chamado de farmacovi-
gilância e envolve uma grande rede de 
centros e profissionais e investimentos 
de milhões de reais por ano para moni-
torar a correta aplicação dos produtos e 
os relatos de efeitos colaterais; e, em ca-
sos graves, suspender a distribuição para 
proteger a população, como já aconteceu 
no passado.

Adotada a regra geral de permitir que o 
SUS ofereça medicamentos com indi-
cação de uso não aprovado pela Anvisa, 
quem ficaria responsável pelo acompa-
nhamento do uso off label dos produtos?
Há ainda a questão da responsabilidade 
legal. Quem seria responsabilizado pelo 
uso de um medicamento off label no SUS 
em caso de evento adverso grave? Seriam 
os técnicos do SUS que aprovaram seu 
uso off label? Por óbvio, o desenvolvedor 
do medicamento não pode ser responsa-
bilizado, pois a empresa obteve aprova-

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

ção somente para as indicações terapêu-
ticas que constam do dossiê de registro e 
das bulas e sempre alerta que o produto 
deve ser utilizado apenas de acordo com 
o registro sanitário e a orientação médica.
Por fim, é preciso considerar o quanto a 
indicação de uso off label de medicamen-
tos no SUS afronta a prática médica e fra-
giliza o atendimento aos pacientes.

Quando um médico decide indicar para 
seu cliente um medicamento não apro-
vado formalmente pela Anvisa para o tra-
tamento que está prescrevendo, procede 
de acordo com sua convicção, experiên-
cia clínica, a ética médica, em situações 
particulares e com base na etiologia da 
doença, com pleno conhecimento das 
condições de saúde de seu paciente.

Esta é uma competência exclusiva do mé-
dico, que não se aplica ao Estado e suas 
instituições, nem pode ser contemplada 
por uma regra genérica e irrestrita.
 
Destaque-se que a indústria farmacêuti-
ca não deseja que seus produtos sejam 
dispensados de qualquer maneira. A ética 
seguida pelas empresas é a de que esses 

Criar no SUS uma regra que 

permite o uso de medicamentos 

para doenças não aprovadas no 

registro do produto na Anvisa 

representa um grave ameaça à 

saúde coletiva.

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


de médicos participantes e assinantes, 
alcançando 93.000 leitores, somando-se 
aos quase 14.000 profissionais da área da 
saúde, incluindo profissionais das Farma-
cêuticas.

Reconhecida por sua seriedade, indepen-
dência e respeito para com seus leitores, 
a UPpharma também criou um estreito 
contato com as diversas sociedades mé-
dicas, que perceberam na UPpharma um 
meio de comunicação imparcial, passan-
do também a distribuí-la gratuitamente 
aos seus associados. 

Em linha com as necessidades desses pú-
blicos, a UPpharma mantém hoje projetos 
especiais com edições dirigidas aos médi-
cos em datas comemorativas, como o Dia 
do Cardiologista, comemorado em 14 de 
agosto, e o Dia do Médico, celebrado em 
18 de outubro. 

Além disso, estamos sempre atentos às 
necessidades da classe médica, buscando 
entregar assuntos de interesse dos profis-
sionais de saúde, sendo por meio de arti-
gos, reportagens e matérias robustas que 
agreguem valor ao dia a dia.

Para fortalecer ainda mais essa identida-
de da UPpharma, adotamos uma nova lo-
gotipia, que já está em circulação desde 
a última edição. Com esse novo posicio-
namento, estamos à disposição de nossos 
leitores e clientes para o desenvolvimen-
to de novos projetos e conteúdos, a fim 
de sempre entregar informações atuais, 
relevantes e dedicadas aos profissionais 
da área da saúde.

A

UPpharma torna-se 
UMA MÍDIA DE NICHO 

Atualmente, a UPpharma têm em ampla base de 
médicos participantes e assinantes, alcançando 
93.000 leitores, somando-se aos quase 14.000 

profissionais da área da saúde, incluindo 
profissionais das Farmacêuticas.

Após 40 anos de circulação, sendo reco-
nhecida pela excelência de seu editorial 
como um canal de comunicação conceitu-
ado, a UPpharma tornou-se uma mídia de 
nicho direcionada a profissionais da área 
de saúde para disseminação de conceitos, 
experiências e informações diversas.

O objetivo é levar aos seus diversos pú-
blicos um conteúdo de alta relevância e 
com utilidade prática, contribuindo assim 
para a ampliação de conhecimento, atua-
lização médica e divulgação de novidades 
e inovações para toda a sua audiência.

Desde o início de nossa trajetória, bus-
camos construir um relacionamento es-
treito com a indústria farmacêutica e, nos 
últimos anos, com os profissionais da área 
da saúde, que perceberam a UPpharma 
uma fonte de leitura confiável e indepen-
dente, que vai além das clássicas publica-
ções científicas. 

Com uma distribuição gratuita, os diver-
sos públicos da área da saúde recebem 
nossas edições regularmente.  Atual-
mente, a UPpharma têm em ampla base 

Destaque
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O poder das conversas contínuas
Os colaboradores das empresas não querem que o foco da gestão 

esteja em seus pontos fracos, mas na alavancagem daquilo que 
têm de melhor: seus pontos fortes.

A s últimas gerações (conhecidas 
como Y e Z) têm chegado ao am-
biente de trabalho com grande 

energia, como é característico dos jo-
vens. Mas as velhas práticas gerenciais 
acabam por desanimá-los, roubando 
todo o entusiasmo que carregavam. E 
não são só eles os impactados pelos mé-
todos anacrônicos de liderança. 

Os profissionais da geração X também 
não querem se submeter aos mesmos 
preceitos que vinham sendo utilizados 
até então – em grande parte influencia-
dos pelas expectativas dos mais jovens, 
mas também pelo despertar que nasce 
de reflexões possíveis com a abundância 
de informações e perspectivas disponí-
veis com a transformação digital.

Mas que práticas gerenciais anacrônicas 
são essas com o poder de desengajar as 
pessoas?

Os estudos da Gallup no mundo corpora-
tivo podem ser uma pista. Eles mostram 
que existem seis grandes mudanças de 
expectativa em curso. Mudanças que 
impactam a forma como as empresas de-
vem se relacionar com seus colaborado-
res. E com consequências particularmen-
te relevantes para os líderes. São elas:

As pessoas não querem trabalhar apenas 
pelo salário. Elas também querem fazer 
algo que tenha propósito. Elas não estão 
apenas buscando satisfação no trabalho. 
Elas esperam que suas atividades sejam 
fontes de desenvolvimento.

Os liderados não querem mais chefes. 

Eles desejam trabalhar para líderes que 
sejam seus coches, ajudando-os a atingir 
a alta performance. Ninguém quer mais 
ser refém de avaliações anuais de desem-
penho. Os liderados querem, sim, esta-
belecer conversas contínuas com seus 
líderes.

Os colaboradores das empresas não que-
rem que o foco da gestão esteja em seus 
pontos fracos, mas na alavancagem daqui-
lo que têm de melhor: seus pontos fortes.

As pessoas não querem falar de traba-
lho como se fosse uma atividade desco-
nectada da vida. Elas querem ser vistas 
como seres humanos integrais, em uma 
perspectiva na qual o trabalho seja uma 
parte importante e não fragmentada des-
se todo.

Cada um desses tópicos valeria um arti-
go. Mas como nosso espaço na UPphar-
ma tem como foco a comunicação, tomo 
a liberdade de trazer algumas reflexões 
adicionais sobre o tópico, que fala sobre a 
mudança de Revisões Anuais de Desem-
penho, para Conversas Contínuas.

As tais Revisões de Desempenho têm se 
mostrado tão ineficazes, que muitas gran-
des empresas as abandonaram totalmen-
te. E muitas outras vêm se perguntando 
o que mudar nelas para que elas possam 
realmente ser úteis.

Os jovens, e mesmo os mais experien-
tes não querem - e não podem - esperar 
um ano, ou seis meses, para discutir suas 
performances. Eles querem saber como 
se desenvolver rumo à excelência agora. 

Yuri Trafane

Comunicação

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

Isso precisa acontecer no dia a dia. O que 
é um enorme desafio já que as pesquisas 
mostram que metade daqueles que traba-
lham nas organizações alegam ter recebi-
do pouquíssimos feedbacks ao longo do 
último ano. Pior, apenas 26% deles con-
cordam fortemente que o feedback que 
receberam os ajudam a trabalhar melhor.

E para conseguir fazer essa mudança de 
paradigma, um ingrediente fundamental 
é preparar os líderes. Eles são o ponto de 
alta alavancagem nessa transição. Eles 
precisam primeiro ser conscientizados 
sobre a inevitabilidade dessa transforma-
ção. Depois precisam receber a capacita-
ção para conduzir essas conversas contí-
nuas. Isso tem uma alta correlação com 
o item três da lista de mudanças acima: 
a transição de chefe para líder coach. As 
duas tendências estão intimamente liga-
das. E estarão cada vez mais no cerne das 
estratégias de atração de talentos.

Os melhores querem trabalhar para pes-
soas que alavanquem seus desenvolvi-
mentos o tempo todo por meio de con-
versas contínuas de coaching. Quem não 
fizer isso não terá os melhores em suas 
fileiras. E sem pessoas excepcionais as 
empresas não serão excelentes. E sem 
excelência nesse mundo competitivo em 
que vivemos, as perspectivas não são 
muito promissoras. Para pensar!

mailto:yuri%40ynner.com.br%0D?subject=
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Uma grande homenagem 
aos médicos do coração

Uma grande homenagem 
aos médicos do coração

Os cardiologistas têm uma importância cada vez maior junto à sociedade. 
Muitos deles são, inclusive, escolhidos pelos próprios pacientes como o 

médico da família, tendo a oportunidade de acompanhar as pessoas por toda 
a sua vida e atuar na prevenção, no diagnóstico e tratamento de doenças.

Como acontece todos os anos, a UPphar-
ma dedica a edição de julho/agosto para 
homenagear o cardiologista, um profis-
sional essencial para a sociedade, que 
cuida de um dos órgãos mais importan-
tes do ser humano: o coração.

O Brasil tem uma das cardiologias mais 
respeitadas do mundo. É uma área que 
vem incorporando grandes avanços, co-
laborando para a promoção da saúde e a 
redução da mortalidade por doenças car-
diovasculares –  um dos grandes desafios 
do País. 

As doenças cardiovasculares estão entre 
as principais causas de morte no Brasil. 
Segundo a Sociedade Brasileira de Car-
diologia, até o início de agosto de 2022 
foram mais de 200 mil óbitos por proble-
mas cardiovasculares. 

Com a pandemia, esse quadro também 
se agravou. Com receio de contamina-
ção e devido à sobrecarga dos sistemas 
de saúde para tratamento da Covid-19, 
muitos pacientes portadores de DCV 
deixaram de ir ao médico, o que contri-
buiu para aumentar o número de óbitos.

Em meio a esse cenário, os cardiologistas 
têm uma importância cada vez maior jun-
to à sociedade. Muitos deles são, inclu-
sive, escolhidos pelos próprios pacientes 
como o médico da família, tendo a opor-
tunidade de acompanhar as pessoas por 
toda a sua vida e atuar na prevenção, no 
diagnóstico e tratamento de doenças.

Por isso, necessitam ter uma boa forma-
ção para oferecer uma assistência de ex-
celência. São profissionais que precisam 
se atualizar constantemente e acompa-
nhar a evolução da medicina. Até porque, 
todos os dias, novas tecnologias, medica-
mentos e tratamentos são lançados, e o 
cardiologista deve se manter alinhado às 
inovações, o que exige uma rotina de es-
tudos e aperfeiçoamento frequentes. 

Na passagem deste dia 14 de agosto, a 
UPpharma, que é uma mídia dirigida para 
médicos e profissionais de saúde, quer 
contribuir para levar ao cardiologista um 
conteúdo  relevante, que auxilie na sua 
atualização e aprimoramento.

Para isso, preparamos uma edição espe-
cial, que, além de artigos, assinados por 

grandes expoentes da cardiologia e chan-
celados pelas principais sociedades da 
área, como a SBC e SOCESP, entregamos 
um conteúdo que irá ajudar o prescritor 
em seu dia a dia.

Nas próximas páginas, os médicos pode-
rão conferir os principais destaques do 
Congresso da Sociedade de Cardiologia 
do Estado de São Paulo, que, após dois 
anos no formato virtual, reuniu presencial-
mente seis mil congressistas e contou com 
uma rica programação científica.

As principais inovações da área foram dis-
cutidas em aulas e palestras, conduzidas, 
inclusive, por grandes nomes da cardiolo-
gia mundial, que estiveram prestigiando o 
congresso.

Outro evento de peso e de grande impor-
tância para a especialidade acontece em 
outubro. Trata-se do 77º Congresso Brasi-
leiro de Cardiologia, que será realizado en-
tre 13 e 15 de outubro, no Rio de Janeiro. 
A seguir, também apresentamos algumas 
das novidades que os congressistas pode-
rão conferir neste grande encontro.

Esperamos que esse conteúdo agregue 
valor ao dia a dia dos médicos, a fim de 
que eles possam oferecer sempre a me-
lhor assistência a seus pacientes. 

Parabéns aos cardiologistas neste 14 de 
agosto. Desejamos a todos uma carreira 
sempre próspera e de muito sucesso.
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As conquistas e os desafios constantes

É possível aprimorar fluxos de atendimentos do paciente com dor 
torácica e sabemos os caminhos para ajustar as condutas nos dias

 de hoje que serão suficientes para salvar vidas.

O Dia do Cardiologista é comemorado na 
mesma data de fundação da nossa que-
rida Sociedade Brasileira de Cardiologia, 
em 14 de agosto. A SBC nasceu, em São 
Paulo, a partir do ideal de um grupo de 
médicos liderados por Dante Pazzane-
se. O associativismo é uma marca im-
portante de nós, cardiologistas, sempre 
empenhados em promover a ciência e, 
ao mesmo tempo, a conscientização da 
população em modificar hábitos de vida 
por uma melhor saúde cardiovascular.

Quando aceitei o desafio em assumir a 
presidência da Sociedade de Cardiologia 
do Estado de São Paulo, e liderar uma 
diretoria com forte presença feminina, 
sempre esteve em meus pensamentos 
caminhar de forma coletiva para ampliar-
mos e amplificarmos a presença da SO-
CESP na vida de nossos colegas de espe-
cialidade. O objetivo é sermos ainda mais 
representativos.

A realização do 42º Congresso da SO-
CESP, o primeiro grande evento da espe-
cialidade após a pandemia, foi a concre-
tização de que só foi possível realizá-lo 
por sermos uma grande equipe formada 
pelos sócios, integrantes da Diretoria e 
dos Departamentos, equipe gerencial e 
administrativa, palestrantes, conferencis-
tas, residentes, acadêmicos, executivos 
dos patrocinadores, equipes de apoio e 
tanta gente mais. 

Gostaria de destacar alguns números 
deste “gigante”, que teve 6.474 inscritos 
de 25 estados entre conferencistas pre-
senciais e on-line. Devido ao protocolo 
de Covid-19, o evento teve alvará autori-
zado para até 6 mil participantes presen-
ciais. Tivemos 691 palestrantes, sendo 
519 médicos e 172 profissionais de saú-
de das áreas dos Departamentos, como 

Dra. Ieda Jatene

Educação Física, Enfermagem, Farmaco-
logia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, 
Psicologia e Serviço Social, além do Gru-
po de Estudos em Cuidados Paliativos. 

Queria ressaltar também dois temas de 
forte impacto social e para a nossa espe-
cialidade, sem abordar todos os demais 
que serão contemplados em uma repor-
tagem especial na edição da UPpharma 
e na entrevista com o presidente do 42º 
Congresso, Dr. Walter Gomes.

O primeiro foi a realização do Simpósio 
da Saúde da Mulher. De forma inédita, 
firmamos uma parceria com a Associação 
de Obstetrícia e Ginecologia de São Pau-
lo – SOGESP – e a Associação Brasileira 
do Climatério onde palestrantes cardiolo-
gistas, ginecologistas e obstetras debate-
ram temas relacionados às especialidades 
– sócios das três entidades participaram 
das apresentações. Foi uma experiência 
importante que deve ser contínua em 
nossos próximos congressos, e a SOCESP 
também estará em eventos da SOGESP e 
Associação do Climatério.

O segundo foi o Simpósio do Projeto In-
farto onde, diante de realidades bastante 
distintas no atendimento ao infartado em 
hospitais públicos e privados, a SOCESP 
pretende melhorar a qualidade da assistên-
cia na rede pública, com base nas mais re-
centes diretrizes nacionais e internacionais.

Vimos que é possível aprimorar fluxos de 
atendimentos do paciente com dor torá-
cica e sabemos os caminhos para ajustar 
as condutas nos dias de hoje que serão 
suficientes para salvar vidas. O Projeto 
Infarto é feito em parceria com o CO-
SEMS (Conselho de Secretários Munici-
pais de Saúde) e Secretaria Estadual de 
São Paulo.

Enfim, ações que dependem do enga-
jamento e envolvimento de cada um de 
nós, já que ninguém faz nada de forma in-
dividual quando os desafios são grandes. 
Ao entrar no Transamérica Expo Center/
SP, onde foi realizado o 42º Congresso da 
SOCESP, lembrei-me da figura de Dante 
Pazzenese e também de meu pai, Adib 
Jatene. Não poderia ser diferente. Pes-
soas que me inspiraram para eu chegar 
até aqui, cardiologistas que tinham esse 
sentimento coletivo como essencial para 
realizações. Ver que conseguimos e pode-
mos ir além é honrarmos o legado deles 
e de tantos que nos antecederam. Como 
no slogan da própria SOCESP: “juntos so-
mos, ‘verdadeiramente’, mais fortes”. 

Dra. Ieda Jatene é especialista em cardiopatia 
congênita e cardiologia pediátrica e Presidente 
da SOCESP (Sociedade de Cardiologia do Es-
tado de São Paulo) para o biênio 2022/2023. 

Dra. Ieda Jatene
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Congresso da SOCESP
Rico debate sobre prevenção e tratamentos 

para a doença que mais mata no Brasil

O evento teve a 
maior participação de 
conferencistas inter-
nacionais da sua his-
tória com lideranças 

médicas e acadêmicas 
de instituições de 

oitos países.

Na edição especial do Dia do Cardiolo-
gista, mais uma vez, a UPpharma traz um 
conteúdo consistente e relevante para os 
médicos que cuidam do coração. Além 
de artigos e homenagens a esses profis-
sionais que salvam vidas, apresentamos 
os principais highlights da 42ª edição do 
Congresso da Sociedade de Cardiologia 
do Estado de São Paulo – SOCESP, o pri-
meiro grande evento presencial da cardio-
logia depois de dois anos e meio, que foi 
realizado nos dias 16, 17 e 18 de junho, no 
Transamérica Expo Center, em São Paulo. 
O evento foi presidido pelo cirurgião car-
díaco, Dr. Walter Gomes, e comandado 
pela Presidente da SOCESP, Dra. Ieda Ja-
tene. Fizeram parte da Comissão Cientí-
fica Felix Ramires, Otávio Coelho Filho e 
Renato Alves.

O Congresso da SOCESP teve 6.474 ins-
critos de 25 estados entre participantes 

presenciais e on-line. Devido ao proto-
colo de Covid-19, o evento teve alvará 
autorizado para até 6 mil pessoas. Foram 
691 palestrantes, sendo 519 médicos e 
172 profissionais de saúde das áreas dos 
Departamentos, como Educação Física, 
Enfermagem, Farmacologia, Fisioterapia, 
Nutrição, Odontologia, Psicologia e Ser-
viço Social, além do Grupo de Estudos em 
Cuidados Paliativos. 

Outro destaque foi a seleção de 711 Te-
mas Livres, sendo 525 da área médica e 
186 oriundos dos Departamentos, a maio-
ria vindos do estado de São Paulo, mas 
também de outros 18 estados, que fize-
ram parte de uma premiação no último 
dia do evento. “A SOCESP se preocupa em 
cumprir seu papel de incentivar pesqui-
sadores com o objetivo de democratizar 
a ciência no Brasil que, no futuro, possa 
ampliar, desenvolver capacidades e auxi-
liar no controle e tratamento das doenças 
cardiovasculares, que matam cerca de 400 
mil pessoas todos os anos”, ressaltou a 
presidente da SOCESP, Dra. Ieda Jatene. 

A seguir confira os destaques da 42ª edi-
ção do Congresso, que é considerado um 
dos melhores congressos de cardiologia 
do mundo, em relação à sua qualificada 
programação científica. 

CONFERENCISTAS INTERNACIONAIS

Foram 19 conferencistas internacionais, 
além de mais uma dezena de palestrantes 
mundiais que fizeram parte dos simpósios 
satélites, de oito países: Estados Unidos, 
Dinamarca, Irlanda, Espanha, Alemanha, 
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O Congresso foi presidido pelo cirurgião cardíaco, 
Dr. Walter Gomes, e comandado pela Presidente 
da SOCESP, Dra. Ieda Jatene. Fizeram parte da 
Comissão Científica Felix Ramires, Otávio Coelho 
Filho e Renato Alves.

África do Sul, Uruguai e Argentina. Dos 
EUA vieram professores que atuam em 
instituições de reconhecimento global, 
como a Faculdade de Medicina de Har-
vard, a Cleveland Clinic, as universidades 
de Pittsburgh, Cambridge, Cincinnati e 
Columbia, em Nova York, American Col-
lege of Cardiology – ACC, que promoveu 
um simpósio conjunto com a SOCESP, 
American Heart Association – AHA, que 
enviou integrantes da sua reconheci-
da publicação, Circulation, e do Hospital 
Geral de Massachusetts, o terceiro mais 
antigo do país. 

Os palestrantes internacionais aborda-
ram em suas aulas temas como a eletro-
fisiologia invasiva, arritmias, desordens 
cardiometabólicas, desafios da cardio
-oncologia, cirurgia cardíaca, cardiologia 
intervencionista, cardiologia da mulher, 
aterosclerose, hipertensão, diabetes e 
muitos outros. 

SIMPÓSIO SOCESP/ACC

O primeiro evento científico foi a pales-
tra do Presidente do American College 
of Cardiology, Dr. Edward Fry, que veio 
presencialmente ao Brasil para participar 
do 42º Congresso e abordou a temática 
“Telehealth or Wearables”. 

Na sequência foi realizado um Simpósio 
Conjunto entre a SOCESP e o ACC me-
diado pelo Presidente Dr. Walter Gomes, 
e pelo coordenador eleito da Assembleia 
Internacional de Governadores do ACC, 
Antonio Carlos Palandri Chagas. 

A conferencista internacional Dra. Pame-
la Bowe Morris proferiu palestra sobre os 
Highlights do Congresso do ACC, reali-
zado em abril na cidade de Washington, 
nos EUA, e o professor titular de Cirurgia 
Cardiovascular da Faculdade de Medicina 
da USP, Diretor do Serviço de Cirurgia 
Cardiovascular e vice-presidente do Con-
selho Diretor do Incor, Dr. Fabio Jatene, 
falou sobre a Cardiologia 4.0. 

Dr. Walter Gomes Dra. Ieda Jatene
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COLESTEROL 

As estatinas – remédios para controlar 
colesterol elevado – conseguem reduzir o 
risco cardiovascular em média 30 a 35%. 
O percentual que sobra é chamado de ris-
co residual, ou seja, apesar do tratamento 
habitual otimizado ainda há chance de 
ocorrência de eventos cardiovasculares 
como infarto e AVC. 

“O risco residual é ainda maior em pa-
cientes de prevenção secundária (que já 
fazem algum acompanhamento cardio-
vascular). Por isso, o tratamento deve ser 
agressivo e eficaz, para a redução máxima 
do risco de novos eventos”, afirmou o Di-
retor Científico do 42º Congresso, Dr. Re-
nato Jorge Alves, que também palestrou 
sobre o tema. A aterosclerose atinge 40% 
da população adulta no Brasil.

COLESTEROL EM CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES

 Um em cada cinco jovens tem problemas 
com o colesterol elevado. Dados da SO-
CESP revelam tendência de alta em dis-
lipidemia entre crianças e adolescentes. 
Sedentarismo e alimentação desregrada 
podem justificar o cenário. O tema foi 
destaque do evento. 

COMO REDUZIR INFARTOS 

Foram registradas 28.903 internações 
por infarto nos hospitais do SUS no Es-
tado de São Paulo ao longo de um ano, 
sendo que 12,4% destes internos mor-
reram, de acordo com apuração junto às 
secretarias de Saúde. 

“O percentual é elevado, principalmente 
quando comparamos com um levanta-
mento em hospitais privados onde o per-
centual de mortes por infarto é de 4,5%”, 
diz o cardiologista e coordenador do 
Projeto Infarto da SOCESP, Dr. Antonio 
Baruzzi. “Um serviço de mais excelência, 
incluindo a rapidez no uso dos medica-
mentos adequados, pode reduzir casos 
fatais”.

Melhorar a qualidade da assistência na 
rede pública, com base nas mais recentes 
diretrizes nacionais e internacionais é ob-
jetivo do Projeto Infarto em parceria com 
o COSEMS (Conselho de Secretários Mu-
nicipais de Saúde) e Secretaria Estadual 
de São Paulo. Uma manhã inteira foi de-
dicada a debater com gestores públicos 
soluções para aprimorar os atendimentos 
no SUS.

HIPERTENSÃO NA PANDEMIA 

A pandemia de Covid-19 piorou o con-
trole pressórico da população? A dúvida 
também foi o tema de palestra e discus-
sões a partir de uma apresentação do 
cardiologista Dr. Wilson Nadruz Junior. 
Ela foi baseada na pesquisa “Impacto da 
pandemia de Covid-19 no controle da 
pressão arterial: um estudo nacional de 
monitoramento de pressão arterial em 
casa”, concluído com cerca de 51 mil pes-
soas e que foi coordenado pelo próprio 
especialista, entre outros colegas de área. 

CIGARRO ELETRÔNICO E 
DESAFIO COM OS JOVENS 

O tabagismo é considerado uma pande-
mia já que existem mais de 1 bilhão de 
fumantes no mundo e que estão expos-
tos a inúmeras doenças, sendo as princi-
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pais delas cardiovasculares. Os homens 
fumantes abreviam a expectativa de vida 
em 10 anos, enquanto as mulheres em 14 
anos, conforme estimativas da SOCESP, 
com base em estudos nacionais e inter-
nacionais. 

Em média, ambos os gêneros fumam por 
30 anos, mas começam sempre muito 
cedo, em 90% dos casos já na adolescên-
cia. Cerca de 70% dos usuários de cigarro 
eletrônico, atualmente, têm entre 15 e 
24 anos. Os principais especialistas no 
tema estiveram abordando o assunto.  
 
 

CORAÇÃO FEMININO 

As doenças cardiovasculares são as que 
mais matam no País: 357.718 pessoas, 
sendo 189.215 homens e 168.503 mu-
lheres. Há 60 anos, de cada 10 pessoas 
com problemas no coração, apenas uma 
era mulher. O tema vem tendo cada vez 
mais espaço nos eventos de cardiologia e 
no 42º Congresso foi firmada uma parce-
ria inédita com a Associação de Obstetrí-
cia e Ginecologia de São Paulo – SOGESP 
– e a Associação Brasileira do Climatério. 
“Durante uma manhã inteira discutimos 
a saúde feminina com a participação de 
especialistas das áreas de cardiologia, gi-
necologia e obstetrícia”, lembrou Dr. Wal-
ter Gomes. “Após a menopausa, o risco 
de morte é 50% maior entre as mulheres 
infartadas do que entre os homens”, com-
pletou Gomes com base em informações 
apresentadas. 

SÍNDROME DO CORAÇÃO PARTIDO 

Afirmar que uma desilusão amorosa pode 
partir um coração não é apenas retórica 
de romance açucarado. A Síndrome do 
Coração Partido – ou Síndrome de Takot-
subo – é uma cardiomiopatia identificada 
em pessoas submetidas a situações ex-
tremas, tanto do ponto de vista emocio-
nal como físico. 

É causada por um pico de estresse, que 
desencadeia descarga de adrenalina no 
organismo, alterando o funcionamento 

do coração. Estima-se que 10% dos pa-
cientes com Takotsubo evoluem para óbi-
to e os motivos são, geralmente, a falta 
de suporte médico para a fase aguda da 
insuficiência. Trata-se de uma patologia 
predominantemente feminina: de 70% a 
80% do total de acometidos são mulhe-
res em menopausa.

ESPIRITUALIDADE E CORAÇÃO 

O Grupo de Estudos de Cuidados Paliati-
vos da SOCESP analisou dez estudos in-
ternacionais identificando de que forma a 
espiritualidade é integrada aos cuidados 
dos pacientes com cardiopatias avança-
das. Em 60% dos estudos, a espiritualida-
de é mencionada como recurso de alívio 
para quem convive com o sofrimento, im-
pactando positivamente na qualidade de 
vida. O tema foi amplamente debatido. 

COVID E CORAÇÃO 

Conforme os trabalhos sobre os efeitos 
adversos das vacinas contra a Covid-19 
avançam, fica mais evidente a necessi-
dade de imunização também sob o pon-
to de vista cardiológico. De acordo com 
diversos estudos científicos sobre segu-
rança cardiovascular destes imunizantes, 
o risco de se desenvolver miocardite é de 
4,8 a 12 casos por milhão de vacinados, já 
entre os infectados estes números sobem 
para 40 a 450 por milhão. Já a chance de 
trombose é de 3,8 casos por milhão en-
tre os vacinados. Enquanto isso, 8% dos 
pacientes hospitalizados e 23% daqueles 
que foram para a UTI por complicações 
da doença sofrem trombose. 

O Congresso da SOCESP teve 6.474 inscritos de 25 
estados entre participantes presenciais e on-line. Devido 
ao protocolo de Covid-19, o evento teve alvará autorizado 
para até 6 mil pessoas. Foram 691 palestrantes, sendo 519 
médicos e 172 profissionais de saúde.
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COVID E ATIVIDADE FÍSICA 

De acordo com pesquisa da SOCESP 
apresentada no evento, entre uma popu-
lação que já se caracteriza por não pra-
ticar exercícios rotineiramente, – 65,8% 
afirmam serem sedentários – o isola-
mento social surtiu efeito ainda mais ne-
gativo: a maioria dos consultados, 44%, 
admitiu ter feito ainda menos atividade 
física durante a pandemia. 

trazer à tona inovações em tratamentos, 
discutir diagnósticos e novas diretrizes, o 
42º Congresso da SOCESP abriu espaço 
para uma mesa redonda sobre os “Novos 
Conceitos na Insuficiência Cardíaca”.

CIRURGIA CARDIOVASCULAR

O avanço da cardiologia pressupõe a por-
menorização de alguns campos dentro da 
própria especialidade. É o caso da cirurgia 
cardiovascular, uma área que ganha cada 
vez mais relevância por conta de novas 
técnicas e as diretrizes desenvolvidas re-
assegurando a qualidade e os benefícios 
dos procedimentos. 

Na sessão internacional de cirurgia car-
diovascular estiveram contempladas as 
recentes diretrizes norte-americanas de 
revascularização do coração, com a pre-
sença de cirurgiões convidados de outros 
países. “Foi um debate interessante entre 
os cirurgiões brasileiros e os especialistas 
estrangeiros, uma vez que as recomen-
dações sobre o tema ainda são bastante 
polêmicas”, explicou o Presidente do 42º 
Congresso, Dr. Walter Gomes. 

PORTINARI E RÁDIO SOCESP 

No saguão principal do prédio da ONU, 
dois imensos painéis do artista plástico 
Cândido Portinari retratam a paz e a guer-
ra, que a Ucrânia nos lembra todos os dias 
de suas chagas. O professor e escritor João 
Cândido Portinari, Fundador e Diretor Ge-
ral do Projeto Portinari foi entrevistado na 
Rádio SOCESP por dois ex-presidentes da 
entidade, Dr. Ari Timerman e Dr. Ibraim 
Masciarelli. Ele falou sobre a importância 
dessas telas para os dias de hoje e outras 
tantas que retratam o sofrimento humano, 
que cardiologistas e profissionais de saúde 
lidam todos os dias. 

A Rádio SOCESP foi uma inovação do 
evento, onde conferencistas eram entre-
vistados por cardiologistas. Quem estava 
circulando pelos corredores do evento 
podia ouvir o conteúdo e quem estava 
on-line assistiu as transmissões ao vivo 
pelo YouTube.

O dado é preocupante porque o sedenta-
rismo é um dos dez principais fatores de 
risco para a mortalidade global, causan-
do cerca de 3,2 milhões de óbitos a cada 
ano. O levantamento também constatou 
que os entrevistados ganharam peso du-
rante a pandemia. Uma mesa de debate 
discutiu a reabilitação dos pacientes pós-
Covid dentro deste cenário. 

TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL 

O evento teve um módulo exclusivo des-
tinado à inovação e tecnologia. A área 
contou com participação e contribuição 
das regionais da SOCESP e indicaram 
startups que atuam em saúde cardiovas-
cular.

“Há cerca de dez anos, algumas áreas, en-
tre elas a cardiologia, ganharam o reforço 
de uma equipe ‘diferente’ e cada vez mais 
imprescindível quando o assunto é acuida-
de em diagnósticos e tratamentos. O time 
responde por IA, com as subáreas apren-
dizado de máquina (machine learning), 
aprendizado profundo (deep learning), 
além de redes neurais e biomarcadores 
vocais”, comentou o professor titular de 
Cirurgia Cardiovascular da Faculdade de 
Medicina da USP, diretor do Serviço de Ci-
rurgia Cardiovascular e vice-presidente do 
Conselho Diretor do Incor, Dr. Fabio Jate-
ne, conferencista do evento.

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Por ser uma doença grave, que afeta mais 
de 23 milhões de pessoas no mundo, cer-
ca de 2 milhões no Brasil e uma das prin-
cipais causas de morte no País, o estudo 
da Insuficiência Cardíaca é uma das prio-
ridades da cardiologia. Para se ter ideia, a 
sobrevida, após cinco anos de diagnósti-
co, pode ser de apenas 35%, chegando a 
17,4% no caso de pacientes com 85 anos 
ou mais. 

Além disso, estima-se que até 80% dos 
homens e 70% das mulheres morram em 
até oito anos e que surjam 240 mil novos 
casos por ano da doença no País. Para 

Um em cada cinco jovens 
tem problemas com o 

colesterol elevado. Dados da 
SOCESP revelam tendência 

de alta em dislipidemia entre 
crianças e adolescentes. 

Sedentarismo e alimentação 
desregrada podem justificar 

o cenário. O tema foi 
destaque do evento. 
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UA SOCESP se empe-
nhou, mais uma vez, 

para promover um 
Congresso com toda 
a representatividade 

que ele já possui, e 
apresentar todas as 

novidades da área de 
cardiologia no Brasil 
e internacional com 

uma abordagem am-
pla e com muito mais 

interatividade.

Uma das mais importantes sociedades de 
cardiologia do País do mundo, a SOCESP 
realizou seu Congresso anual no último 
mês de junho.

O evento, que é considerado o quarto 
maior do planeta, apresentou uma rica 
programação científica e teve a maior 
participação de conferencistas interna-
cionais da sua história, com lideranças 
médicas e acadêmicas de instituições de 
oitos países.

O Congresso foi presidido pelo cirurgião 
cardíaco, Dr. Walter Gomes, que nesta 
entrevista exclusiva à UPpharma fala da 
importância do evento - que marcou a 
retomada dos encontros presenciais da 
entidade e permitiu um rico debate so-
bre temas mais atuais da área. Não deixe 
de conferir!

UPpharma – A Socesp realizou o seu 
42º. Congresso de Cardiologia no forma-
to presencial, após dois anos de encon-
tros virtuais. Quais os maiores desafios 
na organização do evento?

Dr. Walter Gomes – Após mais de dois 
anos de restrições e distanciamento im-
postos pela pandemia, esta edição do 
Congresso foi muito importante, pois 
marcou, de fato, a retomada dos eventos 
presenciais da entidade. O objetivo foi 
promover o reencontro da comunidade 
médica, fomentando o networking e o 
bom convívio social, além de oferecer 
uma oportunidade ímpar de atualização 
a respeito das inovações no campo da 
cardiologia mundial.

Presidente do Congresso de 
Cardiologia da SOCESP

Dr. Walter Gomes

Dr. Walter Gomes

O período da pandemia nos trouxe tam-
bém grandes aprendizados. Nos dois anos 
anteriores, com o uso das ferramentas 
digitais, realizamos com sucesso o Con-
gresso e outros eventos no formato on
-line, e conseguimos oferecer conteúdos 
científicos de alta qualidade para os mé-
dicos, mas os cardiologistas estavam an-
siosos para se reunirem presencialmente 
neste Congresso, que já é o quarto maior 
do mundo em número de participantes.

A SOCESP se empenhou, mais uma vez, 
para promover um Congresso com toda 
a representatividade que ele já possui, e 
apresentar as novidades da área de car-
diologia no Brasil e internacional com 
uma abordagem ampla e com muito mais 
interatividade.
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Foram 6.474 inscritos de 25 estados, 
entre participantes presenciais e on-li-
ne. Devido ao protocolo de Covid-19, o 
evento teve alvará autorizado para rece-
ber presencialmente até 6 mil pessoas. 

Mais uma vez, a rica programação cientí-
fica e o alto nível dos palestrantes foram 
destaques. Tivemos 691 profissionais 
proferindo palestras e abordando os te-
mas mais atuais da cardiologia.

Com os recursos digitais, conseguimos 
marcos importantes nesta edição, como 
por exemplo, a maior participação de 
conferencistas internacionais da história 
com lideranças médicas e acadêmicas de 
instituições de oitos países. 

São grandes nomes da cardiologia mun-
dial que proferiram palestras e ministra-
ram aulas on-line aos congressistas, o que 
dificilmente seria possível no formato 
presencial, considerando a logística mais 
difícil, custos e agenda atribulada desses 
profissionais.

Também conseguimos estender esse 
conteúdo, que é considerado o “estado 
da arte”, a muitos médicos e profissionais 
de saúde de outros estados e também 
de outros países, que acompanharam o 
evento remotamente.

Entre os destaques desta edição, pode-
mos mencionar os simpósios internacio-
nais, que realizamos em cada campo da 
cardiologia. A dinâmica foi reunir os me-
lhores especialistas do mundo em cada 
área, que interagiram com grande audiên- 
cia e abordaram o que existe de mais atu-
al nessa esfera.

Não podemos deixar de mencionar tam-
bém a parceria que a SOCESP estabele-
ceu com American College of Cardiology 
(ACC), permitindo receber presencial-
mente no Congresso o Presidente do 
ACC, Dr. Edward Fry, que abordou o tema 
“Telehealth or Wearables”. 

Ainda tivemos a participação da confe-
rencista internacional, Dra. Pamela Bowe 
Morris, que apresentou os Highlights do 
Congresso do ACC, realizado em abril, em 
Washington, nos EUA. 

Essa parceria com a Sociedade America-
na de Cardiologia é uma chancela muito 
importante para o Congresso da SOCESP, 
que comprova a qualidade internacional 
de nosso evento.

O Congresso também discutiu novos 
tratamentos e drogas que já estão dispo-
níveis no Brasil. O senhor poderia citar 
alguns destaques nesse campo?

Em todas as esferas da cardiologia, tive-
mos aulas e palestras que abordaram um 
conteúdo muito rico e atual. Em se tra-
tando da hipercolesterolemia, por exem-
plo, foram apresentados novos fármacos 
e interações medicamentosas que estão 
auxiliando no tratamento do colesterol 
alto e a reduzir riscos cardiovasculares.

Também houve uma sessão importante, 
dedicada ao infarto do miocárdio, que, 
pela primeira vez, reuniu um grupo de 
cardiologistas para discutir o tema. 
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Para se ter ideia, foram registradas 28.903 
internações por infarto nos hospitais do 
SUS no Estado de São Paulo ao longo de 
um ano, sendo que 12,4% destes internos 
morreram, de acordo com apuração junto 
às secretarias de Saúde. 

No caso do infarto, os médicos já contam, 
por exemplo, com terapêuticas que uti-
lizam interações medicamentosas, como 
os trombolíticos, que ajudam a diminuir 
muito os riscos de morte na fase aguda 
do infarto.

No entanto, infelizmente, essas e muitas 
outras drogas não estão disponíveis em 
todas as unidades de saúde do País, o que 
poderia beneficiar muitos pacientes. 

Na tentativa de reverter esse quadro, 
além dos médicos, reunimos no Congres-
so gestores municipais de saúde para dis-
cutir e propor alternativas para melhorar 
o acesso a esses novos tratamentos no 
sistema de saúde público. 

Nesta edição, promovemos ainda pela 
primeira vez o Simpósio da Mulher. O 
fato é que as doenças cardiovasculares 
vêm aumentando entre o gênero femini-
no, sendo hoje a maior causa de mortes.

A mulher hoje tem uma vida estressante 
com duplas jornadas de trabalho, muitas 
ainda são fumantes, e acabam por desen-
volver doenças como diabetes, obesidade 
etc. 

Para abordar essa temática, por meio de 
uma parceria inédita com a Associação de 
Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São 
Paulo – SOGESP e a Associação Brasileira 
do Climatério, tivemos especialistas das 
áreas de cardiologia, ginecologia e obste-
trícia, discutindo e compartilhando expe-
riências para melhorar a saúde da mulher. 
Foi uma integração de conhecimentos, que 
seguramente vai render frutos para reduzir 
os índices de mortes por doenças cardio-
vasculares entre o gênero feminino.

Também tivemos outros momentos mar-
cantes, como a apresentação e discussão 
dos efeitos que as novas drogas para tra-
tamento da diabetes podem proporcionar 
na melhora da função cardíaca, reduzindo 
o risco de doenças cardiovasculares. 

O objetivo é estimular um novo olhar do 
cardiologista para esses medicamentos, 
que podem ser grandes aliados e ampliar 
o arsenal terapêutico do médico para tra-
tar de forma mais ampla os fatores de ris-
cos para doenças do coração.

O Congresso mais uma vez teve uma 
programação que abordou temas mul-
tiprofissionais e promoveu a integração 
entre profissionais que atuam junto aos 
cardiologistas. Como foi a dinâmica des-
ta edição?

Essa dinâmica já faz parte do Congresso 
da SOCESP e são encontros importan-
tíssimos. Hoje, um tratamento bem-su-
cedido passa por um a atuação multipro-
fissional. Por isso, mais uma vez tivemos 
mesas de discussões com fisioterapeutas, 
nutricionistas, educadores físicos, psicó-
logos e enfermeiros, compartilhando ex-
periências e discutindo num único local 
novas possibilidades para cuidar da saúde 
integral dos pacientes.

Como está hoje a saúde do coração do 
brasileiro?

Nesses dois anos de pandemia, muitos 
pacientes não conseguiram cuidar da saú-
de do coração como deveriam,  seja pelo 
receio de contaminação nos hospitais ou 

Por meio de uma parceria inédita com a Associação 
de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo 
– SOGESP e a Associação Brasileira do Climatério, o 
Congresso reuniu especialistas das áreas de cardiologia, 
ginecologia e obstetrícia, discutindo e compartilhando 
experiências para melhorar a saúde da mulher.
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https://www.daiichisankyo.com.br/site/
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por não conseguirem tratamento devido 
à sobrecarga dos centros de saúde.

Muitos indivíduos que aguardavam os 
procedimentos, como cateterismos, an-
gioplastias e outros tiverem de esperar 
em função do direcionamento dos inves-
timentos em saúde para o tratamento da 
Covid.

Com isso, os cardiologistas hoje estão 
recebendo muitos desses pacientes com 
grandes sequelas, geradas pela falta de 
tratamento no período da pandemia.

Sem dúvida, nesses dois anos, o número 
de mortes por doenças cardiovasculares, 
que já é expressivo, aumentou devido a 
esse cenário.

Muito retomaram os tratamentos em es-
tágios avançados da doença e com gra-
ves sequelas. Os cardiologistas precisam 

estar muito bem preparados para se ade-
quar a esse novo ambiente gerado pela 
Covid-19. O próprio Congresso teve vá-
rias mesas e aulas que trataram do tema, 
abordando as consequências da Covid 
sobre a saúde do coração.

Quais as necessidades os cardiologistas 
na assistência a seus pacientes?

Hoje, os cardiologistas estão trabalhando 
na reeducação de seus pacientes nesse 
"novo normal". Muitas pessoas mudaram 
hábitos alimentares, deixaram de fazer 
atividades físicas, ganharam peso e es-
tão com uma vida desregrada, o que vem 
contribuindo para aumentar os ricos de 
doenças cardiovasculares.

Além disso, há pacientes com cardiopa-
tias que contraíram a Covid e sofreram 
sequelas, como infarto, AVCs, embolis-
mos etc., que precisam ser reabilitados.

Por isso, os cardiologistas devem atuali-
zar seus conhecimentos, especialmente 
pós-covid, para assistir seus pacientes 
com excelência e eficácia.

O Congresso, sem dúvida, contribuiu para 
essa atualização e trouxe muito conheci-
mento científico, que poderá ser utilizado 
na prática médica dos cardiologistas.

A cardiologia brasileira é reconhecida 
mundialmente. Como o País está avan-
çando nesta área?

De fato, a cardiologia brasileira é uma 
das mais reconhecidas do mundo. Temos 
grandes expoentes e grandes congressos 
e eventos que trazem representatividade 
à cardiologia brasileira. 

Hoje, também temos um número gran-
de de pesquisadores brasileiros que são 
destaques no exterior, produzido traba-
lhos que são publicados nas melhores e 
maiores revistas da área mundialmente. 
Os grupos de pesquisadores brasileiros 
estão cada vez mais unidos, visando ge-
rar conhecimento e levar à comunidade 
cardiológica informações científicas de 
qualidade.

Isso traz ainda mais prestígio para a car-
diologia brasileira, que também se conso-
lida como uma referência mundial.

Para finalizar, neste 14 de agosto, qual 
mensagem o senhor gostaria de deixar 
aos cardiologistas?

Queremos agradecer a todos os par-
ticipantes do Congresso e dizer que a 
SOCESP está sempre aberta para os 
cardiologistas, disseminando conteúdo 
científico e buscando contribuir para que 
os médicos possam estar cada vez mais 
preparados e capacitados para assistir 
seus pacientes com excelência. Feliz Dia 
dos Cardiologistas!

Hoje, os cardiologistas estão trabalhando na reeducação 
de seus pacientes nesse "novo normal". Muitas pessoas 
mudaram hábitos alimentares, deixaram de fazer ativida-
des físicas, ganharam peso e estão com uma vida desre-
grada, o que vem contribuindo para aumentar os ricos de 
doenças cardiovasculares.



|Jul/Ago 2022 | 27

  Especial
Dia do Cardiologista

Material destinado exclusivamente à classe médica.
VV-02662. Agosto/22.

CONTRAINDICAÇÕES: Pacientes com doença hepática com problemas de coagulação e risco de sangramento clinicamente 
relevante, incluindo pacientes cirróticos com Child Pugh B e C. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Informe seu médico se você 
está usando ou usou recentemente qualquer outro medicamento, incluindo medicamentos de venda sem prescrição médica.

XAFAC® rivaroxabana. FORMA FARMACÊUTICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÕES. Comprimido 
revestido de 2,5 mg. Caixa com 7, 30 e 60 comprimidos. Comprimido revestido de 10 mg. Caixa com 10 e 30 comprimidos. 

Comprimido revestido de 15 mg e 20 mg. Caixa com 14 e 28 comprimidos. USO ORAL. USO ADULTO (2,5 mg e 10 mg) / 
USO ADULTO E PEDIÁTRICO COM PESO IGUAL OU SUPERIOR A 30 KG (15 mg e 20 mg). INDICAÇÕES. Xafac® (rivaroxabana) 

2,5 mg, associado ao ácido acetilsalicílico 100 mg, é utilizado para doença arterial coronariana (DAC) ou doença arterial periférica (DAP) 
sintomática com alto risco de eventos isquêmicos. Reduz o risco de acidente vascular cerebral, ataque cardíaco e de morte por doença do 

coração ou vasos sanguíneos. Xafac® (rivaroxabana) 10 mg é usado para prevenir a formação de coágulos de sangue nas suas veias após 
cirurgia de substituição da articulação em seus joelhos ou quadril. Xafac® (rivaroxabana) 10 mg, 15 mg e 20 mg é indicado para o tratamento 

de embolia pulmonar e para prevenção de embolia pulmonar e trombose nas veias profundas recorrentes. Xafac® (rivaroxabana) 15 mg e 20 mg é 
indicado para o tratamento de tromboembolismo nas veias e prevenção de tromboembolismo nas veias recorrentes, em crianças e adolescentes com 

menos de 18 anos com peso igual ou superior a 30 kg após o início do tratamento padrão de anticoagulação. CONTRAINDICAÇÕES: Pacientes com doença 
hepática com problemas de coagulação e risco de sangramento clinicamente relevante, incluindo pacientes cirróticos com Child Pugh B e C. ADVERTÊNCIAS 

E PRECAUÇÕES: Este medicamento deve utilizado com precaução em pacientes com insuficiência renal grave e risco aumentado de sangramento (distúrbios 
hemorrágicos, pressão arterial muito alta e úlcera ativa ou recente). Informe ao seu médico se você tiver problemas hereditários raros de intolerância à galactose ou 

galactose. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Informe seu médico se você está usando ou usou recentemente qualquer outro medicamento, incluindo medicamentos de 
venda sem prescrição médica. REAÇÕES ADVERSAS: Como todos os medicamentos, rivaroxabana pode ocasionar reações desagradáveis, embora nem todas as pessoas 

apresentem estas reações. POSOLOGIA: Sempre use Xafac® (rivaroxabana) exatamente como informado por seu médico. Doença arterial coronariana (DAC) ou 
doença arterial periférica (DAP): A dose usual é um comprimido (2,5 mg) duas vezes ao dia. Prevenção de coágulo no cérebro (derrame) e outros vasos sanguíneos do 

corpo: A dose usual é de um comprimido de 10 mg ou 20 mg uma vez ao dia. Tratamento de coágulo nas veias das pernas (trombose venosa profunda) e embolia pulmonar 
(EP), e para prevenção do reaparecimento destes coágulos: A dose recomendada para o tratamento inicial da TVP (trombose venosa profunda) e embolia pulmonar (EP) agudas é de 

15 mg de Xafac® (rivaroxabana) duas vezes ao dia para as três primeiras semanas, seguida por 20 mg uma vez ao dia para a continuação do tratamento e para a prevenção da TVP e da EP 
recorrentes. Tratamento de trombose nas veias e prevenção de trombose nas veias recorrente, em crianças e adolescentes com menos de 18 anos com peso igual ou superior 

a 30kg após o início do tratamento padrão de anticoagulação: Peso corporal de 30 a 50 kg: uma dose diária de 15 mg de rivaroxabana é recomendada. Esta é a dose diária máxima. Peso 
corporal igual ou superior a 50 kg: uma dose diária de 20 mg de rivaroxabana é recomendada. Esta é a dose diária máxima. Xafac® (rivaroxabana) 15 mg ou 20 mg comprimidos devem ser tomados 

com alimentos. Deve ser tomado com intervalo de aproximadamente 24 horas. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS nº 1.0118.0635. APSEN FARMACÊUTICA S/A. Xafac_V02.

Baixa incidência
de sangramento
em pacientes de maior 
e menor risco2,3

Quando associado ao ácido acetilsalicílico, 
é eficaz na redução de eventos 
cardiovasculares graves
em pacientes com DAP e DAC2

Reduz o risco de AVC, de ataque 
cardíaco e de morte por doença 
do coração ou vasos sanguíneos3

PORTFÓLIO COMPLETO
INCLUSIVE COM 2,5 mg1

Refrências: 1. LISTA A DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA – ANVISA. 2. Van Diepen S., Hellkamp 
A.S., Patel M.R. et al. Efficacy and Safety of rivaroxaban in patients with heart failure and nonvalvular 

atrial fibrillation: Insights from ROCKET AF. Circ Heart Fail. 2013; 6(4): 740–7. 3. Bula do Produto Xafac®.

2,5 mg | Caixa com 30 e 60 
comprimidos revestidos

A P R E S E N T A Ç Õ E S : 3

AF_4085 - ANÚNCIO PARA REVISTAS.indd   1 08/08/22   19:51

https://www.apsen.com.br/


https://www.worldcardio2022.com/


https://www.worldcardio2022.com/


30 | | Mai/Jun 2022

  Especial
Dia do Cardiologista

Após 24 anos, o WCC (World Congress of Cardiology) volta a ser realizado no 
Brasil, uma iniciativa que contou com a liderança do ex-Presidente da SBC, hoje 
Ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, quando o evento foi disputado no ano 

de 2020 com a China para escolha da sede.

E

77º Congresso Brasileiro/Mundial
 de Cardiologia deve receber 
mais de 10 mil cardiologistas 

Em 2022, o Brasil sediará um dos maiores 
acontecimentos da cardiologia mundial. 
A cidade do Rio de Janeiro foi a escolhi-
da para o World Congress of Cardiology 
(WCC), liderado pela World Heart Fede-
ration (WHF). O evento acontecerá de 
13 a 15 de outubro, no Centro de Con-
venções Riocentro, em conjunto com o 
77º Congresso Brasileiro de Cardiologia 
(CBC), realizado pela Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC).
   
O evento tem como Presidente a Dra. An-
dréa Brandão. Ela é Vice-Presidente do 
Conselho Administrativo da SBC e Pro-
fessora titular de Cardiologia da Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Após 24 anos, o WCC (World Congress 
of Cardiology) volta a ser realizado no 
Brasil, uma iniciativa que contou com a 
liderança do ex-Presidente da SBC, hoje 

Ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, 
quando o evento foi disputado no ano de 
2020 com a China para escolha da sede.

Espera-se a presença de centenas de 
cardiologistas de diversos países, que po-
derão compartilhar experiências únicas 
nesta área da medicina. A expectativa do 
evento é reunir 10 mil cardiologistas no 
total neste primeiro encontro híbrido no 
período pós-pandemia.

As principais atividades do congresso 
também serão transmitidas e gravadas 
para posteriores consultas. Serão apre-
sentados temas clássicos na área da car-
diologia, que contará com uma visão da 
Covid-19 na esfera cardiológica.

Será desenvolvida uma sessão late-break 
clinical trials com estudos clínicos ainda 
não lançados e que poderão ser confe-
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As principais atividades do congresso também serão 
transmitidas e gravadas para posteriores consultas. Se-
rão apresentados temas clássicos na área da cardiolo-
gia, que contará com uma visão da Covid-19 na esfera 
cardiológica.

ridos durante o evento. Nesta edição, 
espera-se ainda muitas atividades inter-
nacionais. 

Todo esse trabalho de organização vem 
sendo realizado desde agosto do ano 
passado, envolvendo diversos profissio-
nais com o objetivo de brindar conteúdo 
de alta relevância aos participantes.

Programação do 77º Congresso Bra-
sileiro/Mundial de Cardiologia já está 
disponível. Confira no site https://www.
sbc2022.com.br/programacao.

O evento tem desconto para inscrições 
realizadas até 30 de setembro.

Para facilitar a consulta, as informações 
estão separadas por data, contendo a 
grade completa de apresentações, ho-
rários, auditórios, palestrantes e cate-
gorias, como por exemplo, a relação de 
atividades conjuntas já confirmadas com 
importantes entidades internacionais, 
como American College of Cardiology 
(ACC), American Heart Association (AHA) 
e World Heart Federation (WHF) e ainda 
a possibilidade de realizar a busca na pro-
gramação por temas, como Hipertensão, 
Insuficiência Cardíaca, Diretrizes, entre 
outros.

Também no site, na aba “Evento – Convi-
dados” é possível conferir os palestrantes 
internacionais e nacionais confirmados, 
entre eles Peter Libby, Presidente da In-
ternational Atherosclerosis Society (IAS); 
Salim Yusuf (Canadá), Fundador e Diretor 
Executivo do Population Health Resear-
ch Institute (PHRI); Donald Lloyd-Jones, 
Presidente do American Heart Associa-
tion; Eugene Braunwald, Especialista 
em Medicina Cardiovascular no Brigham 
and Women’s Hospital (BWH); Valentin 
Fuster, Diretor do Mount Sinai Heart e 
Médico-Chefe do Hospital Mount Sinai; 
e Eberhard Grube, Chefe do Centro de 
Intervenções Inovadoras em Cardiologia 

(CIIC) do Hospital Universitário de Bonn 
e professor consultor do InCor – Instituto 
do Coração do Hospital das Clínicas da 
FMUSP.

O evento está chegando, não perca a 
oportunidade de conferir os principais e 
mais atuais assuntos da Cardiologia reu-
nidos em um único lugar. Mais de 6 mil 
profissionais já garantiram sua participa-
ção. Faça sua inscrição até 30 de setem-
bro e garanta valores especiais. 

Desde 1950, o WCC tem se destacado no 
calendário da especialidade, oferecendo 
uma perspectiva verdadeiramente global 
sobre a saúde do coração e reunindo mi-
lhares de profissionais da cardiologia de 
todo o planeta, com o objetivo comum de 
reduzir o impacto das doenças cardiovas-
culares no mundo.

Já o Congresso Brasileiro de Cardiologia 
vem se firmando como o maior congresso 
da especialidade na América Latina e um 
dos maiores do mundo. Com o WCC, a 
SBC espera uma edição com recorde de 
público.
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Em meio a crescentes questionamentos e recursos no judiciário, um novo enten-
dimento foi proferido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, compre-
endendo que mesmo para os não mais portadores das 16 doenças listadas, a 

isenção do IR é um benefício obrigatório de ser concedido.

A

ISENÇÃO DO IR por doenças graves
A nova decisão do STJ simplifica processo

A isenção do imposto de renda para 
qualquer das 16 doenças categorizadas 
como graves em nossa legislação, é um 
benefício assegurado a aposentados e 
pensionistas desde 1988. Sua aprovação, 
contudo, nem sempre é um processo 
simples – dificultado por certas burocra-
cias e exigências perante as fontes paga-
doras. Mas, em uma nova decisão pro-
ferida pelo STJ, esse cenário pode estar 
prestes a mudar.

Os procedimentos necessários para a 
aquisição deste direito eram extensos. 
Entre eles, a apresentação de um laudo 
assinado por um médico pertencente à 
rede de saúde pública nacional era um 
dos maiores empecilhos – no qual o es-
pecialista deveria constatar, dentre tan-
tas informações, a descrição da doença 
existente e seu grau (curado ou não).

Entre as 16 doenças listadas, estão: AIDS 
(Síndrome da Imunodeficiência Adqui-
rida); Alienação Mental; Cardiopatia 
Grave; Cegueira (inclusive monocular); 
Contaminação por Radiação; Doença 
de Paget em estados avançados (Osteí-
te Deformante); Doença de Parkinson; 
Esclerose Múltipla; Espondiloartrose An-
quilosante; Fibrose Cística (Mucoviscido-
se); Hanseníase (antigamente, chamada 
de lepra); Nefropatia Grave; Hepatopatia 
Grave; Neoplasia Maligna (câncer ou tu-
mor); Paralisia Irreversível e Incapacitan-
te e Tuberculose Ativa.

Para aqueles que ainda estavam em tra-
tamento, a isenção do imposto de renda 

Bruno Farias

era aprovada com mais facilidade. Mas, 
aqueles que já tinham se curado, enfren-
tavam enormes empecilhos nesta conces-
são, justificados pelas fontes pagadoras a 
não contemporaneidade da condição. Ou 
seja, a falta de sintomas, para alguns re-
guladores, era justificativa suficiente para 
que o pedido fosse indeferido.

Em meio a crescentes questionamentos 
e recursos no judiciário, um novo enten-
dimento foi proferido recentemente pelo 
Superior Tribunal de Justiça, compreen-
dendo que mesmo para os não mais por-
tadores das 16 doenças listadas, a isen-
ção do IR é um benefício obrigatório de 
ser concedido, na tentativa de abrandar 
o impacto da carga tributária sobre a ren-
da necessária à sua subsistência e ainda 
sobre os custos inerentes ao tratamento 
de uma doença, em prol de uma melhor 
condição de vida.

Segundo dados divulgados pela Recei-
ta Federal, a arrecadação feita em 2021 
atingiu seu recorde, totalizando cerca de 
R$ 1,87 bilhão. Diante de quantias cada 
vez maiores, é fundamental que portado-
res ou já curados de algumas das doen-
ças enquadradas como graves por nossa 
legislação, busquem imediatamente seu 
direito de isenção destes valores e, acima 
de tudo, de restituição do que já foi pago 
desde o início dos sintomas.

Para evitar, ao máximo, qualquer motivo 
que dificulte tal concessão, é essencial 
adquirir um laudo médico completo sobre 
o problema de saúde enfrentado – assi-

nado, sempre, por um médico do serviço 
público oficial. O documento deve ser 
o mais detalhado possível, expressan-
do claramente a doença acometida, seu 
estágio e tratamento obtido. Mesmo já 
curado, a comprovação via estes dados 
é imprescindível para que qualquer fonte 
pagadora não tenha argumentos contra-
ditórios para negativar a solicitação feita.
Em algumas situações, é comum que cer-
tos contribuintes sejam obrigados a pas-
sar por uma perícia médica, como ação de 
análise do estado da doença e sua gera-
ção de incapacidade para determinadas 
atividades. Caso solicitados a essa con-
sulta, é importante ressaltar a proibição 
de sua contestação para fins de isenção, 
uma vez que a própria decisão do STJ dei-
xa clara a não obrigatoriedade dos sinto-
mas atualmente para a concessão deste 
benefício.

Muitas compreensões indevidas e ques-
tionamentos ainda podem ocorrer com 
grande frequência por aqueles que bus-
carem este direito. Por isso, contar com o 
apoio de uma empresa especializada nesta 
área é a ação ideal para que este processo 
seja conduzido com máxima assertividade. 
Afinal, sua expertise e conhecimentos fa-
rão toda a diferença na confiança de en-
trega de todos os documentos exigidos 
pelos órgãos para a conquista da isenção 
do imposto de renda.

Bruno Farias é sócio da Restituição IR, 
empresa especializada em restituição de 
imposto de renda.
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As fronteiras da 
Tecnologia Farmacêutica

Silvia Stanisçuaski Guterres
Ciências Farmacêuticas

Desenvolver um 
novo fármaco não é 

suficiente; ele tem que 
ser entregue ao seu 

alvo no organismo, e é a 
tecnologia farmacêutica 
que permite, através de 

diversas e modernas 
estratégias, convertê-

lo em uma forma 
farmacêutica apta para 

esta tarefa. 

Tecnologia (do grego τεχνη — "téc-
nica, arte, ofício" e λογια — "estu-
do) é a aplicação do conhecimento 

técnico-científico por meio de sua trans-
formação no uso de processos e serviços. 
No que diz respeito aos medicamentos, 
a tecnologia farmacêutica se refere aos 
métodos, técnicas e instrumentação 
empregados na formulação e produção 
de medicamentos envolvendo aspectos 
como composição, embalagem e arma-
zenamento. Concretamente, é através da 
tecnologia farmacêutica que os fármacos 
são formulados como medicamentos, ca-
pazes de veicular e entregar corretamen-
te o benefício ao local de ação de forma 
cineticamente controlada, para obtenção 
do efeito terapêutico. Trata-se de uma 
área dinâmica, e a busca do aperfeiçoa-
mento terapêutico leva ao surgimento 
constante de novas tecnologias, cada vez 
mais inovadoras e eficazes para a admi-
nistração de fármacos. 

Entre as modernas tecnologias para a 
entrega de fármacos, a nanotecnologia 
se consolida como uma das mais promis-
soras para o aprimoramento terapêutico, 
situando-se à fronteira do conhecimento. 
Há uma trajetória de mais de 40 anos de 

pesquisas no tema. Em 1978, foi publica-
do o primeiro artigo científico envolven-
do nanopartículas para o carreamento de 
fármacos pelo Prof. Speiser, sendo que 
nessa mesma década, as bases do fun-
cionamento das nanopartículas carreado-
ras de fármacos foram elucidadas e, em 
1992, o primeiro nanomedicamento, o 
Taxol (paclitaxel nanoencapsulado) entra 
no mercado. 

Os nanomedicamentos trazem soluções 
para muitas das limitações relacionadas 
à terapêutica e apresentam na sua com-
posição diferentes tipos de nanocarrea-
dores. Os nanocarreadores são partículas 
de tamanho nanométrico (1 nanometro 
corresponde a 1 bilhonésimo do metro), 
responsáveis pelas propriedades biológi-
cas diferenciadas da formulação em com-
paração com aquelas observadas pelo 
uso de medicamentos convencionais. 

Existem diferentes tipos de nanocarreado-
res, entre eles, os lipossomas, as nanopar-
tículas poliméricas, as nanoemulsões. Eles 
têm em comum o tamanho nanométrico, 
mas diferem em termos de composição 
e arquitetura (estrutura supramolecular). 
As principais vantagens dos nanomedica-
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mentos são o direcionamento de fármacos 
ao local de ação, o aumento da biodisponi-
bilidade, o aperfeiçoamento do transporte 
por meio de barreiras biológicas, a libera-
ção controlada do fármaco, a redução de 
dose e diminuição da toxicidade do fárma-
co e, finalmente, o aumento de eficácia do 
medicamento. 

Para entender como funcionam as nano-
partículas para o tratamento do câncer, 
sua principal aplicação comercial até o 
momento, é importante compreender o 
que acontece no organismo após a sua 
administração parenteral. Na presença de 
tumores sólidos, as nanopartículas extra-
vasam da corrente sanguínea, acumulan-
do-se no tumor, havendo um direciona-
mento passivo preferencial para o tumor, 
o que pode levar à redução de dose ad-
ministrada e/ou aumento da eficácia te-
rapêutica do tratamento. 

Mais recentemente, as pesquisas evoluí-
ram para o que se chama direcionamento 
ativo de fármacos. A superfície das nano-
partículas é modificada com ligantes es-
pecíficos, que visam ao reconhecimento 
molecular. Os ligantes atingem moléculas 
ou receptores de superfície superexpres-
sos em órgãos, tecidos, células ou domí-
nios subcelulares específicos. Ou seja, 
há o reconhecimento do ligante por seu 
substrato-alvo, o que pode reduzir a cap-
tação não específica de nanocarreadores 
para outros tecidos, tornando o trata-
mento mais seletivo. Ainda é importante 
mencionar as nanopartículas responsivas 
a estímulos, que desencadeiam a libera-
ção do fármaco encapsulado, mediante à 
aplicação de diferentes gatilhos: altera-
ções no pH, temperatura, luz, ultrassom, 
força magnética, entre outros. 

Toda essa evolução da ciência acerca do 
desenvolvimento de nanopartículas cada 
vez mais especializadas e especificamen-
te planejadas para desempenho específi-
co, tem feito com que a nanotecnologia 
de consolide como uma das tendências 
mais promissoras da tecnologia farma-
cêutica. A título de exemplo, a FDA já 
aprovou mais de 100 nanomedicamen-
tos, grande parte para o tratamento de 
diferentes tipos de cânceres, entre eles 
o câncer de mama metastático, o cân-
cer de pulmão de células não pequenas, 
câncer de pâncreas metastático e a leu-
cemia mieloide aguda. Porém, há uma 
ampla gama de nanomedicamentos para 

outras aplicações terapêuticas, como o 
tratamento de infecções fúngicas, anes-
tésicos, entre outros. 

Um artigo publicado por nosso grupo de 
pesquisa1 relata que há grandes perspec-
tivas para que um número maior de doen-
ças possa ser tratado com a nanotecnolo-
gia. Uma pesquisa realizada em 2021, no 
site Clinical Trials (Home - ClinicalTrials.
gov) identificou que 244 formulações de 
base nanotecnológica estavam passando 
por estudos clínicos (fase 1 a fase 4) para 
o tratamento de doenças autoimunes, 
cardiovasculares, genéticas, doenças in-
flamatórias, entre outras. Igualmente, é 
relevante o fato de que empresas como 
Pfizer, Novartis, Sanofi e Moderna inves-
tir em pesquisas em nanomedicamentos 
e nanovacinas.

Uma das contribuições mais importantes 
da nanotecnologia aconteceu recente-
mente com o desenvolvimento de vaci-
nas para a Covid-19, gerando imunidade 
contra o Sars-Cov-2.  Trata-se de uma 
tecnologia segura, na qual o mRNA (RNA 
mensageiro sintético) do novo coronaví-
rus é encapsulado em nanopartículas lipí-
dicas, as quais o protegem da degradação 
biológica e o transportam até as células
-alvo. A composição das nanopartículas 
lipídicas é bastante similar para as duas 
vacinas (Pfizer/BioNTech e Moderna): 
uma mistura de lipídio catiônico ionizável, 
lipídio PEGuilado, colesterol e diestea-
roilfosfatidilcolina. Para além do impacto 
epidemiológico (redução no número de 
casos e/ou óbitos), os ótimos resultados 
abrem caminho para que esta tecnologia, 

Entre as modernas tecnologias para a entrega 
de fármacos, a nanotecnologia se consolida 
como uma das mais promissoras para o 
aprimoramento terapêutico, situando-se à 
fronteira do conhecimento.

Ciências Farmacêuticas
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mitem de forma minimamente invasiva e 
indolor a entrega de medicamentos pela 
pele. No momento, as microagulhas são 
comercialmente usadas apenas na área 
cosmecêutica, mas pesquisadores es-
tão explorando o seu uso futuro como 
microreservatórios para a veiculação e 
administração cutânea de fármacos. A 
prospecção é de que poderiam ser co-
mercializadas na forma de um ‘Band-Aid” 
portátil, para administração prolongada, 
de uma gama de substâncias estabiliza-
das no dispositivo. 

Por fim, mas não menos importante, é 
preciso mencionar o enorme potencial da 
inteligência artificial (IA). A inteligência ar-
tificial é uma ferramenta tecnológica que 
pode tornar a indústria farmacêutica mais 
eficiente, pois permite que os sistemas 
realizem as tomadas de decisões indepen-
dentemente, de forma precisa. Esta habili-
dade é bastante útil, na medida em que as 
falhas diminuem e a gestão de operações 
e processos são otimizados. Neste contex-
to, a inteligência artificial pode aperfeiçoar 
praticamente todas a etapas, desde o de-
senvolvimento de um novo medicamento, 
sua produção, distribuição até a personali-
zação dos tratamentos.

Finalmente, é importante mencionar que 
as fronteiras na tecnologia farmacêutica 
residem exatamente nas interfaces des-
sas novas abordagens, que trabalhando 
de forma colaborativa, geram inovações 
que vêm transformando a terapêutica. 
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que é bastante flexível, tenha potencial 
para ser utilizada para veiculação de ou-
tros antígenos. 

Outra tendência recente na área da na-
nomedicina é um desafio translacional: o 
uso das nanopartículas para o “tratamen-
to personalizado”, por meio da seleção 
de estratégias nanotecnológicas precisas 
para obtenção de medicamentos custo-
mizados. A medicina de precisão se ba-
seia na análise genética de um paciente, 
de forma a oferecer tratamentos adapta-
dos aos perfis de cada organismo. É neste 
escopo que nanopartículas especializadas 
podem oferecer novos tratamentos para 
a entrega seletiva de imuno-oncológicos 
e terapias alvo, por exemplo.

Ciências Farmacêuticas

Toda essa evolução da ciência acerca do 
desenvolvimento de nanopartículas cada 

vez mais especializadas e especificamente 
planejadas para desempenho específico, tem 
feito com que a nanotecnologia de consolide 

como uma das tendências mais promissoras da 
tecnologia farmacêutica.

A impressão 3D para a produção de me-
dicamentos customizados é outra tecno-
logia recente que poderá alavancar a me-
dicina personalizada. Vários parâmetros 
inerentes ao sucesso terapêutico podem 
ser modulados, como ajuste de dose e 
velocidade de dissolução do fármaco, 
de acordo com a necessidade específica 
do paciente. Em 2018, a FDA aprovou 
o primeiro medicamento produzido com 
tecnologia de impressão 3D, o Spritam® 
(levitiracetam), que apresenta elevada 
dose do fármaco com rápida liberação 
(11 segundos). 

O uso de microagulhas para a administra-
ção de fármacos também é relatado como 
uma tecnologia portadora de futuro, de 
acordo com artigo recentemente publi-
cado na Revista Nature2. As microagulhas 
são matrizes com projeções minúsculas 
(10 a 50 micrômetros de diâmetro nas 
pontas) em um suporte sólido, que per-
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No dia 08 de junho de 2022, o STJ Supremo Tribunal de Justiça 
aprovou o ROL Taxativo. E o que significa isso para os pacientes? 

As operadoras de saúde disponibilizam somente o que consta na lista 
do ROL da ANS. Todo e qualquer medicamento ou procedimento que 

não estiverem nesta lista não poderão ser solicitados.

Rol Taxativo e seus desdobramentos

Temos vivido várias mudanças e 
transformações no ambiente de 
acesso nos últimos tempos. E cada 

vez que muda uma peça no jogo, temos 
de decifrar rapidamente os impactos no 
nosso negócio. Às vezes, são tantas por-
taria e adaptações que as agências de 
ATS criam, que fica difícil explicar para 
a empresa, em curto prazo, estes impac-
tos, sejam eles positivos ou negativos. 
Isso porque as próprias agências têm de 
aprender os novos processos, e isso leva 
tempo, adaptações e aprendizados. 

A partir de 1º de abril de 2021, passou 
a vigorar o novo Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar – ANS para os pla-
nos de saúde individuais e coletivos, con-
tratados partir de 1º de janeiro de 1999, 
ou adaptados à Lei 9656/98.  São mais 
de três mil tecnologias em saúde que for-
mam o Rol. Nele estão contemplados me-
dicamentos, procedimentos, atendimen-
tos e exames para as doenças listadas na 
Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados com 
a Saúde, formulada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), segundo a ANS.

A propria ANS está aprendendo o novo 
modelo de avaliação de tecnologias, no 
qual você pode submeter a qualquer mo-
mento do ano, antes eram a cada dois 
anos (em uma janela de dois a três meses) 
para submeter. A Agência está impactada 
com o volume de submissões, surpreen-
dendo os profissionais do COSAUDE, que 
tiveram de criar estruturas próprias para 
atender o fluxo de informações dentro de 
um prazo mais apertado que antes.

ATS virou palavra mais falada entre os 
membros do COSAUDE, cujas reuniões 
são filmadas e gravadas. A dinâmica da 
plenária faz com que um dos membros do 
COSAUDE avalie e faça o contraponto; e/
ou a ANS contrata uma empresa especia-
lizada em ATS para fazer este contrapon-
to. Isso demanda tempo, especialização e 
uma responsabilidade grande do membro.

No dia 08 de junho de 2022, o STJ Su-
premo Tribunal de Justiça aprovou o ROL 
Taxativo. E o que significa isso para os pa-
cientes? As operadoras de saúde dispo-
nibilizam somente o que consta na lista 
do ROL da ANS. Todo e qualquer medica-
mento ou procedimento que não estive-
rem nesta lista não poderão ser solicita-
dos. Tal decisão terá impacto na definição 
do melhor tratamento para o usuário de 
planos de saúde, pois mesmo com ação 
judicial, suas chances ficam reduzidas 
com a interpretação do judiciário, prin-
cipalmente para pacientes oncológicos, 
cujas tecnologias têm avançado muito 
rapidamente e – devido ao processo de 
incorporação – muitos ainda não estão 
disponíveis. Para esse paciente cada dia 
conta. 

mailto:silviaasfeir%40outlook.com?subject=
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FERRING PHARMACEUTICALS
O Brasil como centro para 

o desenvolvimento de produtos
A intenção da Ferring é investir R$ 10 milhões ao ano nos

 projetos de pesquisa nacionais no Brasil, o que já teve
 início em 2021.

Presente no Brasil desde 1993, a Fer-
ring Pharmaceuticals, multinacional 
suíça, possui uma atuação desta-

cada em medicina reprodutiva e saúde 
materna, gastroenterologia e urologia. 
Trabalhando especialmente com nichos, a 
companhia anunciou que pretende refor-
çar sua participação nos mercados brasi-
leiro e latino-americano, tendo o Brasil 
como um centro de desenvolvimento de 
produtos. 

A intenção da Ferring é investir R$ 10 mi-
lhões ao ano nos projetos de pesquisa na-
cionais no Brasil, o que já teve início em 
2021. O objetivo é por meio de parcerias 
internas e externas (academia, startups 
e corporações) identificar necessidades 
médicas locais e regionais não atendidas, 
que possam se transformar em possíveis 
candidatas a produtos. 

Recentemente, a Farmacêutica anunciou 
uma parceria com a Cellera Farma, para 
desenvolvimento de um medicamento 
inovador no Brasil direcionado ao trata-
mento de fissura anal. 

No comando dessa nova investida na re-
gião, está Rafael Suarez, que atua na com-
panhia desde 2012. Hoje, além de ocupar 
o posto de CEO no Brasil, ele também res-
ponde pelas operações na América Latina. 

Nesta entrevista exclusiva à UPpharma, 
Suarez comenta os planos da empresa para 

expansão da unidade brasileira e revela al-
guns dos lançamentos que devem chegar 
ao Brasil nos próximos anos. Confira.   

UPpharma – Recentemente, a Ferring 
anunciou que pretende reforçar sua par-
ticipação nos mercados brasileiro e lati-
no-americano, tendo o Brasil como um 
centro de desenvolvimento de produtos. 
Como a empresa está se estruturando 
para essa nova fase de expansão e cres-
cimento na região?

Rafael Suarez – A Ferring Pharmaceuti-
cals é uma multinacional suíça, que tem 
um portfólio robusto focado em medicina 
reprodutiva, oncourologia e gastroente-
rologia. Somos uma empresa de nicho e 
mantemos o compromisso de desenvol-
ver soluções inovadoras para necessida-
des específicas.

Na área de reprodução assistida, temos 
tratamentos consolidados que são líde-
res globais há muitos anos. São produtos 
muito utilizados em clínicas de fertiliza-
ção, que ajudam a realizar o sonho de 
muitos casais que desejam ter filhos.

Na área de gastroenterologia, nosso foco 
são as doenças intestinais, segmento em 
que a Ferring também vem se destacando 
e lançando produtos inovadores.

Da mesma forma, em oncourologia, nos-
sa atenção está no desenvolvimento de 

Espaço Empresarial

Rafael Suarez
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Trabalhando especialmente 
com nichos, a Ferring anun-
ciou que pretende reforçar 
sua participação nos merca-
dos brasileiro e latino-ame-
ricano, tendo o Brasil como 
um centro de desenvolvi-
mento de produtos. 

terapêuticas para o câncer de próstata, 
nicho em que oferecemos medicamentos 
de ponta. 

O Brasil é um dos principais mercados 
mundiais para a Ferring. Por isso, temos 
planos audaciosos para o País e para toda 
a região latino-americana. Além do lan-
çamento de novos medicamentos para 
os nichos que trabalhamos, a companhia 
pretende investir fortemente em pesquisa 
local. 

Para isso, o pontapé inicial já foi dado em 
2018, com a inauguração do primeiro e 
único laboratório de pesquisa da compa-
nhia no Hemisfério Sul – FIBRA (Ferring 
Innovation Brazil) –, cuja sede é no Brasil 
e, que até momento, já recebeu investi-
mentos de R$ 25 milhões. 

Trata-se de uma estrutura diferente dos 
outros 12 centros de pesquisa e desen-
volvimento da Ferring no mundo. O obje-
tivo é desenvolver produtos direcionados 
aos mercados locais, que depois poderão 
ser lançados em outras partes do mundo. 
Atualmente, além do Brasil, somente mais 
três países (Índia, Rússia e China) abrigam 
laboratórios como esse.

A intenção da Ferring é investir R$ 10 
milhões ao ano nos projetos de pesqui-
sa nacionais no Brasil, o que já teve iní-
cio em 2021. Internamente ou por meio 
do estabelecimento de parcerias exter-
nas (academia, startups e corporações), 
pretendemos identificar necessidades 
médicas locais e regionais não atendidas 
– transformando-as em possíveis candi-
datas a produtos –,  ou mesmo possíveis 
mudanças incrementais nos medicamen-
tos já comercializados.

Como fruto desse trabalho, recentemen-
te, a Ferring firmou uma parceria com a 
Cellera Farma, unindo competências para 
o desenvolvimento de um medicamento 
inovador no Brasil. 

O modelo de negócio prevê a transfe-
rência de know-how, desenvolvimento, 
produção e comercialização de um medi-
camento para o portfólio da gastroente-
rologia. 

Trata-se de um fármaco indicado para pa-
cientes que sofrem com fissura anal, diag-
nóstico com poucas opções terapêuticas 
no Brasil atualmente. Como esse projeto, 
outros devem surgir nos próximos anos.

Para se ter ideia, a companhia direciona 
entre 18% a 20% de seu faturamento glo-
bal anual para pesquisa e desenvolvimen-
to. Em 2020, nosso faturamento global 
foi de € 2 bilhões.

Quais são os planos da companhia para 
2022?

A Ferring tem crescido no Brasil na casa 
dos dois dígitos. Queremos manter esse 
crescimento em 2022. A empresa tem 
conexão com temas contemporâneos e 
estamos cada vez mais investindo na jor-
nada do paciente, novos conceitos tera-
pêuticos, soluções inovadoras e proces-
sos de educação médica. Em todos esses 
âmbitos, há muito espaço para crescer na 
América Latina. 

Além da inovação, planejamos trabalhar 
fortemente a conscientização e a edu-
cação de médicos e pacientes, especial-
mente na área de reprodução assistida, 
que tem grande potencial de crescimento 
no Brasil.

Para se ter ideia, apesar do aumento do 
número de casais brasileiros que de-
monstram interesse por tratamentos para 
fertilidade, anualmente, em menos de 1% 
dos nascimentos no Brasil são utilizadas 
técnicas de reprodução assistida, percen-
tual bem abaixo de alguns países da Euro-
pa, por exemplo. 

Por outro lado, sabemos que são trata-
mentos com custos mais elevados, o que 
inviabiliza a sua aplicação para muitos ca-
sais. Por isso, a questão do acesso é mui-
to importante, e Ferring considera esse 
cenário como uma grande oportunidade.
Um dos maiores problemas no Brasil é a 
falta de um diagnóstico preciso. Os ca-
sais, a rigor, visitam muitos médicos antes 
de saberem exatamente quais os proble-
mas que impedem a concepção. E quan-
to mais cedo tiverem esse diagnóstico, 
maiores as chances de uma gravidez.

Diante disso, queremos levar informações 
relevantes e gerar conhecimento junto a 
pacientes e clínicas de fertilização, a fim 
de contribuir para o acesso a tecnologias 
de fertilização inovadoras e auxiliar a 
concretização do sonho de muitos casais 
que desejam construir uma família.

Queremos ser referência não apenas na 
oferta de produtos com tecnologia de 
ponta para a área de reprodução assisti-
da, mas também na disseminação de in-
formações confiáveis e consistentes para 
nossos clientes e pacientes.

Você é CEO da Ferring no Brasil, e, re-
centemente, assumiu toda a operação 
da companhia na América Latina. Na 
sua opinião, quais serão os principais 
desafios da sua gestão, considerando os 
planos de expansão do laboratório para 
a região?

Estou na Ferring desde 2012. Tive passa-
gens pelo México, onde atuei como Dire-
tor Geral da unidade, e também na Suíça, 
onde exerci o cargo de Diretor Sênior de 
Marketing global para os segmentos de 
gastroenterologia e microbioma.

O Brasil e toda região latino-americana 
têm características muito singulares. São 
mercados mais instáveis que costumam 
ser impactados por mudanças nos am-
bientes econômico e fiscal, exigindo das 
empresas aqui instaladas muito mais di-
namismo e eficiência.
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Por outro lado, é uma região que movi-
menta mais de 90 milhões de euros em 
23 países. Portanto, um mercado muito 
interessante para a companhia. 

A Ferring tem conseguido consolidar sua 
presença no Brasil e na América Latina, 
conquistando avanços importantes. Nos 
próximos anos, os desafios envolvem o 
lançamento de novos produtos, investi-
mentos em pesquisa e consolidação do 
nosso pipeline, a fim de mantermos nossa 
posição de destaque nos segmentos em 
que atuamos.

Queremos elevar o reconhecimento cien-
tífico da América Latina e Brasil a um 
nível global e consolidar a liderança nas 
áreas de saúde materna e reprodução hu-
mana com inovações. 

Quais os principais produtos da empresa?

A Ferring conta com aproximadamen-
te 6.500 funcionários em 56 países e 
distribuição em 110 mercados globais. 
A empresa fornece soluções de saúde 
personalizadas, integrando produtos far-
macêuticos com diagnósticos, dados, dis-
positivos, educação e serviços de supor-
te para otimizar os resultados de saúde, 
sempre orientada pela ciência e confiança 
no poder da pesquisa. No Brasil, a com-
panhia emprega 100 colaboradores e co-
mercializa 11 produtos. 

Na área de reprodução assistida, somos 
líderes de mercado, com produtos de alta 
tecnologia, como o Menopur®, uma as-
sociação de hormônios naturais para o 
tratamento da infertilidade.

Em gastroenterologia, um dos produtos-
chave é o Pentasa®, que tem como ingre-
diente ativo a mesalazina, indicado para o 
tratamento de doenças intestinais, como 
a Doença de Crohn e colite ulcerativa. 

Já em urologia, nosso produto de desta-
que é o Firmagon®, destinado ao trata-
mento de pacientes adultos masculino 
com câncer de próstata.

Como são trabalhados comercialmente 
esses produtos?

Por sermos uma empresa de prescrição 
que trabalha com nichos, todo nosso 
portfólio de produtos é promovido es-
sencialmente para a classe médica, mais 
precisamente, para prescritores que são 
especializados no tratamento das patolo-
gias que são nosso foco.

Temos uma Força de Vendas com 50 
propagandistas que atuam junto a esses 
médicos por meio de visitação presencial 
e virtual. Os produtos comercializados 
no País são importados. Para suportar a 
operação, contamos com duas fábricas 
na região – uma na Argentina e outra no 
México.

No Brasil, mantemos uma estrutura enxu-
ta, mas muito bem treinada e preparada 
para atender com excelência os clientes 
brasileiros.

Para os próximos anos, qual a previsão 
de novos lançamentos na região?

O Brasil sempre foi um mercado impor-
tante para a Ferring em nível global. Por 
isso, o foco continuará sendo em expan-
são e crescimento, atuando para que 
cada vez mais casais tenham acesso a tra-
tamentos de fertilidade.

Segundo pesquisas, cerca de 12% dos 
casais que enfrentam dificuldades para 
engravidar sofrem de infertilidade. 
Pretendemos trabalhar fortemente nesse 
segmento, bem como as demais especia-
lidades em que atuamos.

À exemplo da parceria com a Cellera Far-
ma, estamos buscando novos parceiros 
e estudando produtos do portfólio glo-
bal que podem ser lançados no Brasil. 
Recentemente, trouxemos para o País o 
Rekovelle®, um medicamento usado para 
estimulação ovariana em mulheres que 
estão fazendo tratamentos de reprodu-
ção assistida. 

Na área de saúde materna, estamos 
trabalhando no mercado americano na 
aprovação de em um produto global da 
companhia para hemorragia pós-parto, 
que deve chegar ao Brasil em 2023. A he-
morragia pós-parto é uma das principais 

Espaço Empresarial

causas de morte relacionadas à materni-
dade. Portanto, estamos oferecendo uma 
nova alternativa que pode salvar a vida de 
milhares de mulheres.

Na área de gastroenterologia, tivemos 
também um importante lançamento no 
Brasil para o tratamento de doenças in-
testinais: o CORAMENT®MMX®, cor-
ticosteroide de ação tópica. Trata-se da 
primeira e única formulação oral da bu-
desonida licenciada para o tratamento 
da retocolite ulcerativa (RCU) ativa leve 
a moderada. 

Um medicamento que, juntamente com 
Pentasa®, vem complementar o arsenal 
terapêutico dos prescritores no trata-
mento de doenças que afetam milhões 
de brasileiros. De acordo com informa-
ções do Ministério da Saúde, a estimativa 
é que, no Brasil, as doenças inflamatórias 
intestinais (DIIs) atinjam 110,13 a cada 
100 mil habitantes, sendo a retocolite ul-
cerativa, a forma mais comum, com 66,45 
pessoas a cada 100 mil habitantes. 

Em nível global, também temos dois pro-
dutos com potencial para lançamento no 
Brasil. Um deles é um bioterapêutico vivo 
de primeira classe baseado em microbio-
ta, indicado para reduzir a infecção gas-
trointestinal recorrente por C. difficile.

Esse produto deve ser aprovado nos Esta-
dos Unidos ainda neste ano. Após a apro-
vação e lançamento, o objetivo é acelerar 
a vinda desse medicamento para o Brasil.
Para câncer de bexiga, a Ferring está tra-
lhando nos Estados Unidos na aprovação 
e lançamento de um produto inovador de 
terapia gênica para câncer de bexiga, que, 
posteriormente, também deve chegar ao 
Brasil e à região. 

Portanto, a Ferring tem grandes projetos 
e sente-se orgulhosa por apresentar pro-
dutos inovadores – que vão transformar 
o tratamento de doenças que afetam mi-
lhões de pessoas – e, ao mesmo tempo, 
está otimista quanto às suas estratégias 
para consolidar sua posição de destaque 
nos mercados em que atua.
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Yuri Trafane

Marketing de Conteúdo

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

ENCONTRE OS CONVENCÍVEIS 
O esforço de mudar pessoas não costuma valer a pena. Uma das 
coisas mais difíceis do mundo é mudar a cabeça de uma pessoa. 

No caso do marketing de conteúdo, isso significa transformar 
alguém que “quer não comprar” seu produto (o que é diferente de 
alguém que ainda não quer comprar o seu produto) em um cliente.

Muitas empresas acreditam que 
são capazes de construir rela-
cionamentos brilhantes com 

qualquer pessoa, desde que tenham uma 
chance de falar com elas. Essas empresas 
acham que com uma boa argumentação 
e a abordagem certa todos (ou quase to-
dos) são seduzíveis. É um equívoco. 

O esforço de mudar pessoas não costuma 
valer a pena. Uma das coisas mais difíceis 
do mundo é mudar a cabeça de uma pes-
soa. No caso do marketing de conteúdo, 
isso significa transformar alguém que 
“quer não comprar” seu produto (o que é 
diferente de alguém que ainda não quer 
comprar o seu produto) em um cliente.

O caminho do êxito é outro. Tem muito 
mais a ver com encontrar aqueles que 
têm certa propensão a comprar seu pro-
duto e trabalhar com eles.

O primeiro passo é descobrir quem são 
seus melhores clientes. Importante notar 
que a qualidade de um cliente é definida 
pela quantidade e valor que eles adquirem 
ao longo do tempo, que chamamos de 
LTV (Life Time Value, ou Valor ao Longo da 
Vida) e pelos custos de atendimento.

O cliente ideal é aquele que compra muito 
e custa pouco para atender. O pior cliente 
é aquele que compra pouco e faz a em-
presa incorrer em muitos custos. Quem 
compra muito e custa muito pode até ser 
considerado um bom (não ótimo) cliente. 
Quem compra pouco e custa pouco é no 
máximo razoável.

Com uma lista clara dos melhores clien-
tes, o próximo passo é caracterizá-los de 
forma que seja possível, depois, buscar 
no mercado, outros como eles. A for-
ma clássica de fazer isso é por meio de 
características demográficas (tanto de 
demografia humana para empresas B2C 
quanto de demografia empresarial para 
empresas B2B). 

Minerando grandes quantidades de da-
dos através de softwares adequados ou 
da análise humana para conjuntos meno-
res de informação é possível chegar em 
alguns perfis com maior probabilidade de 
compra. Vale notar, entretanto, que na 
era digital é mais preciso caracterizar os 
melhores clientes não pelas suas caracte-
rísticas, mas pelos seus comportamentos 
de compra.

Mapear os passos dados em um site da-
queles que são os melhores clientes, por 
exemplo, e buscar outros que se compor-
tem da mesma forma, vem se mostrando 
mais eficaz.

A partir daí, o trabalho é buscar no merca-
do outros com as características ou com-
portamentos ideais e investir em trazê-los 
para a empresa por meio de conteúdos 
que sejam relevantes para eles e depois 
nutrir a relação com a mesma diligência, 
fazendo o prospect atravessar toda a jor-
nada de compra até que se transforme 
em cliente, depois em um cliente fiel e, 
quem sabe, até se torne um defensor da 
marca. Alguém que faça recomendações, 
e esteja aberto a cross selling e up selling.

Quem apoia as empresas nessa empreita-
da são os profissionais de análise digital. 
Eles subsidiam as empresas com infor-
mações que aumentam a probabilidade 
de sucesso no mundo digital. Vale a pena 
considerar contar com o apoio de um pro-
fissional assim.

mailto:yuri%40ynner.com.br%0D?subject=
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Numa democracia, todos estão sujeitos à lei. Ninguém pode 
desrespeitar a lei por não concordar com ela. Pode apenas lutar, 

com as armas que tiver, para tentar mudá-la.

Novos riscos para a 
saúde das suas filhas

Se existem leis, é para serem cumpri-
das. Ou não? 

Surpreendentemente, o Brasil assistiu 
a um triste episódio de uma juíza que se 
recusava a cumprir a Lei. Foi em Santa 
Catarina. Uma menininha de 11 anos foi 
estuprada e engravidou. Desde 1940, em 
nosso País, vigora a Lei do Aborto Legal, 
que, entre outras situações, reserva o di-
reito às mulheres, vítimas de violência se-
xual, se desta violação resultar gravidez, 
de praticar o aborto, impedindo assim que 
nasça uma criança, fruto de um abuso.

Evidentemente, existe quem se oponha 
a essa prática. É o caso dessa juíza. No 
entanto, se a consciência da magistrada 
a impedia de aceitar o aborto legal, ela 
deveria simplesmente ter se retirado do 
caso, pois a consciência dela não está aci-
ma da lei em vigor. 

O resultado disso é que a menina acabou 
sofrendo tripla violência: pelo estuprador, 
a primeira, e pelas atitudes da juíza, mais 
duas: foi afastada da família, foi vítima de 
tentativa de lavagem cerebral.

Numa democracia, todos estão sujeitos à 
lei. Ninguém pode desrespeitar a lei por 
não concordar com ela. Pode apenas lu-
tar, com as armas que tiver, para tentar 
mudá-la.

Vivemos um momento mais conservador. 
Alguns governantes gostariam que as mu-
lheres não tivessem esse direito ao Aborto 
Legal, uma conquista de 1940, mais de 80 
anos. Gostariam que as moças casassem 
virgens e no escuro. Gostariam que não 
existisse educação sexual. Gostariam que 
não existissem os LGBTQIA+. Gostariam 
que vivêssemos de olhos fechados.

O Ministério da Saúde, dia desses, emitiu 
uma norma sobre o aborto legal, que con-
traria não só a lei, como todos os princí-
pios que esta estabelece. Foi alvo, é claro, 
de críticas da maioria das sociedades mé-
dicas e das autoridades da Saúde.

Como se isso não bastasse, a orientação 
do Ministério, agora, vai na contramão 
de todas as conquistas do PAISM (Pro-
grama de Assistência Integral à Saúde da 
Mulher) no que diz respeito à Medicina 
Preventiva.

Copiando outros países e afirmando que 
“é assim no mundo lá fora” a nova orien-
tação seria, para prevenir o câncer do 
colo do útero, que se vacinasse, contra o 
HPV, as meninas e que só se começasse a 
fazer exames de Papanicolau em moças a 
partir do 26 anos de idade.

É a Dra. Tânia Santana (médica ginecolo-
gista e obstetra, pioneira em ambulatórios 
de Saúde Sexual no Estado de São Paulo e 
uma das redatoras – em 1988 – das nor-
mas técnicas do PAISM) quem explica: 

“Ora”, diz ela, “a realidade das jovens bra-
sileiras é muito diferente da realidade das 
jovens do primeiro mundo. Nas últimas 
cinco décadas, todas as autoridades da 
ginecologia nacional – tanto na saúde 
pública quanto na privada – muito luta-
ram para expandir os exames de Papani-
colau para além das classas privilegiadas. 
É um exame não invasivo, barato e sim-
ples, mas que pode salvar muitas vidas 
de mulheres jovens, mães, trabalhadoras, 
estudantes, que, se tiverem um câncer 
detectado quando este já se tornou inva-
sivo, correrão sério risco de vida e muito 
mais despesas darão, no tratamento, para 
a Saúde Pública. Esta orientação atual do 
MS está totalmente equivocada e signi-
fica apenas mais um grande retrocesso, 
aviltando e menosprezando os resultados 
de uma luta que envolveu inúmeros mé-
dicos, cientistas e mulheres organizadas”.

Infelizmente, nesses últimos quatro anos, 
em matéria de saúde e de direitos da Mu-
lher, só temos andado para trás. É impor-
tante que, nós, mulheres, e que também 
os homens (pelo menos aqueles que não 
se preocupam apenas com seu próprio 
umbigo) percebam que fechar os olhos a 
medidas temerárias como essa, coloca em 
risco a vida de todas as mulheres, princi-
palmente as mais jovens, as suas filhas.

Saúde Feminina
Isabel Fomm de 

Vasconcellos Caetano

Isabel Fomm de Vasconcellos Caetano é 
escritora, apresentadora de TV e YouTuber. 
E-mail: isabel@isabelvasconcellos.com.br
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Uma nova proposta de lei, em tramitação na Câmara Federal, obriga as 
empresas a informar a faixa salarial e os requisitos necessários para o 
preenchimento das vagas de emprego que estejam sendo ofertadas.

Empresas poderão ser obrigadas informar 
faixa salarial nas vagas de emprego!

Atenção Recrutadores e Gestores de 
Vagas! Está em discussão na Câma-
ra dos Deputados uma proposta 

que obriga as empresas a informar a faixa 
salarial e os requisitos necessários para o 
preenchimento das vagas de emprego que 
estejam sendo ofertadas.

A proposta diz respeito ao Projeto de Lei 
1.149/22, de autoria do deputado Alexan-
dre Frota (PSDB-SP), e tramita em caráter 
conclusivo junto à Câmara.

Informação de faixa salarial e requisitos 
da vaga:

Conforme estabelece a proposta, a exi-
gência de informar a faixa salarial e requi-
sitos para preenchimento das vagas deve 
ser cumprida pelas empresas públicas, pri-
vadas e de recolocação profissional.

Ainda conforme texto da proposta, as 
empresas que descumprirem a exigência 
poderão ser multadas no valor de cinco 
salários mínimos.

“As empresas buscam profissionais para o 
preenchimento de vagas disponíveis, po-
rém, não comunicam qual a faixa salarial, 
gerando insegurança ao desempregado, 
ou seja, paira a dúvida se é um salário 
compatível com aquilo que ele está pre-
tendendo ao buscar sua recolocação no 
mercado”, destacou o deputado.

TRAMITAÇÃO

O Projeto de Lei em questão segue para 
análise das respectivas Comissões da Câ-
mara:

Comissão de Trabalho, Administração e 
Serviço Público.

Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

Vale lembrar que por tramitar em caráter 
conclusivo, a proposta pode ser aprovada 
sem a necessidade de passar por votação 
no Plenário da Câmara, caso não ocorram 
mudanças no texto.

Dessa forma, após possível aprovação na 
Câmara, o texto segue para análise dos se-
nadores no Senado Federal.

Mas o que dizem os profissionais do mer-
cado Farma & Saúde sobre essa possibi-
lidade?

Para uma melhor compreensão, recente-
mente realizei uma enquete na rede so-
cial LinkedIn, atingindo 1.050 respostas 
de profissionais do setor, com a seguinte 
pergunta:

“Você é a favor ou contra que as empre-
sas sejam obrigadas informar faixa salarial 
nas vagas de emprego?”

»» Sou a favor: 92%
»» Sou contra: 8%

Com esse resultado, fica clara a grande 
aceitação dessa nova lei, pois estaria vindo 
ao encontro aos interesses dos profissio-
nais. Destaco também e de forma “anôni-
ma” alguns comentários postados nessa 
mesma enquete:

Analista de Compras: "Acho uma falta de 
respeito não informar o nome da empre-
sa e o salário. Eu não vou há um processo 
sem saber para qual empresa estão me di-
recionando. E se te oferecerem emprego 
em uma empresa de segmento que você 
não gosta e com um salário inferior ao que 

você espera ganhar? Acho essa lei super-
necessária."

Farmacêutico Industrial: "Empresas que 
optam por não divulgar a faixa salarial 
podem ter problemas de discrepância na 
política salarial entre os funcionários. Já vi 
empresas onde a diferença entre um auxi-
liar e um analista mal chegava a R$ 100,00, 
quando as pessoas percebiam, obviamen-
te, gerava descontentamento entre os me-
lhores qualificados".

Key Account: "Acho isso uma informação 
básica, assim a pessoa que busca empre-
go não perde tempo se candidatando para 
uma vaga que vai desistir lá na frente por 
questões de remuneração, e a empre-
sa não perde tempo fazendo triagem de 
CVs, entrevistas, testes e selecionando um 
profissional que, no momento, em que for 
comunicado do salário não vai aceitar por 
conta da remuneração não atender às suas 
expectativas. Informar salário, benefícios e 
o escopo de trabalho são questões bási-
cas, assim como os requisitos e experiên-
cias que são exigidos para desempenhar a 
função."

Operador de Atendimento: "Está aí uma 
coisa que não entendo. Por que não colo-
car o salário? O fato de a pessoa precisar 
de um emprego não significa que ela deva 
aceitar qualquer oferta!"

Bom, fica a dica para as empresas come-
çarem a se adaptar para essa possível exi-
gência.
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Juntas, somos muito mais fortes
Como mulher, muitas vezes, é difícil fazermos a nossa opinião ser ouvida. Pas-
samos por manterrupting, mansplanning, a nossa capacidade é subestimada 
pelo viés inconsciente, e o resultado é que temos de fazer um esforço acima 
do normal para conquistar o reconhecimento que o nosso trabalho merece.

Natasha Martins

Elas por Elas

Meu nome é Natasha Martins, te-
nho 38 anos, sou publicitária e fiz 
meu MBA em planejamento es-

tratégico. Acredito que ser mulher em uma 
posição de liderança comercial é, ao mes-
mo tempo, desafiador e muito gratificante. 
À medida que evolui na minha vida profis-
sional, entendi a importância da diversi-
dade de gênero, e trabalho ativamente no 
desenvolvimento de mulheres para que 
realizem todo seu potencial.

A minha carreira na indústria farmacêutica 
teve início na AstraZeneca, onde come-
cei como estagiária de marketing e migrei 
para Inteligência de Mercado, uma área 
que me deu uma visão muito legal e estru-
turada sobre negócios. 

Foi também a área que me possibilitou 
ingressar na Novartis, onde tive a oportu-
nidade de ter uma equipe, me tornar re-
presentante de vendas e, posteriormente, 
assumir a posição de gerente de produto, 
sendo exposta a diferentes marcas e de-
safios. Buscando ampliar o meu escopo e 
trabalhar em Oncologia, ingressei na Mer-
ck, onde após dois anos atuando como 
gerente de marketing, os projetos nos 
quais me envolvi e as conquistas que tive 
permitiram que eu assumisse a posição de 
diretora de Oncologia. Ainda na Merck, 
tive um segundo desafio, acumulando as 
posições de diretora de demanda e co-
mercial para todo o canal retail. Em 2021, 
iniciei um ciclo novo na AbbVie, dedicada 
ao desafio de desenvolver as áreas de On-

Natasha Martins
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encontramos prazer no que fazemos, aca-
bamos tendo mais qualidade, e as nossas 
chances de sucesso aumentam. 

Torne-se uma pessoa interessante – É 
importante buscarmos sair da nossa zona 
de conforto. O acúmulo de diferentes co-
nhecimentos e experiências, o ímpeto por 
novos desafios amplia o nosso leque e faz 
com que tenhamos um repertório maior a 
oferecer, o que também aumenta o inte-
resse pelo nosso CV. 

Faça parte da agenda da empresa – É im-
portante buscar se envolver nos assuntos 
que são relevantes para os negócios e 
conectar a nossa contribuição com esses 
temas. Não devemos esperar que alguém 
nos note e nos aloque em projetos. Ma-
nifestar ativamente o nosso interesse e 
mostrar o benefício que trazemos nos tor-
nam necessárias. 

Trabalhe a sua rede de contatos – Essa é 
uma ferramenta muito poderosa que nós 
mulheres utilizamos pouco. Quando co-
nectamos pessoas de nosso ciclo e facilita-
mos alguns caminhos criamos um ambien-
te favorável para que as pessoas façam o 
mesmo, gerando um ciclo virtuoso.

E por último, Pratique a Sororidade – Pre-
cisamos desmistificar essa grande besteira 
que nos foi imposta que é a rivalidade fe-
minina. Existem tantas barreiras para nós 
mulheres que precisamos nos ajudar. Indi-
car e apoiar amigas, consumir produtos e 
divulgar o trabalho de outras mulheres é 
prazeiroso. Nós precisamos criar essa rede 
de apoio para nos fortalecer, como mulhe-
res e como sociedade.

Eu tenho muito orgulho da minha jornada 
e do que venho conseguindo conquistar. 
Acredito que todas nós temos plenas con-
dições de chegar onde queremos, mas 
precisamos quebrar alguns paradigmas 
ainda existentes em nossa sociedade e 
trabalhar ativamente para conseguir cada 
vez mais avanços na equidade de gênero 
dentro das organizações. Juntas, somos 
muito mais fortes.

Natasha Martins é Diretora Comercial de 
Oncologia, Neurociências e Especialidades na 
AbbVie. 
E-mail: natasha.v.albuquerque@gmail.com

cologia e Neurociências, consolidando o 
portfólio atual enquanto preparamos os 
futuros lançamentos da empresa.

Eu sou de Sorocaba, no interior de São 
Paulo, e a mais nova em uma família de 
seis filhos. Costumo dizer que esse con-
texto me preparou muito para o mundo 
corporativo: cresci tendo de negociar para 
assistir meus programas favoritos na TV, 
fazendo alianças com meus irmãos para 
meus pais deixarem que eu saísse aos fi-
nais de semana e me antecipando à con-
corrência para pegar o pedaço mais sabo-
roso do frango.

Na minha realidade, todo mundo sempre 
foi maior e mais forte do que eu, e acredito 
que isso me ensinou a articular em favor 
dos meus interesses mesmo em um cená-
rio de desvantagem. 

Além disso, me considero privilegiada, pois 
cresci em uma família de mulheres fortes – 
a minha avó se desquitou e fez faculdade 
de Direito, a minha mãe saiu de Sorocaba 
para fazer faculdade e mudou de carreira 
20 anos depois de formada. Ter esse tipo 
de exemplo me encorajou a buscar e reali-
zar as minhas aspirações.

Ao botar em prática essas habilidades ao 
longo da minha carreira, pude me desen-
volver e me tornar uma líder. Eu lanço mão 
dos meus pontos fortes para montar equi-
pes de alta performance e engajá-las a en-
tregar resultados com excelência. 

Nesses anos, acumulei conquistas impor-
tantes e resultados financeiros expres-
sivos. Tenho orgulho em exaltar que sou 
mulher, em uma liderança comercial e sou 
capaz de traduzir trabalho em excelentes 
resultados. E isso me coloca em um cons-
tante paradoxo, pois para ter destaque nas 
áreas de negócios é necessário falar sobre 
os meus resultados, ao mesmo tempo em 
que sei que esse assunto causa incômodo 
quando abordado por uma mulher.

Em nossa sociedade é reservado à mulher 
o papel de cuidar, de se comportar. O elo-
gio aos meninos é por sua sagacidade, en-
quanto para as meninas restam à beleza e 
bom comportamento. Com isso, meninos 
e meninas tornam-se adultos acreditando 
que a ambição, o destaque e o sucesso de-
vem ser destinados aos homens, o que é 

uma grande barreira que as mulheres en-
frentam no mundo corporativo.

Eu preciso ser honesta e assumir que por 
muito tempo acreditei que questões rela-
cionadas à equidade de gênero eram uma 
grande besteira, pois não sentia a carga de 
ser mulher no meu dia a dia. Atribuo isso 
ao fato de que nas empresas é aceitável 
conviver com uma mulher como gerente 
de marketing, pela criatividade, cuidado 
com detalhes ou desenvoltura nas apre-
sentações. 

A minha conscientização de que havia algo 
errado veio no momento em que eu assu-
mi a posição de diretora e passei a sentar 
a mesa para tomar as decisões. A sensação 
que tive foi a de que eu havia invadido um 
espaço ao qual eu não tinha o direito de 
pertencer, um clube, onde apenas mem-
bros selecionados devem participar, e eu, 
definitivamente, não era um deles. Porém, 
como havia me dedicado muito para essa 
conquista, tomei a decisão de fazer isso 
dar certo e mudar esse jogo. 

Como mulher, muitas vezes, é difícil fa-
zermos a nossa opinião ser ouvida. Pas-
samos por manterrupting, mansplanning, 
a nossa capacidade é subestimada pelo 
viés inconsciente, e o resultado é que te-
mos de fazer um esforço acima do normal 
para conquistar o reconhecimento que o 
nosso trabalho merece. Com base na mi-
nha experiência, garanto que pode ser 
uma rotina cansativa. O que descobri ao 
longo do meu caminho, após muito estudo 
sobre o tema, é que existe a possibilidade 
de trabalharmos para que cada vez mais 
mulheres ascendam a posições de lideran-
ça, e que esse ganho de relevância tornará 
nossa presença mais respeitada. Trabalhar 
por isso transforma essa rotina de cansati-
va em gratificante. 

Por isso, eu trago algumas recomendações 
que funcionaram para mim e me ajuda-
ram nessa jornada, e que são coisas que a 
maioria das mulheres não faz de maneira 
consciente:

Saiba o que você quer – Não estou falan-
do de um cargo, pois acredito que cargos 
são a consequência de fazer muito bem 
aquilo que temos talento para. É saber 
buscarmos conciliar o que gostamos de 
fazer com o dia a dia na empresa. Quando 
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Neuromarketing
Gilberto Santos

Métricas do comportamento humano
A matriz de excitação-valência pode fornecer uma das métricas 

mais importantes na pesquisa de neuromarketing e neurociência 
do consumidor. De qualquer forma, ter e usar uma métrica cerebral 

relacionada à escolha real pode se tornar uma “bala mágica” para 
prever e entender a escolha do consumidor.

As métricas são derivadas de ob-
servações ou dados de sensores e 
refletem processos cognitivo-afe-

tivos subjacentes a ações abertas e enco-
bertas.

Existem duas dimensões bem estabeleci-
das nas emoções e sentimentos, referen-
tes à força e direção das respostas emo-
cionais. Podemos chamá-los de excitação 
(arousal) e valência (valence), que é o que 
grande parte da literatura científica tam-
bém está fazendo. Os termos significam 
o seguinte:

VALÊNCIA EMOCIONAL (VALENCE)

Um dos aspectos mais indicativos do pro-
cessamento emocional é o seu rosto. As 
expressões faciais podem ser monitora-
das usando sensores de eletromiografia 
facial (fEMG) colocados em certos mús-
culos faciais ou procedimentos de análise 
de expressão facial baseados em vídeo. 
Codificadores treinados e softwares so-
fisticados podem avaliar a quantidade 
de ativação de Unidades de Ação (Action 
Units – AU, em inglês) modulares, que 
representam expressões faciais muito 
breves e sutis com duração de até meio 
segundo.

Com base nas mudanças de submilisse-
gundos nos padrões de ativação muscular 
ou mudanças nas características faciais 
globais (levantar uma sobrancelha, fran-
zir a testa, levantar os cantos da boca), 
pesquisadores comportamentais inferem 
estados emocionais universais, como ale-
gria, raiva, surpresa, medo, desprezo, des-
gosto, tristeza ou confusão.

As emoções estão associadas a cono-
tações positivas ou negativas, também 

A valência emocional é uma medida para analisar se um 
estímulo é avaliado como positivo – neutro – negativo. Isso 
abrange o espectro de fortes respostas negativas de medo a 

experiências extremamente positivas de euforia.
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excitação, portanto, influencia a intensi-
dade da emoção. A captura de dados so-
bre esses processos pode fornecer mais 
informações sobre um indivíduo e seu 
comportamento. Embora todos esses 
processos estejam ocorrendo no nível mi-
croscópico e não possam ser observados 
com o olho, a excitação pode ser medida 
usando vários métodos psicofisiológicos, 
como rastreamento ocular, EEG, GSR, 
ECG, respiração e muito mais.

Quando juntamos essas escalas (Figura 
1), vemos um fenômeno muito interes-
sante. Produz um bom modelo para ver 
a relação entre excitação e valência. Para 
os escores de valência extremos, a excita-
ção é alta, mas para escores de valência 
relativamente neutros, vemos uma exci-
tação menor.

A matriz de excitação-valência pode for-
necer uma das métricas mais importantes 
na pesquisa de neuromarketing e neu-
rociência do consumidor. De qualquer 
forma, ter e usar uma métrica cerebral 
relacionada à escolha real pode se tornar 
uma “bala mágica” para prever e entender 
a escolha do consumidor.
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referidas como sua valência. Analisar 
quando e onde ocorrem emoções especí-
ficas pode ajudar a melhorar produtos ou 
serviços, ou obter insights sobre estados 
mentais e estratégias de processamento 
do indivíduo.

A valência emocional é uma medida para 
analisar se um estímulo é avaliado como 
positivo – neutro – negativo. Isso abran-
ge o espectro de fortes respostas negati-
vas de medo a experiências extremamen-
te positivas de euforia.

Temos uma medida de valência válida? 
Além de autorrelatos, provou-se mais di-
fícil encontrar um índice de valência ce-
rebral cristalino, no entanto, uma região 
parece ser altamente relevante: o córtex 
orbito frontal medial. Ou seja, a região do 
cérebro logo acima do meio (ou medial) 
de seus olhos (órbitas). Aqui, vários es-
tudos têm demonstrado que esta região 
está envolvida em objetivos apetitosos 
e aversivos, na degustação do vinho, na 
avaliação da arte, bem como na avaliação 
de refrigerantes sem marca.

EXCITAÇÃO EMOCIONAL (AROUSAL)

Embora as expressões faciais possam 
fornecer insights sobre a direção geral de 
uma resposta emocional (positivo-negati-
vo), elas não podem revelar a intensidade 
da emoção sentida conforme descrito por 
meio da excitação. A excitação refere-se 
ao estado fisiológico e psicológico de ser 
responsivo a estímulos e é relevante para 
qualquer tipo de regulação da consciên-
cia, atenção e processamento de infor-
mações.

Considera-se que o sistema de excita-
ção humano compreende vários siste-
mas neurais diferentes, mas fortemente 
interconectados no tronco cerebral e 
no córtex, responsáveis pela emissão de 
neurotransmissores como acetilcolina, 
norepinefrina, dopamina, histamina e se-
rotonina.

A excitação é uma função-chave em nos-
so passado evolutivo: ela permitiu que o 
cérebro engajasse funções corporais que 
podem melhorar a capacidade de respon-
der à situação em questão. A dilatação 
das pupilas está relacionada ao aumento 
da ingestão de luz e melhor acuidade vi-

sual; o aumento da frequência cardíaca e 
da respiração está relacionado a uma me-
lhor resposta a ameaças como respostas 
de "fuga ou luta"; suor nas palmas das 
mãos está relacionado a uma melhor ade-
rência, e assim por diante.

As medidas de excitação têm uma des-
vantagem – são bivalentes, variando de 
baixa a alta. Isso basicamente significa 
que a excitação pode ser alta para even-
tos positivos e negativos. Isso leva a um 
problema de inferência: não podemos 
usar a excitação como o único índice de 
emoções! 

Por exemplo, se você medisse a resposta 
de suor de alguém e concluísse que a pes-
soa mostrava uma excitação aumentada, 
não poderia ao mesmo tempo concluir 
que a resposta de excitação era positiva 
ou negativa. Uma forte resposta de exci-
tação a um anúncio significa que a pessoa 
gosta do anúncio, mas também pode sig-
nificar que a pessoa fica muito triste ou 
irritada com o anúncio.

MATRIZ EXCITAÇÃO-VALÊNCIA

Como observado, a excitação é bivalen-
te (alta ou baixa) – você não pode sim-
plesmente ler uma medida de excitação 
e então ser capaz de dizer se a resposta 
emocional é positiva ou negativa. Por ou-
tro lado, a valência tem o lado bom de ser 
capaz de dizer a direção positiva-negativa 
da emoção, mas não a força da resposta 
(alta ou baixa).

A excitação fisiológica e a valência emo-
cional podem ser pensadas como ocor-
rendo em uma escala, na qual ambos 
interagem entre si. A intensidade da 

FIGURA 1 – Matriz Excitação / Valência.
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Ao contrário de se fixarem nos lugares onde estudam, os 
médicos recém-formados fogem para os grandes centros 

urbanos onde as condições de trabalho e possibilidades de 
desenvolvimento de carreira são infinitamente maiores que 

nas regiões menos desenvolvidas. 

Octávio Nunes
Ponto de Vista

MAIS MÉDICOS, 
MENOS MÉDICOS
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Em suma, o cenário mudou para pior. O 
Mais Médicos se diluiu antes do próprio 
Governo Dilma e os cubanos retornaram 
ao país de origem sem terem conseguido 
fazer a diferença. 

O programa do Bolsonaro, Médicos pelo 
Brasil, pelas circunstâncias, deveria re-
ceber um novo nome: Médicos para al-
gumas regiões do Brasil. E a medida de 
congelamento das vagas do Temer está 
sendo olimpicamente atropelada pela ju-
dicialização, tendo o STF como protago-
nista, mais uma vez. 

Portanto, para o Brasil real, mais médicos, 
médicos pelo Brasil, que nomes tenham 
ou ainda venha a ter, podem significar, na 
verdade, ainda menos médicos para a já 
esquecida população carente do País, uma 
vez que a concentração desses profissio-
nais continua exatamente onde sempre 
esteve.

Para o Brasil real, mais 
médicos, médicos pelo Brasil, 
que nomes tenham ou ainda 
venha a ter, podem significar, 
na verdade, ainda menos 
médicos para a já esquecida 
população carente do País, 
uma vez que a concentração 
desses profissionais continua 
exatamente onde sempre 
esteve.

Octávio Nunes é Diretor da MDHealth-
Educação Médica.
E-mail: octavionunes07@gmail.com

Em 2013, como tentativa de suprir o 
déficit de médicos nos municípios 
mais carentes e remotos desse imen-

so Brasil e, ao mesmo tempo, oferecer a 
assistência e o atendimento a milhões de 
brasileiros, o então Governo Dilma criou 
o programa Mais Médicos. 

A proposta de distribuir os profissionais 
conforme a necessidade de cada região 
do País veio acompanhada de ampliação 
da licença de novos cursos de medicina, 
privilegiando regiões desassistidas para 
forçar a fixação dos profissionais nesses 
locais. 

O programa chegou a ter cerca de 18 mil 
médicos atuando em lugares em que não 
havia profissionais suficientes, ainda que 
a fixação deles dependesse menos da 
capacidade de adaptação de cada um e 
muito mais da falta de remuneração ade-
quada, condições de trabalho e infraes-
trutura, conhecimento técnico-científico 
e disponibilidade e acesso a recursos tec-
nológicos. 

Aos olhos dos apoiadores do Governo da 
época, a ideia, além de minimizar o déficit 
de profissionais nas áreas carentes, se-
ria uma forma de resolver a questão da 
concentração de médicos profissionais e 
recém-formados nas regiões mais desen-
volvidas do País, como Sul e Sudeste. Mas 
a proposta de trazer cubanos para com-
por o quadro de médicos atuantes no in-
terior do País despertou a ira dos críticos 
de plantão, que acusaram o Governo de 
favorecer Cuba por meio de uma mano-
bra até hoje pouco esclarecida. 

Pelo “arranjo institucional”, o convênio 
entre os dois governos gerava muita des-
confiança, uma vez que Governo brasileiro 
contratava os médicos cubanos e, estes, 
que chegaram a um número de 11 mil em 
um determinado momento, ao contrário 
de serem remunerados adequadamente 
por seus serviços, recebiam uma ínfima 
parte dos seus salários. O restante, era 
transferido com a agilidade de um pix na 
conta do Governo cubano que, em tese, 
seria o prestador do serviço como expor-
tador de expertise médica para o Brasil.

Em 2019, o Governo Bolsonaro desarticu-
lou o programa Mais Médicos na tentativa 
de eliminar qualquer vestígio político da 
antecessora, substituindo-o por um outro, 

de nome não muito diferente: Médicos 
pelo Brasil. Pelo novo projeto, profissionais 
do Mais Médicos poderiam ser reaprovei-
tados no Médicos pelo Brasil por meio de 
um novo processo seletivo. Por sua vez, 
médicos cubanos, só poderiam permane-
cer em território nacional, e atuando como 
profissionais, se passassem por uma prova 
de revalidação do diploma. 

Passados esses anos, nenhuma das medi-
das surtiu o efeito esperado. O impacto 
político se diluiu, provavelmente por falta 
de consistência das duas propostas, e o 
problema de carência de médicos nos lu-
gares mais distantes e necessitados per-
manece intacto, sem solução aparente. 

Ao contrário de se fixarem nos lugares 
onde estudam, os médicos recém-for-
mados fogem para os grandes centros 
urbanos onde as condições de trabalho 
e possibilidades de desenvolvimento de 
carreira são infinitamente maiores que 
nas regiões menos desenvolvidas. 

Hoje, alguns Estados, como os do Norte do 
País, perdem até 60% dos recém-formados 
para as regiões onde a medicina está mais 
avançada e os recursos são amplos. 

Entidades como a Associação Médica 
Brasileira (AMB) alertam para o efeito 
retardado da medida tomada pela Lei do 
Mais Médicos, lá de 2013, que restringia 
a abertura de cursos de medicina somen-
te às regiões necessitadas. O objetivo era 
fazer com que estudantes que se formas-
sem nessas instituições permanecessem 
nos locais para suprir a falta de profis-
sionais e pudessem desenvolver carreira, 
atendendo melhor a população.

Entretanto, grandes organizações de en-
sino estariam em disputa para ampliar 
a concentração de médicos nas regiões 
consagradas como Sul e Sudeste, para 
onde, aparentemente, continuam indo os 
recém-formados. A questão chegou ao 
Supremo Tribunal Federal (STF), e cente-
nas de instituições de ensino passaram a 
requerer, por meio de liminar, o direito de 
abrir novas vagas em faculdades de medi-
cina sem obedecer aos critérios da mora-
tória, instituída por um outro Governo, o 
do Temer, que impedia a autorização de 
abertura de novas vagas nas faculdades 
de medicina até abril de 2023.
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Ouvir o cliente pode não só antecipar a resolução de 
problemas, bem como, em muitos casos, reverter uma 

experiência negativa. Estimular o cliente a falar pode fazer a 
diferença entre um ex-cliente e um cliente reconquistado.

Em tempos de concorrência cres-
cente no ramo varejista farmacêu-
tico, com produtos e serviços cada 

vez mais diversificados, parece haver um 
entendimento comum de que apenas as 
empresas preocupadas em manter a fide-
lização dos clientes têm chances de ga-
rantir o seu lugar no futuro. 

Nesse cenário, ouvir o cliente por meio de 
instrumentos adequados tem se firmado 
como uma estratégia eficiente, ganhando 
cada vez mais espaço nas organizações. 
Cliente calado pode se transformar em 
cliente perdido e, muitas das vezes, pode 
ser para sempre.

Os clientes estão cada vez mais exigentes 
em relação a fatores como preço, aten-
dimento, qualidade dos produtos e ser-
viços. Dessa forma, ouvir sua opinião é 
fundamental para mensurar seu nível de 
satisfação e identificar eventuais dificul-
dades no relacionamento e atendimento 
oferecidos.  

Por isso, é muito importante buscar uma 
sintonia entre a empresa e o cliente, es-
tabelecendo um canal aberto de escuta. 
Dessa forma, a empresa consegue iden-
tificar o potencial não atendido e tam-
bém as novas necessidades do cliente, 
corrigindo ou adequando em tempo os 
problemas.

Na maioria das vezes, é o próprio cliente 
quem define o tempo e a condição dele 
permanecer como cliente. À farmácia, 

Por que é importante a
 farmácia ouvir o seu cliente?

cabe monitorar sua satisfação, utilizan-
do sua opinião como um fator indutor de 
mudanças e melhorias na empresa, pois 
ninguém melhor para julgar a qualidade 
de um atendimento, produto ou serviço 
do que o próprio cliente. 

A escuta cuidadosa e sistemática pode 
impulsionar a inovação e o aperfeiçoa-
mento na relação produto, serviço, aten-
dimento e relacionamento da empresa 
com seu mercado.

Ouvir o cliente pode não só antecipar a 
resolução de problemas, bem como, em 
muitos casos, reverter uma experiência 
negativa. Estimular o cliente a falar pode 
fazer a diferença entre um ex-cliente e 
um cliente reconquistado. É sempre me-
lhor ouvir opiniões, ainda que desagradá-
veis, do que perder o cliente. 

É fundamental também que as ferramen-
tas e os instrumentos utilizados para ou-
vir o cliente sejam confiáveis e eficientes. 
Justamente por isso, a escuta do cliente 
não pode ser feita de modo casual nem 
por pessoas sem capacidade para isso. 
Só dessa forma os dados obtidos podem 
ser utilizados como uma fonte segura de 
informações para o aperfeiçoamento da 
empresa e a fidelização dos clientes.

mailto:geraldo.monteiro25%40gmail.com?subject=
mailto:%20dpm%40dpm.srv.br%0D?subject=
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Nova técnica não invasiva 
 para medição de pressão

intracraniana
O trabalho foi conduzido por pesquisadores 

brasileiros em pacientes com acidente cerebral 
vascular hemorrágico e isquêmico, que 

necessitaram do monitoramento invasivo da 
pressão intracraniana

Inovação

Estudo de pesquisadores brasileiros 
comparou o padrão-ouro de medir 
a pressão intracraniana, uma técnica 

invasiva realizada por meio da inserção de 
um cateter na caixa craniana, com a tec-
nologia de monitoramento não invasivo 
das variações de volume/pressão dentro 
do crânio (complacência intracraniana) da 
brain4care, healthtech brasileira de base 
científica que desenvolve e oferta tec-
nologia de monitoramento não invasivo 
de variações de pressão e complacência 
intracraniana. 

Os pesquisadores concluíram que há 
concordância entre os resultados dos 
dois métodos, e, além disso, que a tecno-
logia não invasiva tem competência para 
detectar a hipertensão intracraniana. A 
pesquisa Morfologia de forma de onda 
como substituto para monitoramento de 
PIC: uma comparação entre um método 
invasivo e não invasivo, liderada pelo 
neurologista Fabiano Moulin de Moraes, 
do Departamento de Neurologia e Neu-
rocirurgia, Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), foi  publicada na Neuro-
critical Care*

Segundo Moraes, a  existência dessa cor-
relação fortalece a possibilidade de uma 
mudança de protocolo em relação ao 
monitoramento da pressão intracraniana, 
com o uso da tecnologia de monitora-
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O estudo, que foi publicado na Neurocritical Care, 
abre novas possibilidades para o manejo desses 

pacientes e para pesquisas com outras patologias

mento não invasivo da complacência in-
tracraniana na rotina assistencial. Para o 
pesquisador, a tecnologia poderá ser utili-
zada na triagem ou no acompanhamento 
de pacientes que, por exemplo, apresen-
tam contraindicações para a técnica pa-
drão-ouro. 

“Há situações em que o monitoramento 
invasivo padrão-ouro esbarra em limita-
ções, como casos de pacientes com ven-
trículos pequenos, que apresentam risco 
de hemorragia na inserção do cateter 
(entre 5% e 7%) e têm risco cumulativo 
progressivo de infecção intracraniana (até 
25% após 5 dias)”, informa.

Portanto, é fácil de entender a importân-
cia da busca por uma maneira não inva-
siva de monitoramento da pressão intra-
craniana na terapia intensiva neurológica. 
Moraes destaca que  estudos realizados 
com outras tecnologias não invasivas 
já descritos na literatura não revelaram 
qualquer método que tenha alcançado a 
precisão necessária, a disponibilidade e a 
capacidade de análise contínua.

Para a investigação foram selecionados 
pacientes adultos internados na unida-
de de terapia intensiva neurológica do 
Hospital São Paulo, da Escola Paulista de 
Medicina/Unifesp, com acidente vascular 
cerebral isquêmico (quando há obstrução 
de vasos sanguíneos) ou acidente vascu-
lar cerebral hemorrágico (ruptura de vaso 
sanguíneo), que necessitaram do monito-
ramento padrão-ouro. 

Os 18 pacientes inseridos na pesquisa fo-
ram avaliados de março de 2019 a março 
de 2020 simultaneamente com o método 
invasivo de medição da pressão intracra-
niana e o não invasivo de monitoramento 
da complacência intracraniana. No total, 
os pesquisadores realizaram 60 monito-
ramentos não invasivos, totalizando cerca 
de 2.500 minutos.

A escolha dos pacientes, conforme Mo-
raes, teve como base dois fatores: a con-
veniência de ter esse perfil na unidade de 
terapia intensiva do Hospital São Paulo 
e a busca por uma homogeneidade no 
grupo que seria estudado, aspecto im-
portante porque cada doença tem sua 
especificidade em relação à pressão in-
tracraniana. 

A pressão intracraniana se eleva quando 
um dos três componentes existentes no 
cérebro – tecido, sangue arterial e ve-
noso e líquor – aumenta rapidamente, 
causando desequilíbrio. “Isso acontece, 
por exemplo, quando há o rompimento 
de um vaso devido a um acidente vascu-
lar cerebral e o sangue inunda o cérebro. 
Esse quadro  pode levar o paciente a óbi-
to ou causar danos secundários.  Portan-
to, o monitoramento para prevenir esses 
danos é fundamental no manejo desses 
pacientes”, explica.

O pesquisador ressalta que  no monito-
ramento não invasivo, as alterações na 
complacência podem ser detectadas mui-
to antes do efetivo aumento da pressão 
intracraniana. “Se por um lado isso quer 
dizer que haverá pacientes hipertensos 
e não hipertensos com a complacência 
alterada, por outro permite descartar hi-
pertensão intracraniana em quadros de 
morfologia normal”, diz.

Para Moraes, embora o trabalho tenha 
sido específico em acidente vascular 
cerebral hemorrágico e isquêmico, faz 
sentido presumir que a competência 
apresentada pelo monitoramento não 
invasivo da complacência intracraniana 
nesses quadros se estende a outras situ-
ações. “Isso precisa ser validado por mais 
estudos científicos que podem contribuir 
para consolidar os alicerces de sustenta-
ção de um novo sinal vital, que irá mudar 
paradigmas no protocolo de tratamento 
de várias doenças em prol dos pacientes”, 
ressalta.

Artigo publicado na Neurocritical Care
https :// l ink .spr inger.com/art ic le/ 
10.1007/s12028-022-01477-4

Inovação

https://link.springer.com/article/10.1007/s12028-022-01477-4
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Dr. Rafael Ribeiro Meduna 
No Consultório

No caso de tumores iniciais, o tratamento realizado é a ressecção 
transuretral da bexiga, conhecida como "raspagem da bexiga". Em alguns 
casos, podemos associar a esse tratamento, a aplicação de drogas como 

BCG, quimioterápicos ou imunoterápicos dentro da bexiga.

Sintomas do câncer de bexiga 
podem ser confundidos com 

outras enfermidades

O diagnóstico e tratamento precoce 
do câncer de bexiga são essen-
ciais e ajudam a salvar vidas. Por 

isso, campanhas de conscientização para 
alertar a população têm impacto direto na 
saúde e qualidade de vida, uma vez que 
ainda enfrentamos a pandemia e os refle-
xos da Covid-19 e suas variantes. As cam-
panhas servem de estímulo para que as 
pessoas, com ou sem histórico da doença 
na família, passem a buscar orientação e 
acompanhamento médico.

Levantamento estatístico realizado no 
período de 2019 e 2020, capitaneado 
pela Sociedade Brasileira de Urologia de 
São Paulo, revelou um dado alarmante: a 
redução média de 26% no diagnóstico de 
novos casos de tumores de rim, próstata 
e bexiga. Especificamente em relação ao 
câncer de bexiga, o Hospital das Clínicas 
da Unicamp observou uma queda de 52% 
no diagnóstico de novos casos e no Hos-
pital AC Camargo Cancer Center, a redu-
ção foi de 24%.

Esses dados são muito preocupantes. Se 
não considerarmos os tumores de pele 
não melanoma, o câncer de bexiga é sex-
to tumor mais frequente entre os homens 
e o décimo quarto nas mulheres na região 
sudeste do Brasil. Segundo o Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar Gomes 
da Silva (INCA), o número de casos novos 
de câncer de bexiga, estimados em 2022 
para o Brasil, é de 7.590 mil casos em ho-
mens e 3.050 em mulheres.
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Dr. Rafael Ribeiro Meduna é membro da 
Diretoria da Sociedade Brasileira de Urologia 
de São Paulo, urologista do Hospital AC 
Camargo Cancer Center.

Segundo o Instituto 
Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva 
(INCA), o número de 
casos novos de câncer 
de bexiga, estimados 
em 2022 para o Brasil, 
é de 7.590 mil casos 
em homens e 3.050 em 
mulheres.

Em relação à mortalidade, em 2017, fo-
ram computados cerca de 3.021 óbitos 
em câncer de bexiga em homens, e 1.334 
e mulheres. O principal fator de risco para 
desenvolver a doença é o cigarro, sendo 
responsável por cerca de 50% por casos. 
O risco está diretamente relacionado com 
a duração e intensidade do ato de fumar.

Além disso, o tabagismo passivo também 
está associado a um risco aumentado de 
câncer de bexiga. Outros fatores associa-
dos, contudo, em menor grau, são a ex-
posição ocupacional prolongada às subs-
tâncias químicas, chamadas de aminas 
aromáticas, que podem ser cancerígenas 
(principalmente em indústrias que pro-
cessam tintas, corantes e derivados do 
petróleo) e irritações crônicas na bexiga, 
como infecções e cálculos.

A prevenção desse tipo de doença é foca-
da em evitar a exposição a esses fatores 
de risco. Dessa forma, a principal pre-
venção é não consumir tabaco. Trabalha-
dores, que estão em contato diário com 
produtos químicos, devem usar equipa-
mentos de proteção individual para maior 
segurança durante o trabalho. Além dis-
so, é recomendado também buscar por 
hábitos saudáveis de vida, alimentação 
adequada, prática de exercícios físicos.

O câncer de bexiga pode causar sintomas 
nos estágios iniciais. Os mais comuns, 
nesses casos, é o sangramento visível na 
urina, chamado de hematúria. Outro indi-
cativo do câncer de bexiga é o desconfor-
to ao urinar, como dor e ardência. Além 
disso, alterações no hábito urinário, como 
aumento da frequência ou urgência em 
urinar, também são sintomas que devem 
ser avaliados.

Nos casos mais avançados da doença 
podem ocorrer sintomas como perda de 
peso, cansaço, fraqueza, perda do ape-
tite, dor óssea e incapacidade de urinar. 
Contudo, a presença desses sintomas não 
significa, necessariamente, a presença do 
câncer de bexiga. Outras doenças mais 
comuns também podem apresentar esses 
sintomas, como infecção urinária, aumen-
to benigno da próstata, bexiga hiperativa 
e pedras nos rins e bexiga.

Dessa maneira, na presença desses sinto-
mas é sempre importante ser avaliado por 
um médico especialista para que a causa 
dos sintomas possa ser avaliada de forma 
correta.

TRATAMENTOS

Por meio da associação da história clínica e 
exame físico, o médico pode suspeitar do 
diagnóstico de câncer de bexiga. Para rea- 
lizar um diagnóstico mais preciso podem 
ser solicitados alguns exames de imagem 
(ultrassonografia, tomografia computado-
rizada ou ressonância magnética).

O exame diagnóstico mais importante 
para avaliação do câncer vesical é a cis-
toscopia. Com esse exame, o médico 
consegue avaliar o interior da bexiga do 
paciente com uma câmera. O tratamento 
do câncer de bexiga é indicado de acordo 
com o grau da doença, profundidade da 
invasão do tumor na parede da bexiga e 
se invade outros órgãos.

No caso de tumores iniciais, o tratamen-
to realizado é a ressecção transuretral da 
bexiga, conhecida como "raspagem da 
bexiga". Em alguns casos, podemos as-
sociar a esse tratamento, a aplicação de 
drogas como BCG, quimioterápicos ou 
imunoterápicos dentro da bexiga.

Em tumores que invadem a musculatura 
da bexiga, com a cistectomia radical (re-
tirada de toda a bexiga) é a forma mais 
adequada de tratamento, podendo ser 
precedido pela quimioterapia em algumas 
situações. Como tratamento alternativo, 
a retirada total da bexiga, pode ser utili-
zado uma combinação de raspagem da 
bexiga, quimioterapia e radioterapia.

Em geral, esse tratamento alternativo é 
destinado a pacientes com muitos pro-
blemas de saúde que não têm condições 
para realizarem a retirada total da bexiga. 
No caso de tumores mais avançados com 
presença de metástases (invasão de ou-
tros órgãos), o tratamento mais adequado 
é a quimioterapia ou imunoterapia. A reco-
mendação em saúde continua valendo: o 
quanto antes se diagnosticar o problema, 
mais chances de cura o paciente terá.
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sulas e comprimidos – são perfeitamente 
registráveis.

Mas como saber quando a cor e/ou a for-
ma de um comprimido são de uso neces-
sário, comum, vulgar e/ou funcional? Na 
maioria dos casos, os comprimidos têm a 
cor de seus princípios ativos (normalmen-
te, brancos) e, geralmente, são redondos 
ou ovais, mas muitos possuem cores 
e formas diferenciadas, que os distin-
guem dos demais medicamentos. Como 
exemplo, além daqueles já mencionados 
das marcas VIAGRA®, BENEGRIP® e 

Cores e formas de comprimidos
 podem ser registrados como marca?

No caso de medicamentos comercializados em embalagens fechadas, 
sejam elas caixas ou frascos, que não permitam a visualização do 

conteúdo, ainda assim as cores e/ou formas distintivas possuem uma 
função de identificação.

Propriedade Industrial 
Deborah Portilho e Tais Capito 

De qual medicamento você se lem-
bra quando falamos de um compri-
mido azul e em formato de losan-

go? E dos comprimidos bicolores, verde 
e laranja, e dos tricolores rosa, branco e 
laranja? E por falar em laranja, em quais 
tipos de medicamentos/suplementos 
essa cor é frequentemente utilizada? Pro-
vavelmente, você respondeu VIAGRA®, 
BENEGRIP®, CORISTINA D® e medi-
camentos à base de Vitamina C. E você 
acertou, mas será que essas característi-
cas de cor e forma podem ser registradas 
como marcas das empresas fabricantes 
desses medicamentos? 

Bem, para responder a essa pergunta 
especificamente, é necessário explicar 
quando cores e formas podem ser regis-
tradas como marcas e ser de uso exclusi-
vo de seu titular.

Nesse sentido, a Lei da Propriedade In-
dustrial nº 9.279/96 (LPI) prevê, em seu 
art. 124, VIII, que as cores, isoladamente, 
não podem ser registradas como marca. 
Entretanto, o mesmo artigo dispõe que, 
se elas estiverem “dispostas ou combi-
nadas de modo peculiar e distintivo”, o 
registro é possível. Quanto às formas, de 
acordo com o inciso XXI do mesmo art. 
124, aquelas que forem de uso necessá-
rio, comum ou vulgar do produto ou que 
sejam meramente funcionais não podem 
ser protegidas como marca. Em outras 
palavras, formas que sejam distintivas e 
ornamentais – inclusive no caso de cáp-

CORISTINA D®, podemos citar os com-
primidos dos medicamentos REQUIP®, 
CONCOR® e PROZAC®, cujas formas 
estão reproduzidas a seguir, juntamente 
com as respectivas imagens registradas 
perante o Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial – INPI. 

No caso dos dois primeiros exemplos, 
os comprimidos foram registrados como 
marcas tridimensionais (3D) e, no caso 
do PROZAC, como marca figurativa, com 
proteção apenas para a combinação de 
cores e não para a forma da capsula:

Registro
 nª 822044277
de Glaxo Group 

Limited

Registro 
nª 823940225

 de Merck KGAA

Registro
 nª 820121398                 
de Eli Lilly and 

Company
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O principal questionamento em relação ao 
registro dessas cores e formas é se elas, de 
fato, serviriam como sinal identificador da 

origem do produto, ou seja, como marca.

Deborah Portilho é advogada especializada 
na área de Propriedade Industrial, Mestre 
em Propriedade Intelectual e Inovação pela 
Academia do INPI com MBA em Marketing 
pelo Ibmec/RJ; e sócia-diretora da D.Portilho 
Consultoria&Treinamento em Propriedade 
Intelectual.
E-mail: deborah.portilho@dportilho.com.br

Tais Capito é advogada, com atuação na 
área de Propriedade Intelectual há dez anos, 
Presidente da Comissão de Propriedade 
Intelectual da OAB/SP – Subseção Jabaquara, 
especializada em Direito Empresarial pela 
PUC/SP e sócia-diretora da Capitto Marcas e 
Patentes Ltda.
E-mail: contato@capittomarcas.com.br

e similares – entendem que esse be-
nefício trazido pelas cores e/ou formas 
diferenciadas do produto de referência 
deveria ser estendido aos demais fabri-
cantes. Isso porque, estando o princípio 
ativo – antes protegido por patente – em 
domínio público, as características extrín-
secas dos comprimidos do medicamento 
original também deveriam ser livremente 
utilizadas pelas empresas de genéricos. 
Nesse aspecto, argumentam elas que tais 
características seriam meramente “fun-
cionais”, pois teriam a função de auxiliar 
o consumidor/paciente na diferenciação 
dos diversos comprimidos que são, geral-
mente, ingeridos simultaneamente. Por 
esse motivo, as cores e as formas não po-
deriam ser registradas como marca, pois 
tal proteção impede o uso por concorren-
tes, já que as marcas, diferentemente das 
patentes, não caem em domínio público.

Ocorre que essa é exatamente a princi-
pal finalidade – e vantagem – do registro 
marcário: o uso exclusivo por seu titular, 
o qual, além de ser um direito previsto 
pela LPI, é uma garantia constitucional. 
Assim sendo, estando as características 
do comprimido/cápsula registradas como 
marca, definitivamente, elas não podem 
ser utilizadas pelos concorrentes. Aliás, 
vale acrescentar que, mesmo que tais ca-
racterísticas não estejam amparadas por 
um registro marcário – como é o caso da 
cor e da forma da pílula azul do VIAGRA1 
–, se elas forem muito conhecidas do pú-
blico em geral, elas podem ser protegidas 
por meio da repressão à concorrência 
desleal. Em outras palavras, nesses casos, 
o titular pode impedir que fabricantes 
de genéricos e similares façam uso des-
sas características, as quais, mesmo que 
apenas em sentido figurado, são a “marca 
registrada” do produto.

Mas, na prática, qual a vantagem de es-
sas cores e/ou formas estarem registra-
das? Simples: o registro perante o INPI 
garante ao seu titular a exclusividade de 
uso daquela combinação de cores e/ou 
formas, sendo, portanto, essencial para 
impedir que terceiros as utilizem no mes-
mo segmento. Justamente por isso, as 
cores e as formas escolhidas não podem 
ser de uso comum ou necessário naquele 
segmento mercadológico, como é o caso 
da cor laranja para Vitamina C; caso con-
trário, esse uso exclusivo seria feito em 
detrimento de todas as empresas concor-
rentes. 

Porém, o principal questionamento em 
relação ao registro dessas cores e for-
mas é se elas, de fato, serviriam como 
sinal identificador da origem do produto, 
ou seja, como marca. No caso de medi-
camentos comercializados em blisters, a 
resposta é, sem dúvida alguma, afirmati-
va, pois os consumidores (inclusive anal-
fabetos) podem identificar o medicamen-
to não apenas pelo nome/marca, como 
também pelas cores e/ou formas.

No caso de medicamentos comerciali-
zados em embalagens fechadas, sejam 
elas caixas ou frascos, que não permitam 
a visualização do conteúdo, ainda assim 
as cores e/ou formas distintivas pos-
suem uma função de identificação para o 
consumidor, principalmente, no caso de 
pacientes que necessitam tomar vários 
medicamentos simultaneamente. Nes-
ses casos, além de uma forma de iden-
tificação, o uso de cores e/ou de formas 
distintivas torna-se um benefício, pois, 
desse modo, mesmo fora da embalagem, 
os consumidores podem diferenciar um 
medicamento de outro. 

Aliás, vale lembrar que, caso não houves-
se diferença no aspecto físico dos com-
primidos, poderia ocorrer troca ou até 
superdosagem, pois o usuário poderia se 
confundir e ingerir dois ou mais compri-
midos de um mesmo medicamento.

O problema é que algumas empresas 
farmacêuticas – em especial aquelas 
que se dedicam predominantemente à 
fabricação de medicamentos genéricos 

Nota
1 CAPITO, Tais, “VIAGRA x AH-ZUL – 
Violação de Trade Dress”, Revista UPpharma 
nº 188, ano 44, Novembro/Dezembro de 
2020.

mailto:deborah.portilho%40dportilho.com.br%0D?subject=
mailto:contato%40capittomarcas.com.br%0D?subject=
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DICAS DE 
LEITURA

MARCADO PELO PASSADO

Autor: Floriano Serra
Editora: Vida e Consciência

TRATADO DE CARDIOLOGIA 
SOCESP 5ª EDIÇÃO

Autores: Ieda Biscegli Jatene, João 
Fernando Monteiro Ferreira, Luciano 

Ferreira Drager, Marcelo Franken, 
Miguel Antonio Moretti

Editora: Manole

Qual é o propósito de estarmos aqui, vivendo diversas experiên-
cias, muitas delas tristes e desafiadoras? Esse questionamento 
nunca havia passado pela cabeça de Giuliano, um jovem empresá-
rio comprometido com seu trabalho e atencioso com a família, que, 
principalmente, após a morte de sua mãe e do desaparecimento do 
irmão, encontra nele um porto seguro.

Mas por que justo agora Giuliano se sente em débito, como se algo 
estivesse despertando em seu 
interior e impulsionando o rapaz 
a buscar no passado explicações 
para seus problemas atuais? Será 
que, como lhe disseram, aquelas 
visões eram realmente reminis-
cências de uma vida anterior?

Nesta história envolvente, você 
entenderá que a fé é potencial 
do espírito, que, muitas vezes, 
tem medo de seguir porque está 
marcado pelo passado. Esse é o 
tema do 10º romance do nosso 
colunista, Floriano Serra, todos 
publicados pela editora Vida e 
Consciência.

O sucesso das edições anteriores e das cons-
tantes renovações e evolução do conheci-
mento serviram de estímulo para os editores 
desenvolverem esta nova edição, que auxilia 
na formação e atualização de estudantes e 
profissionais das mais diferentes áreas da 
saúde, servindo de guia para consultas e 
aprimoramento. 

Além dos já tradicionais temas do tratado, 
esta edição traz a inovação, literalmente, 
como uma das seções do livro e não só como 
a forma de transmitir a informação. Já que 
inovar também é importante na arte de en-
sinar e comunicar. Além disso, não poderia 
ficar de fora a abordagem da relação entre o 
novo coronavírus e o coração.
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Por que a ?

?
Assinantes

Sociedades médicas

Anúncio

45 anos de circulação

Veiculada no exterior

Porque todos esses são excelentes (e imperdíveis) motivos para você considerar a 
UPpharma - uma mídia respeitada, reconhecida e de grande abrangência - em suas
estratégias de MKT, evidenciando seus produtos e marcas, com mais assertividade,

relevância e eficácia.

Porque todo o conteúdo editorial é disponibilizado aos associados da Dow Jones!
- São investidores internacionais que leem a UPpharma regularmente.

Porque a UPpharma está em seu 45º ano de circulação regular e initerrupto!
- O que faz dela a principal mídia digital - totalmente independente - com grande
credibilidade nas áreas farmacêutica, médica e de saúde.

Porque você pode inserir anúncio institucional, de medicamentos e produtos 
direcionados aos leitores!

Porque 16 sociedades médicas apoiam o editorial e distribuição!
- Em 2021, as sociedades médicas disponibilizaram aos seus associados o conteúdo
da UPpharma, acrescentando mais de 50mil médicos, além dos assinantes diretos.

Porque + de 90mil médicos e + de14mil profissionais da IF recebem a UPpharma!
 - são mais de 100.000 assinantes das áreas médicas e da saúde.

Vamos conversar?
DPM Editora
Av. Paulista, 171 - 4º andar
Tels.: (11) 5535-4377 / 98787-4080
www.dpm.srv.br
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Inserção do logo do laboratório assinante no e-mail para sua 
Força de Vendas.

Sua Força de Vendas merece fi car bem informada, com o 
prestígio exclusivo da empresa em que trabalha.

Sua Força de Vendas recebe o exemplar no primeiro dia da 
circulação.

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

Leitura direta das matérias pelos links desenvolvidos no 
índice.

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

Faça agora mesmo a assinatura para sua Força de Vendas!
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Dose Única
Floriano Serra 

Floriano Serra é Psicólogo, Palestrante, 
Escritor e Diretor Executivo da Consultoria 
Somma4 Gestão de Pessoas.
E-mail: florianoserra@terra.com.br

QUEM VAI SENTIR FALTA DE VOCÊ?
Como deixar um grande legado? A resposta, boa ou má, dependerá do 

nosso comportamento, do nosso senso de ética e justiça, do nosso espírito 
de fraternidade e solidariedade e, sobretudo, do respeito aos outros.

por WhatsApp, telefone, vídeoconferência 
ou qualquer outro meio de comunicação 
que a tecnologia coloca à nossa disposição.

Acredito que isso tem tudo a ver com lega-
do: como gostaria que as pessoas se lem-
brassem de você? Legados culturais, com-
portamentais, profissionais são tão valiosos 
quanto às heranças tradicionais, porque, 
pelos bons exemplos, ajudam a compor a 
personalidade, os valores morais e éticos 
dos descendentes.

Como deixar um grande legado? A respos-
ta, boa ou má, dependerá do nosso com-
portamento, do nosso senso de ética e 
justiça, do nosso espírito de fraternidade e 
solidariedade e, sobretudo, do respeito aos 
outros. Tudo isso manifestado com simpa-
tia e carinho.

Mesmo que a pessoa não dê importância 
a legados, deve lembrar que descendentes 
terão de viver com o legado que você dei-
xar de lembranças boas ou más. Disso de-
penderá sentir ou não falta de você. 

Imaginemos que, há muito tempo numa 
empresa, você ocupa um cargo que o 
leva a trabalhar diariamente com dados 

sigilosos, complexos, cheio de números, 
cálculos e fórmulas matemáticas e algébri-
cas. Você é brilhante no que faz.

Um dia, você recebe excelente proposta 
de trabalho de uma grande organização e 
pede demissão. É de se esperar que todos 
sintam sua falta, inclusive a própria empre-
sa, até que seja encontrado um substituto 
a altura.

Mas não é a essa falta que quero me referir 
neste artigo. Não é a falta do técnico, mas 
da pessoa. Certos profissionais, por mais 
simples e humildes que sejam suas fun-
ções, conseguem cativar colegas, clientes e 
fornecedores. Seja por educação, simpatia, 
disponibilidade para ajudar a todos, seja 
por carisma – são pessoas a quem todos 
querem bem, mesmo não tendo alta posi-
ção hierárquica.

Esse mesmo processo ocorre na vida em 
geral. Alguns vizinhos, amigos, colegas e 
até parentes saem de nossas vidas e não 
fazem a menor falta. Outros, no entanto, 
criam conosco uma conexão e sintonia tão 
forte e afetiva, que, mesmo que se mudem 
para longe, os contatos continuam, seja 
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Quenzor®- succinato de metoprolol  -  Cápsula dura de liberação prolongada 25 mg, 50 mg ou 100 mg com 30 cápsulas.   -  USO ORAL- USO ADULTO
Indicações: Hipertensão arterial: redução da pressão arterial, da morbidade e do risco de mortalidade de origem cardiovascular e coronária (incluindo morte súbita); angina do peito; adjuvante na terapia da insufi ciência cardíaca crônica sintomática, leve a grave: aumento da sobrevida, redução da hospitalização, melhora na função ventricular esquerda, melhora na 
classe funcional da NYHA e melhora na qualidade de vida; alterações do ritmo cardíaco, incluindo especialmente taquicardia supraventricular; tratamento de manutenção após infarto do miocárdio; alterações cardíacas funcionais com palpitações; profi laxia da enxaqueca. Contraindicações: hipersensibilidade ao metoprolol, aos demais componentes da fórmula ou 
a outros betabloqueadores. Bloqueio atrioventricular de grau II ou III, insufi ciência cardíaca não compensada instável (edema pulmonar, hipoperfusão ou hipotensão), e terapia inotrópica contínua ou intermitente com ação agonista do receptor beta, bradicardia sinusal clinicamente relevante, síndrome do nó sinoatrial (a não ser que um marca-passo permanente esteja 
em uso), choque cardiogênico e arteriopatia periférica grave; suspeita de infarto agudo do miocárdio, enquanto a frequência cardíaca for < 45 batimentos/minuto, o intervalo PQ for > 0,24 milissegundos ou a pressão sistólica < 100 mmHg. Advertências e Precauções: não se deve realizar administração IV de antagonistas de cálcio do tipo verapamil em pacientes 
tratados com betabloqueadores. Devido a sua relativa seletividade beta-1, Quenzor® pode ser usado com cautela com doença bronco espástica que não responde, ou não tolerara tratamento com outros anti-hipertensivos. Quando estiver tratando pacientes com asma, deve-se administrar terapia concomitante com agonista beta-2. Pode haver necessidade de ajuste da 
dose do agonista beta-2 (aumento) quando Quenzor® é indicado. Em pacientes hipertensos e com angina que têm insufi ciência cardíaca congestiva controlada por digitálicos e diuréticos, administrar com cautela. Tanto digitálicos quanto Quenzor® retardam a condução A-V. Se os pacientes desenvolverem bradicardia progressiva, deve-se reduzir a dose de Quenzor® ou 
suspender a medicação gradualmente. Quenzor® pode agravar os sintomas de arteriopatia periférica. Se utilizado em pacientes com Feo cromocitoma, deve-se administrar um alfa-bloqueador. A biodisponibilidade do metoprolol pode estar aumentada em pacientes com cirrose hepática; por isso, deve ser usado com cuidado nesses pacientes. Se houver necessidade de 
descontinuar o tratamento com Quenzor®, recomenda-se que seja feito de forma gradual, em um período mínimo de 2 semanas, em que a dose é reduzida pela metade a cada redução, até a etapa fi nal. Em pacientes utilizando betabloqueadores, o choque anafi lático manifesta-se com maior intensidade. O bloqueio beta-adrenérgico pode mascarar certos sinais clínicos 
de hipertireoidismo (ex.: taquicardia). Pacientes suspeitos de apresentar tireotoxicose devem ser controlados cuidadosamente para evitar interrupção abrupta do bloqueio beta, o que pode precipitar a descompensação do quadro. Gravidez e lactação: Categoria de risco na gravidez: C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação 
médica ou do cirurgião-dentista. Este medicamento pode causar doping. Atenção: Este produto (Quenzor® 25 mg e 50 mg) contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico. Interações com medicamentos, alimentos e álcool: os 
níveis plasmáticos de metoprolol podem ser elevados com compostos metabolizados pelo CYP2D6, ex.: antiarrítmicos, anti-histamínicos, antagonistas do receptor de histamina-2, antidepressivos, antipsicóticos e inibidores da COX-2. A concentração plasmática de metoprolol é diminuída pela rifampicina e pode ser elevada pelo álcool e a hidralazina. Cuidado com agentes 
bloqueadores ganglionares simpáticos, outros betabloqueadores (ex.: comocolírio) ou inibidores da MAO. Se o tratamento concomitante com clonidina for descontinuado, a medicação betabloqueadora deve ser retirada vários dias antes da clonidina. Pode ocorrer aumento dos efeitos negativos sobre o inotropismo e o cronotropismo com antagonistas do cálcio do tipo 
verapamil e dialetizem. Pacientes tratados com betabloqueadores não devem receber antagonistas de cálcio do tipo verapamil IV. Os betabloqueadores podem aumentar os efeitos negativos sobre o inotropismo e o dromotropismo de agentes antiarrítmicos (do tipo da quinidina e amiodarona). A associação de digitálicos glicosídeos e betabloqueadores pode aumentar o tempo 
de condução atrioventricular e pode induzir a bradicardia. Em pacientes recebendo terapia com betabloqueador, os anestésicos inalatórios aumentam o efeito cardiodepressor. O tratamento com indometacina ou outros fármacos inibidores da prostaglandina sinetasse pode diminuir o efeito anti-hipertensivo dos betabloqueadores. Sob certas condições, quando a adrenalina 
é administrada com betabloqueadores, os betabloqueadores cardiosseletivos interferem em menor grau com o controle da pressão sanguínea que os não seletivos. Pode ser necessário ajuste da dose de hipoglicemiantes orais com betabloqueadores. O metoprolol pode reduzir a taxa de depuração plasmática de outros fármacos (ex.: lidocaína). Fármacos defl etores das 
catecolaminas (ex.: ressupina) proporcionam efeito aditivo com agentes betabloqueadores. Quenzor® pode determinar níveis séricos elevados das transaminases, fosfatase alcalina e lactato desidrogenase. Posologia: Hipertensão: hipertensão leve a moderada 50 mg uma vez ao dia, podendo ser aumentada para 100 a 200 mg uma vez ao dia e/ou combinada com outros 
agentes anti-hipertensivos. Angina do peito: 100-200 mg uma vez ao dia. Se necessário, pode ser combinado com outros agentes antianginosos. Insufi ciência cardíaca crônica: a dose deve ser ajustada individualmente em pacientes com insufi ciência cardíaca crônica estável em uso de outras formas de tratamento. Uma dose inicial durante as duas primeiras semanas 
e 25 mg uma vez ao dia. Recomenda-se que pacientes em classe funcional III-IV da NYHA comecem com metade de um comprimido de succinato de metoprolol 25 mg uma vez ao dia, na primeira semana. Recomenda-se que a dose seja dobrada a cada 2 semanas, até dose máxima de 200 mg uma vez ao dia (ou até a dose máxima tolerada). Arritmias cardíacas: 100-
200 mg uma vez ao dia. Tratamento de manutenção após infarto do miocárdio: 200 mg uma vez ao dia reduz o risco de morte e o risco de reinfarto do miocárdio. Alterações cardíacas funcionais com palpitações: 100 mg uma vez ao dia. Se necessário, aumentar para 200 mg. Profi laxia da enxaqueca: 100-200 mg uma vez ao dia. Reações Adversas e 
alterações de exames laboratoriais: Muito comum (≥ 1/10): fadiga e astenia. Comum (≥ 1/100 e < 1/10): bradicardia, alterações posturais (muito raramente com síncope), mãos e pés frios, fenômeno de Raynaud e palpitações, vertigem e cefaleia, náuseas, dor abdominal, diarreia e constipação, dispneia de esforço. Vide demais reações adversas na bula completa do 
produto. Reg. MS 1.0033.0208/Farm. Resp.: Cintia Delphino de Andrade CRF-SP nº 25.125 LIBBS FARMACÊUTICA LTDA/CNPJ 61.230.314/0001-75/Rua Josef Kryss, 250 – São Paulo -SP/ Indústria Brasileira/Quenzor®-MB01-19/SAC: 0800-0135044. Quenzor® é um medicamento, durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem 
estar prejudicadas. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Documentação científi ca e informações adicionais estão disponíveis no Serviço de Atendimento ao Consumidor e no serviço de atendimento aos profi ssionais prescritores e dispensadores de medicamentos. 
Contraindicações: insufi ciência cardíaca não compensada instável (edema pulmonar, hipoperfusão ou hipotensão). Interação medicamentosa: os níveis plasmáticos de metoprolol podem ser elevados com compostos metabolizados pelo CYP2D6, ex.: antiarrítimicos, anti-histamínicos, antagonistas do receptor de histamina-2, antidepressivos, antipsicóticos e 
inibidores da COX-2.
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Quenzor® é um betabloqueador
com amplo espectro de indicações e 
adequado para pacientes com doença 
coronária. Com via de eliminação 
hepática, é cardiosseletivo, atuando 
somente no coração. Auxilia na qualidade 
de vida que o paciente merece! 1-3,8,10,11,18

https://www.libbs.com.br/

