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Assim como no Brasil, alguns países com tradições católicas, como Bélgica, Espanha, 
França, Itália, Polônia e Portugal elegeram o dia 18 de outubro para comemorar o 
Dia do Médico. A data foi escolhida porque também neste dia é celebrado o dia do 
evangelista Lucas, médico, até onde a história permite conhecer, formado na Antio-
quia, viveu até os 84 anos, sendo referido por Paulo, no livro aos Colossenses, como 
“Meu amado médico”. Como historiador, foi autor de alguns livros da Bíblia Sagrada e 
é creditado a ele a arte da pintura, razão pela qual também é considerado padroeiro 
de artistas.

Um multifacetado personagem que reflete a atividade dos médicos, profissionais que 
precisam conhecer muito mais que a medicina para exercerem a profissão de curar 
e salvar vidas.

Absolutamente não restrito às tradições cristãs, o médico também tem uma data 
eleita para ser lembrado em outros países.

Nos Estados Unidos, o Dia do Médico (Doctor’s Day) é comemorado em 30 de março.

No Canadá, o Doctors’ Day é celebrado no dia 1º de março, homenageando a Dra. 
Emily Stowe, primeira mulher a ser médica no país.

Alguns países da América Latina, como Argentina, Uruguai, Cuba e Paraguai, a come-
moração é em 3 de dezembro, relembrando o Dr. Carlos Finlay e sua contribuição nos 
conhecimentos sobre a febre amarela.

Na Venezuela, no dia 10 de março, no México em 23 de outubro.

As datas podem ser diferentes, mas a origem é única: agradecer a este profissional 
por sua dedicação pelo semelhante.

Vale destacar que no dia 16 de outubro também é comemorado o Dia do Anestesio-
logista, data em que foi documentada a primeira intervenção cirúrgica realizada sob 
anestesia geral no ano de 1846.

Nesta edição comemorativa, contamos mais uma vez com a parceria de diversas so-
ciedades médicas, que deixaram suas homenagens a esses profissionais essenciais à 
população. Agradecemos a todos que se juntaram a nós nesta especial homenagem 
ao Dia do Médico.

Parabéns, doutoras e doutores!
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    GIRO
O grupo suíço Ferring Pharmatecuticals, especializado em me-
dicina reprodutiva, urologia e gastroenterologia, anunciou no-
vas contratações: Telma da Silveira como Diretora de Finanças 
e Vanessa Rolim como Diretora de Recursos Humanos. Telma 
possui um vasto histórico de atuação em finanças, com mais de 
20 anos de experiência desempenhando diferentes funções na 
Tesouraria, Controles Internos, Administração de vendas e Head 
de Planejamento e Análise Financeira. Vanessa possui mais de 
20 anos de experiência em recursos humanos, com um forte 
histórico de relações laborais e business partner de recursos hu-
manos em empresas multinacionais.

A Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfar-
ma) tem novo presidente: Eduardo Calderari tem vasta expe- 
riência no setor farmacêutico e passagens por companhias 
como Roche, Bayer, Astrazeneca, Novo Nordisk e GE Healthca-
re. Calderari já atuava como VP da Interfarma.

Ricardo Castellan é o novo Gerente Geral da Amgen Brasil. Ele 
comandava a afiliada argentina há dois anos e meio. Com forma-
ção em Economia e especialização em administração e finanças 
no Brasil e nos Estados Unidos (EUA), Castellan tem mais de 
20 anos de experiência no mercado farmacêutico e liderança 
estratégica voltada para negócios, saúde, bem-estar, inovação 
e biotecnologia.

     INVESTIMENTOS
A Boehringer Ingelheim inaugurou o seu escritório adminis-
trativo totalmente reformado dentro da planta de Paulínia 
(SP), que produz medicamentos para animais. O lançamen-
to faz parte de um grande projeto de revitalização, iniciado 
em 2021 com o novo refeitório altamente sustentável, e que 
ainda contará com cinco entregas até 2025. Nos últimos dois 
anos, já foram investidos R$ 92,2 milhões e, até o final de 
2022, a empresa planeja investir mais R$ 56,2 milhões.

Em agosto, o Aché Laboratórios Farmacêuticos deu início a 
mais um processo de prospecção e desenvolvimento de no-
vas drogas a partir da biodiversidade brasileira. A iniciativa 
pretende mapear soluções de base científica desenvolvidas a 
partir de insumos da biodiversidade brasileira, e, em seguida, 
criar e investir em até cinco startups de diferentes setores 
da economia, como saúde, bem-estar, saúde animal e novos 
materiais, em parceria com empresas. 

     NOVA EMPRESA
Visando estimular, reconhecer e apoiar a comunidade médi-
ca, a Eurofarma lançou a 2ª Edição do Prêmio Euro - Inovação 
na Saúde. A grande novidade desta edição é a possibilidade 
de que médicos de 17 países onde a companhia atua possam 
participar, fortalecendo o ecossistema e exaltando as inicia-
tivas produzidas. As inscrições estão abertas até 31/10. O 
Prêmio distribuirá mais de 1 milhão de euros a 12 vencedo-
res, sendo que 11 ganhadores receberão 50 mil euros cada 
e a iniciativa Destaque entre as 12 ganhará 500 mil euros

Conta-Gotas

“O bom conteúdo é a melhor
 ferramenta de vendas do mundo.” 

Marcus Sheridan, considerado um guru do marketing 
digital e Presidente do The Sales Lion
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Ensino Superior da APM 
O Instituto de Ensino Superior da Associação Paulista de Medicina, 

IESAPM, está com inscrições abertas para uma série de cursos 
absolutamente sintonizados com as demandas dos novos tempos em 

saúde e a assistência de qualidade aos pacientes.

APM em pauta
Chico Damaso

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

SAIBA MAIS 

Informações completas sobre todos esses e demais cursos do IESAPM, pré-requi-
sitos para inscrições, valores e formatos de processo seletivo em Institucional – 
IESAPM – https://iesapm.org.br/

Para detalhamentos, entre em contato via (11) 3188-4313 (tel/WhatsApp) 
ou contato@iesapm.org.br.

Certificado oficialmente pela porta-
ria 487, do Ministério da Educação 
de 2021, o Instituto de Ensino Su-

perior da Associação Paulista de Medici-
na, IESAPM, está com inscrições abertas 
para uma série de cursos absolutamente 
sintonizados com as demandas dos no-
vos tempos em saúde e a assistência de 
qualidade aos pacientes. Alguns deles são 
gratuitos, como os de Excel Básico e In-
termediário.
 
Ministrados pelo Prof. Osvaldo Genesi 
Junior, MBA em gestão de projetos, os 
cursos ofertam todos os conhecimentos 
mais moderrnos e essenciais do programa 
Microsoft Excel.

A programação completa é de 8 horas
-aulas de EAD (a distância por plataforma 
digital) e uma hora para interface e escla-
recimentos de dúvidas com o professor.

Os conteúdos vão desde funcionalidades 
principais da ferramenta até comandos, 
como tabela dinâmica e geração de gráfi-
cos. Ao completar o curso, o aluno recebe 

um certificado emitido pelo IES, a facul-
dade da APM.
 
“O Excel é uma das ferramentas mais 
versáteis da Microsoft, o que permite au-
tomatizar e organizar nosso tempo, seja 
na vida pessoal ou profissional. Saber uti-
lizá-la é um importante diferencial para 
o mercado de trabalho”, destacou César 
Viana, Gerente Comercial de Graduação, 
Pós-graduação Lato Sensu e Cursos de 
Extensão do IESAPM.
 
As vagas estão disponíveis a qualquer 
pessoa que possua conhecimentos bási-
cos sobre o Windows e esteja interessada 
em aprender a utilizar as funções e recur-
sos do programa. As inscrições devem ser 
feitas por meio do site: https://iesapm.
org.br/extensao/
 
SOBRE O IESAPM
 
O IESAPM é a primeira faculdade de 
graduação e extensão focada em saúde 
mantida por uma entidade reconhecida 
como refererência científica da área de 
medicina – inclusive pelos próprios médi-
cos, e de todo o Brasil. Oferece um amplo 
portfólio de cursos, como telemedicina, 
teleconsulta, análise estatística em pes-
quisa clínica e imersão no manejo do pa-
ciente com Covid-19, entre outros.

mailto:chicoacontece%40gmail.com?subject=
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CÍRCULO VIRTUOSO NA SAÚDE
O Sindusfarma elaborou um documento aos candidatos e candidatas à 

Presidência da República, que contém um diagnóstico da atual situação da 
assistência farmacêutica e do acesso aos medicamentos no País e propostas 
para aprimorá-los, visando aperfeiçoar o sistema de saúde público e privado.

Sindusfarma 
Nelson Mussolini 

O trabalho foi entregue aos candidatos 
que concorrem à Presidência da Repúbli-
ca nas eleições deste ano e seus coorde-
nadores da área da saúde.

As ações indicadas no estudo fazem parte 
de um ecossistema – que envolve os três 
níveis de Governo (União, Estados e mu-
nicípios), indústria farmacêutica, investi-
dores públicos e privados e o complexo 
da saúde –, concebido com base nos er-
ros e acertos dos programas de assistên-
cia farmacêutica adotados no Brasil e na 
experiência de países que tiveram êxito 
na idealização e implementação de polí-
ticas e sistemas, que ampliaram a oferta 
sustentável de medicamentos – dos bási-
cos aos de alta complexidade.

São propostas que objetivam contribuir 
com as análises e os projetos dos candi-

O período que antecede as eleições 
sempre oferece uma excelente 
oportunidade para que a socie-

dade brasileira debata os seus grandes 
problemas e busque soluções para resol-
vê-los, além de identificar novas e impor-
tantes questões para o desenvolvimento 
do País.

Foi com esse espírito e essa intenção 
que o Sindusfarma tomou a liberdade de 
elaborar um documento aos candidatos 
e candidatas à Presidência da Repúbli-
ca, que contém um diagnóstico da atual 
situação da assistência farmacêutica e 
do acesso aos medicamentos no País 
e propostas para aprimorá-los, visando 
aperfeiçoar o sistema de saúde público e 
privado, e, consequentemente, promover 
e elevar a qualidade de vida da população 
brasileira.
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O fim dessas medidas é o de garantir me-
lhor uso dos recursos públicos e acesso 
mais rápido da população às terapias. O 
estudo apurou que 62% dos produtos 
judicializados fazem parte das listas pa-
dronizadas do SUS; que as ações judiciais 
cresceram 51% nos últimos anos, saltan-
do de 366 mil, em 2015, para 553 mil, em 
2022; e que os R$ 8 bilhões gastos pelo 
Governo Federal com a judicialização em 
2021 superam as despesas com saúde de 
92% dos Estados brasileiros.

O documento para os candidatos à Presi-
dência da República conclui que, em seu 
conjunto, os quatro grandes programas 
propostos criam um círculo virtuoso foca-
do na sustentabilidade da assistência far-
macêutica, no fortalecimento das empre-
sas do setor e, principalmente, no acesso 
mais amplo e igualitário da sociedade 
brasileira aos medicamentos, com refle-
xos positivos para a qualidade de vida 
da população e para o desenvolvimento 
social, tecnológico e econômico do País. 
Por fim, propõe um mantra: Saúde é in-
vestimento, não é despesa.

Sindusfarma 

datos à Presidência da República, visando 
o desenvolvimento do setor e à melhoria 
da saúde da população brasileira, com 
projetos de simples execução.

O ecossistema proposto para promover o 
acesso aos medicamentos no Brasil tem 
quatro pilares:

O Centro de Inteligência em Saúde fica-
ria encarregado de coletar e consolidar 
dados de saúde da população (já existen-
tes), para conferir mais eficiência ao pro-
cesso de compras e fornecimento de me-
dicamentos e dar a Estados e municípios 
recomendações de oferta de produtos e 
serviços de acordo com as necessidades 
regionais.

O Programa de Aceleração da Inovação 
ficaria encarregado de melhorar a articu-
lação das diversas instituições e agências 
(Instituto Nacional de Propriedade In-
dustrial, Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa, Câmara de Regulação do Mer-
cado de Medicamentos etc.) envolvidas 
no processo de entrada de medicamen-
tos inovadores no País, com o objetivo de 
reduzir prazos e aperfeiçoar os critérios 
de incorporação, entre eles, o do valor 
terapêutico dos produtos.

O Programa de Modernização do Mer-
cado Farmacêutico ficaria encarregado 
de analisar e redefinir a regulação eco-
nômica do mercado de medicamentos, 
para eliminar suas distorções e seus 
emaranhados fiscal e tributário; o estu-
do propõe a desoneração completa das 
compras públicas de medicamentos e a 
liberação de preços para mercados com 
ampla competição, entre outras medidas.

O quarto pilar é a Força-tarefa de Redu-
ção da Judicialização, que ficaria encar-
regada de projetar e inserir no planeja-
mento orçamentário da saúde os gastos 
com medicamentos solicitados por ação 
judicial, já incorporados ao Sistema Único 
de Saúde, e de ampliar o conhecimento 
dos profissionais prescritores sobre medi-
camentos incorporados ao SUS. 

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

Estudo apurou que 62% dos produtos 

judicializados fazem parte das listas 

padronizadas do SUS; que as ações 

judiciais cresceram 51% nos últimos 

anos, saltando de 366 mil, em 2015, 

para 553 mil, em 2022; e que os R$ 8 

bilhões gastos pelo Governo Federal 

com a judicialização em 2021 superam 

as despesas com saúde de 92% dos 

Estados brasileiros.

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


12 | | Set/Out 2022

físicas, às vezes precárias na maioria das 
universidades, por onde passará durante 
a sua formação, seja pelas experiências 
necessárias para enfrentar o ambiente 
médico/ambulatorial/hospitalar. 

Nesta fase a vocação é sine qua non para 
que a sua formação seja no mínimo ade-
quada. Além de muito estudo teórico, o 
que importa é aprender a fazer, indepen-
dentemente do ambiente em que esteja 
trabalhando e da condição social do pa-
ciente a ser atendido. 

Vaidades devem ser deixadas de lado. O 
que falar dos confortos médicos durante 
os plantões noturnos e finais de sema-
na. Obviamente, estamos nos referindo 
aos serviços médicos universitários esta- 
duais e municipais com infraestrutura de 
inferior qualidade.

É uma honra e um prazer reflexionar 
momentos muito importantes da 
minha vida profissional. Para quem 

convive já há mais de 50 anos no meio 
acadêmico-médico, é sempre um desafio 
exprimir em pouco espaço o sentimento 
de respeito que tenho pela classe médica. 
Gosto de conversar com médicos e ouvir 
sobre as suas dores na profissão. De certa 
forma, esta é a anamnese que não cos-
tumamos fazer com os profissionais mé-
dicos que mais entendem de anamnese.

Formação médica – os primeiros 
desafios

Seja qual for o nível educacional, eco-
nômico e social daquele que decide pela 
medicina, ele deve ter em mente que ao 
iniciar a faculdade, enfrentará ambien-
tes desafiadores, seja pelas condições 

MÉDICO: 
o ouvido amigo 

da sociedade
Não fossem o conhecimento e a dedicação dos médicos durante a epidemia 

da Covid-19, teríamos tido uma mortandade inassimilável pela sociedade. 
Portanto, um reconhecimento à altura dos serviços prestados à população 

ainda hoje é devida, especialmente pela grande imprensa do nosso País.

Propaganda Médica
Hamilton Conde

Uma expectativa de retorno à 
normalidade

Após dois anos de pandemia e muito des-
gaste nas relações com pacientes, cole-
gas e familiares, existe uma expectativa 
de retorno à normalidade no dia a dia 
do médico. A palavra desgaste é muito 
branda para expressar o ambiente tóxi-
co a que foi submetida a classe médica. 
Faltou reconhecimento, sobraram agres-
sões e tristeza, e amizades foram até en-
cerradas entre membros de uma mesma 
equipe. Se ser médico não exigisse uma 
altíssima dose de sacerdócio, certamente, 
um grande número de profissionais esta-
ria pensando em deixar a profissão com 
muito pesar. 

Passado essa terrível fase da vida profis-
sional da classe médica, o que ainda vem 



|Set/Out 2022 | 13

Ouvido amigo – sinais dos tempos

Felizmente ou infelizmente, devemos le-
vantar duas questões da atualidade: O dr. 
Google e a Inteligência artificial – I.A.

Grande parte dos pacientes diante dos 
médicos já elabora a sua própria anam-
nese e até confidencia o autotratamento 
baseado no Dr. Google. Esta realidade, 
antes rechaçada pelos médicos, está sen-
do assimilada aos poucos ao dia a dia das 
consultas. Mas então, o que os pacientes 
vão buscar nas consultas médicas? Ob-
viamente, além de uma receita médica ou 
uma solicitação de exames, vão atrás de 
um “ouvido amigo”. Esta realidade trouxe 
à tona a necessidade de aprimoramento 
nas relações entre o médico e o paciente, 
focando a parte emocional.  

Assim como as questões relacionadas ao 
dr. Google, a Inteligência Artificial está 
muito próxima de ser incorporada em 
larga escala no dia a dia do atendimento 
aos pacientes. Obviamente, o papel do 
médico em todo este processo vai ser o 
de enriquecer a Inteligência Artificial para 
que ela se torne uma grande aliada na de-
finição de diagnósticos e recomendações 
de tratamento. 

Para finalizar, estamos diante de um cená-
rio que exige dos médicos adaptações as 
novas plataformas. Esta nova fase trará be-
nefícios tanto para os médicos quanto para 
um maior número de pacientes atendidos.

Estamos encerrando o nosso artigo reco-
nhecendo a importância do médico pelo 
seu conhecimento, pelas habilidades ine-
rentes à profissão e pela permanente dis-
posição de se atualizar, tendo em mente 
sempre a melhoria da qualidade de vida 
dos pacientes.

Parabéns aos médicos de todo o Brasil. O 
nosso reconhecimento.

Propaganda Médica

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

pela frente também é bastante desafia-
dor. Ser um eterno estudante e praticar 
a profissão como um sacerdócio, já fazem 
parte da cultura incorporada à profissão.
O que mais admiro na classe médica é a 
capacidade de integração às mudanças 
frequentes que lhe são impostas para o 
exercício da profissão. A exigência de 
adaptação às tendências chega de todos 
os lados. 

A decisão de ser médico é um desafio as-
sumido consigo mesmo de que vai ter de 
estudar e se atualizar enquanto exercer a 
profissão. O fato é que nem todo mun-
do sabe dessa característica da profissão 
“médico”. É seguramente a profissão que 
mais exige aprimoramento permanente, 
já que lida com vidas e um erro, por desa-
tualização ou inabilidade, pode ser fatal.

Relembrando os últimos 25 anos na Ati-
tude, nossa empresa, estivemos envolvi-
dos com vários programas de educação 
médica e percebemos grande parte das 
mudanças incorporadas ao dia a dia do 
médico. 

Evolução profissional – o eterno desafio

O esforço ao longo de décadas para ad-
quirir conhecimentos e habilidades ne-
cessários para uma atuação profissional 
adequada, merecia um reconhecimento 
melhor da sociedade como um todo. O 
tempo investido pelo médico, desde a 
sua formação e ao longo da sua carreira, 
tem um valor extraordinário. Cada dia, 
cada hora, cada minuto, cada segundo, 
são momentos decisivos na carreira de 
um médico. Minutos podem fazer muita 
diferença entre a vida e a morte dentro de 
um pronto-socorro ou no centro cirúrgico 
durante uma cirurgia.

Falta de reconhecimento pelo sacerdócio

Não fossem o conhecimento e a dedica-
ção dos médicos durante a epidemia da 
Covid-19, teríamos tido uma mortandade 
inassimilável pela sociedade. Portanto, 
um reconhecimento à altura dos serviços 
prestados à sociedade ainda hoje é devi-
da, especialmente pela grande imprensa 
do nosso País.

O RECONHECIMENTO 
DOS BRASILEIROS

Para evidenciar a nossa gratidão a todos 
os Médicos, pensamos em um agradeci-
mento em forma de poesia:

“Ter um médico ou uma médica 
neste mundo doente é ter o sorriso 
de uma linda flor
Em tempo de primavera; é ter o 
sol como abrigo do frio; é ter rios 
de palavras que vêm de um vasto  
oceano; é ter um copo de água 
quando se tem sede”.

“Médicos e Médicas, muitas vezes, 
estão em dificuldades, mas não 
são derrotados;
Têm muitos inimigos, mas nunca 
falta um amigo;
Às vezes, são feridos, mas não des-
truídos;
Levam sempre nos vossos corpos 
mortais a sabedoria para a cura 
dos males deste mundo”.

“Ter um médico ou uma médica é 
ter um porto de abrigo quando se 
aproxima a tempestade;
É ter um pedaço de pão quando se 
tem fome; é ter o vosso amor no 
coração para levar a cura aos do-
entes deste mundo”.

Que as vossas preciosas vidas se-
jam como um rio que corre sem 
nunca parar.

Autor: G.G.

mailto:hamilton.conde%40atitude.com.br%0D?subject=


Apesar de todos os 
desafios que enfrentam 

diariamente, eles seguem 
firmes, atuando com 

resiliência e dedicação a 
serviço da população.

Portanto, nada mais justo 
do que prestar todas as 

homenagens a esses
 profissionais que 

engrandecem
 a medicina. 

É   com grande satisfação que a UPpharma, mídia 
especializada e dirigida a médicos e profissionais 
de saúde, por mais um ano, desenvolve uma edi-

ção especial para comemorar o Dia do Médico, celebra-
do em 18 de outubro, e levar nossos agradecimentos a 
esses profissionais que abraçaram uma nobre missão: 
cuidar do bem mais precioso das pessoas, a saúde.

Na verdade, ser médico é que mais do que uma pro-
fissão; é uma escolha de vida. E apesar de todos os 
desafios que enfrentam diariamente, eles seguem fir-
mes, atuando com resiliência e dedicação a serviço da 
população.

Portanto, nada mais justo do que prestar todas as ho-
menagens a esses profissionais que engrandecem a 
medicina. Vida de médico não é fácil. Além de vários 
anos de estudo e especialização, eles enfrentam roti-
nas desgastantes, falta de estrutura para assistência a 
seus pacientes, privação da convivência da família e de 
amigos e uma série de outras situações desafiadoras.

Ser médico!

Uma escolha de vida
Ser médico!

Uma escolha de vida

Especial Dia do Médico
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Ser médico! Uma escolha de vida

Vida de médico não é fácil. Além de vários 
anos de estudo e especialização, eles 

enfrentam rotinas desgastantes, falta de
 estrutura para assistência a seus pacientes, 

privação da convivência da família e de 
amigos e uma série de outras 

situações desafiadoras.

Com a pandemia, a categoria foi levada à 
exaustão. Os médicos estiveram o tem-
po todo na linha de frente, realizando um 
trabalho brilhante. Muitos, infelizmente, 
perderam a vida, mas a verdade é que 
sem a atuação da classe médica, seja nos 
cuidados com a população ou integran-
do grupos de pesquisas e de estudos na 
busca por uma cura ou tratamento para a 
Covid-19, jamais conseguiríamos chegar 
ao controle da pandemia.

Por isso, nesse 18 de outubro, mais uma 
vez, a classe médica merece todo nosso 
reconhecimento e respeito. Sabemos que 
ainda há muito trabalho pela frente. Não 
podemos relaxar em relação à prevenção 
e ao combate da Covid-19, e os médicos 
continuam comprometidos com a saúde 
da população.

Hora de se reinventar
Temos no Brasil cerca de meio milhão de 
médicos, segundo o último senso realizado 
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) 
em 2020. E apesar de sua importância, 
este profissional continua enfrentando ad-
versidades para exercer este nobre ofício. 

O fato é que diante de uma nova realida-
de mundial, a medicina e, consequente-
mente, o ser médico, ultrapassa o âmbito 
da saúde. Esses profissionais precisam es-
tar preparados para tratar de pautas que 
envolvem questões sociais, econômicas e 
até políticas. 

Ou seja, a área médica vem se transfor-
mando. Entre os principais desafios do fu-
turo está a interação com a tecnologia. Os 
últimos avanços tecnológicos aplicados à 
saúde, como a chegada da telemedicina, 
têm como proposta gerar benefícios tanto 
para os pacientes e para os profissionais 
de saúde e sua equipe, tornando a prática 
médica mais eficiente e assertiva. 

Os médicos também precisam estar 
prontos para esse novo cenário. Ou seja, 
é hora de se reinventar para continuar 
atendendo seus pacientes com a excelên-
cia e os bons resultados. 

Nesta homenagem, a UPpharma desen-
volveu um conteúdo muito especial e 
contou, mais uma vez, com a colaboração 
de diversas sociedades médicas, que par-
ticiparam deste projeto como uma ma-
neira de valorizar cada profissional que 
continua atuando com toda competência 
e sensibilidade em tempos difíceis. 

Para realizar esse trabalho com êxito, ti-
vemos também a colaboração de diversas 
assessorias de imprensa, que nos ajuda-
ram prontamente na busca desse conteú-
do relevante. Agradecemos mais uma vez 
a esses importantes parceiros. 

Como uma mídia dirigida para médicos e 
profissionais de saúde, queremos deixar 
nossos agradecimentos à classe médica 
por toda dedicação no exercício da medi-
cina todos os dias.

Por terem um papel indispensável na 
sociedade, queremos também estender 
esse reconhecimento e homenagens para 
além do dia 18 de outubro: sintam-se va-
lorizados em todos os dias do ano.

Parabéns doutores. Deixamos nossos 
votos de muito sucesso a todos!
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Um novo horizonte

Construir um alinhamento de propósitos, uma convivência har-
moniosa, profícua e exitosa entre importantes entidades é um 
de nossos maiores objetivos.

A pós anos de enfrentamento à 
maior crise sanitária vivenciada 
por nossas gerações, finalmen-

te podemos dizer que, em 2022, o mun-
do encontra-se em um novo patamar em 
relação à pandemia de Covid-19. 

Neste mesmo espaço, em 2021, tive a 
oportunidade de escrever sobre o assun-
to, pontuando que ainda não era hora de 
relaxar no combate ao novo coronavírus. 
Sigo com a mesma opinião, porém, te-
nho a imensa felicidade de reconhecer 
que, atualmente, estamos em um cenário 
muito mais favorável em relação àquele 
momento. É inegável que tal panorama 
só se tornou possível graças à atuação 
dos médicos e demais profissionais da 
área da saúde.

Sem o trabalho desenvolvido pela cate-
goria, seja na assistência à população ou 
em pesquisas envolvendo o vírus SARS-
Cov-2, jamais teríamos chegado nesta si-
tuação, com grandes descobertas, como 
novas vacinas. Desta forma, agradeço a 
todos os médicos pelo trabalho realiza-
do, parabenizando-os não apenas como 
Presidente da Associação Médica Brasi-
leira (AMB), mas também como colega 
de profissão orgulhoso do trabalho dos 
meus companheiros de ofício.

Nossa categoria tem muito o que come-
morar. Nos últimos anos, a AMB, entida-
de que representa a classe médica, pas-
sou por um processo de reorganização 
imenso, com resultados extremamente 
positivos e que possibilitam à associação, 
além de demonstrar a sua importância e 
do associativismo, estar diretamente en-
volvida em bandeiras em prol da saúde 
brasileira e da classe médica.

Um exemplo disso é nossa participação 
ativa nas discussões sobre telemedicina 
e telessaúde em Brasília. Em abril, parti-
cipei de uma audiência com o deputado 
federal Pedro Vilela (PSDB/AL), relator do 
Projeto de Lei 1998/2020, posteriormen-
te aprovado, e representantes da AMB in-
tegraram outros dois importantes encon-
tros para discussão sobre o tema – um 
na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e 
outro com o próprio Ministro da Saúde, 
Dr. Marcelo Queiroga. 

Além disso, tive a oportunidade, ao lado 
de diversos integrantes da Diretoria da 
associação, de ser recebido pelo Senador 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), acompanha-
do de uma plêiade de senadores, para 
apresentarmos uma pauta de reivindica-
ções de interesse dos médicos e da socie-
dade brasileira.

Dr. César Eduardo Fernandes
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É uma grande honra estar à frente
 de uma entidade que busca o

 melhor para a assistência ao
 cidadão e ao ético exercício da 

medicina. Mas estamos apenas no
 começo – nosso trabalho continua! 

Os senadores ouviram as nossas princi-
pais reinvindicações, entre elas a defesa 
da Carreira de Estado para o Médico, o 
Exame de Proficiência para os egressos 
de medicina e a participação da entidade 
na Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias no SUS (CONITEC).

Este último item, inclusive, se tornou rea- 
lidade. Hoje, a AMB integra a CONITEC. 
Trata-se de mais um fruto das ações de 
nosso Núcleo de Atuação Parlamentar 
(NAP), que não mediu esforços para de-
fender a questão junto aos congressistas, 
tendo em vista a importância da associa-
ção, de suas Federadas e Sociedades de 
Especialidades no desenvolvimento cien-
tífico da medicina. 

E não é apenas em Brasília que a AMB se-
gue colaborando para o desenvolvimento 
e pesquisa na área médica. O Governo do 
Estado de São Paulo convocou um grupo 
composto por 50 especialistas em saúde, 
dos setores público e privado, para for-
mar o Conselho Superior de Combate 
às Doenças Infecciosas. E é com imensa 
satisfação que me encontro entre os inte-
grantes deste Conselho. O grupo irá con-
tribuir na formulação de estratégias e de 
políticas públicas para a previsão, manejo 
e enfrentamento de novas epidemias e 
pandemias no Estado de São Paulo.

Além disso, a Nova AMB segue buscan-
do o diálogo e a pluralidade de ideias em 
sua atuação. Em conjunto com diretores 
do Conselho Federal de Medicina (CFM), 
alinhamos recentemente uma estratégia 
de ação conjunta, buscando a melhoria 
do exercício da medicina no País. Entre 
os assuntos que estão no radar do CFM e 
da associação estão a expansão de novas 
vagas e escolas médicas, o desrespeito 
de outras categorias profissionais à Lei 
do Ato Médico, a certificação de especia-
listas, a necessidade de valorização dos 
médicos e as falhas na infraestrutura de 
atendimento. 

Construir um alinhamento de propósitos, 
uma convivência harmoniosa, profícua 
e exitosa entre importantes entidades é 
um de nossos maiores objetivos. Neste 
sentido, o programa de estreitamento 
de relacionamento com as Federadas da 
AMB segue a todo vapor. Estamos nos 
reunindo com as diretorias para tratar de 
interesses comuns das entidades, fortale-
cer e revigorar o associativismo brasileiro.

Tantos esforços em prol da medicina bra-
sileira não acontecem apenas em territó-
rio nacional. No mês de abril, a associação 
esteve presente na reunião do Conselho 
da World Medical Association (WMA), re-
alizado em Paris, na França. O reconheci-
mento da WMA em relação aos profissio-
nais médicos brasileiros é tanto que, em 
julho, recebemos na sede da Associação 
Médica Brasileira o Prof. Dr. Frank Ulrich 
Montgomery, Presidente do Conselho da 
Associação Médica Mundial. 

Assim, encerro este artigo celebrando o 
papel que a AMB vem desempenhando 
na política de saúde não apenas nacional, 
mas internacional também, comemoran-
do o dia do médico e tantas realizações. É 
uma grande honra estar à frente de uma 
entidade que busca o melhor para a assis-
tência ao cidadão e ao ético exercício da 
medicina. Mas estamos apenas no come-
ço – nosso trabalho continua! 

Dr. César Eduardo Fernandes é Presidente 
da Associação Médica Brasileira (AMB).
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O futuro da nossa saúde
Dr. José Luiz Gomes do Amaral

O sistema público, determinado a prover cuidados integrais 
aos mais de 210 milhões de cidadãos que vivem no País, é 
cronicamente subfinanciado, e termina por receber considerá-
vel parcela da atenção sanitária aos próprios usuários da saúde 
suplementar.

N esta edição da UPpharma de-
dicada ao Dia do Médico, ce-
lebrado anualmente em 18 de 

outubro, chamo o leitor à reflexão e po-
lemização de nossa saúde suplementar a 
partir de suas raízes. 

Vamos agora à história e ao debate: em 
1956 surge, em São Paulo, a Policlínica 
Central, considerada o primeiro plano de 
saúde do Brasil. Em 1967, iniciativa da 
AMB, cria-se a Unimed, origem de um 
sistema cooperativo logo estendido a 
todo o País. Observou-se rápida multi-
plicação dos planos coletivos, seguidos, 
com a entrada das seguradoras, dos pla-
nos individuais, fato consolidado na dé-
cada de 1980. 

Entretanto, ao lado da expansão surgi-
ram distorções dos modelos iniciais: os 
reajustes frequentes e a restrição das 
coberturas. O sistema que, em princípio, 
destinava-se a ampliar o acesso à medi-
cina qualificada, tornou-se um negócio 
voltado para si próprio, onde por bem 
ou por mal, busca-se, às vezes priorita-
riamente, reduzir custos e garantir lucros. 

Nos idos de 1988, a crise que se abateu 
sobre o setor evidenciou a imperiosa ne-
cessidade de sua regulação, que culmi-

nou com a Lei nº 9656 e, em 2000, com 
a estruturação da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). 

Hoje, o Sistema de Saúde Suplementar, 
que agrega operadoras de planos de saú-
de, cooperativas e seguradoras, responde 
por mais da metade dos gastos em assis-
tência à saúde no Brasil, aplicados a 49 
milhões de beneficiários. 

O sistema público, este determinado a 
prover cuidados integrais aos mais de 
210 milhões de cidadãos que vivem no 
País, é cronicamente subfinanciado, e ter-
mina por receber considerável parcela da 
atenção sanitária aos próprios usuários 
da saúde suplementar.

Dentro de um cenário de desigualdades 
e carências, as distorções que afligiam 
a rede complementar há mais 20 anos 
voltaram a prevalecer, obrigando ao apri-
moramento da legislação e do processo 
regulatório. Assim, atenção se volta ao 
Congresso Nacional, onde o trâmite da 
revisão da Lei 9656 ocupa o centro da 
atenção dos empresários e utentes dos 
setores suplementar e público.

Pacientes, instituições que representam 
a defesa do consumidor e médicos espe-
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Pacientes, instituições que representam a
 defesa do consumidor e médicos 

esperam pela implementação de regras 
que tragam segurança e qualidade à saúde 

suplementar. Sem desconsiderar exceções, 
muitas operadoras veem neste momento 

oportunidade para alargar as 
brechas por mais de duas décadas 

cavadas na Lei 9.656/98.

ram pela implementação de regras que 
tragam segurança e qualidade à saúde su-
plementar. Sem desconsiderar exceções, 
muitas operadoras veem neste momen-
to oportunidade para alargar as brechas 
por mais de duas décadas cavadas na Lei 
9.656/98.

Per fas et nefas é uma locução em latim 
que significa "por (para o) bem” ou “por 
(para o) mal". Seria possível alcançar per 
faz (“por bem”) a desejada sustentabilida-
de financeira da saúde suplementar sem 
prejuízo a seus beneficiários. Certamen-
te, a promoção de saúde, a prevenção de 
doenças, a medicina baseada em boas 
práticas, balizada em diretrizes robustas, 
alicerçada nas melhores evidências, es-
tão no cerne das iniciativas que geram 
qualidade à assistência e minimizam des-
perdícios. Tais resultados serão o retorno 
natural da excelência da formação médi-
ca, técnica, científica e ética – seja na gra-
duação, pós-graduação (especialização) 
ou educação continuada –, por meio de 
informações de atualização. 

Por outro lado, surgem aqueles que, ape-
nas sensíveis às margens de lucro, per 
nefas (“por mal”) buscam assegurar o 
resultado financeiro pela limitação dos 
gastos e, quando possível, aplicação de 
reajustes.

Entre as estratégias voltadas à redução 
de custos assistenciais podem ser classi-
ficadas aquelas centradas na otimização 
dos cuidados (per faz) e outras direta-
mente voltadas à limitação das interven-
ções (per nefas). 

Sem correr o risco da simplificação exa-
gerada, otimização consiste em usar com 
eficiência o que deve ser usado, ao pas-
so que a limitação representa cercear o 
acesso ou reduzir a qualidade do que de-
veria ser feito.

Como as ações perpetradas em detrimen-
to dos melhores interesses das pessoas 
assistidas ofendem a ética médica, os 
médicos oferecem-lhes justificada oposi-
ção. Daí certas operadoras buscarem de 
todas as formas vencer esta resistência e 

ampliar o controle sobre todas as etapas 
da assistência. 

Há muito o setor de saúde suplementar 
sofre com subsegmentações de planos, 
carências, recusa do cumprimento de co-
berturas e obstáculos ao fornecimento de 
autorizações para internações e/ou reali-
zação de procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos. Para tanto, restringe-se o 
credenciamento ou referenciamento aos 
que se submetem e são aplicadas glosas 
(“calotes” totais ou parciais) aos que resis-
tem, ou até mesmo descredenciamentos.
Para alcançar seu desiderato, muitas 
destas empresas partem em escalada de 
ações, hoje culminando em modelos de 
“verticalização” ou “integração”. No pri-
meiro, operadoras compram clínicas e 
hospitais, e no segundo, são estas insti-
tuições que adquirem ou associam-se às 
operadoras. Em ambos os casos, ao pa-
ciente (frequentemente qualificado como 
“usuário”) não é dado oportunidade de 
escolha, visto que os médicos são contra-
tados por tais empresas e desprovidos de 
autonomia.

As empresas verticalizadas ou integradas 
direcionam seus usuários para esta ou 

aquela unidade, definem os protocolos 
assistenciais sob a lógica do menor custo 
e monitoram (vigiam) de perto sua aplica-
ção. Os recursos disponibilizados são os 
que permitem mais vantagens financei-
ras, e não os melhores resultados clínicos.
Faz-se necessário, portanto, reformar a 
Lei 9.656/1998, no sentido de corrigir 
as distorções existentes. O que a socie-
dade espera é que o pacote de projetos 
que alteram a legislação – atualmente em 
debate na Câmara dos Deputados – nos 
leve ao aprimoramento da legislação, e 
não ao retrocesso. Entretanto, tem-se a 
impressão de que muitas das mudanças 
ventiladas nos corredores do Congresso 
beneficiam somente os mercadores de 
planos de saúde, o que é inaceitável.

Longe de buscar inviabilizar as empresas 
atuantes no setor, pois várias há que se 
pautam pela ética e qualidade da aten-
ção, o objetivo é direcionar os esforços 
em benefício da saúde das pessoas. É 
fundamental que toda a sociedade bra-
sileira esteja vigilante e se mobilize para 
acompanhar o que acontece em nossas 
casas legislativas. O futuro da nossa saú-
de e da saúde dos nossos filhos depende 
desta ação.

Dr. José Luiz Gomes do Amaral é Presidente da
 Associação Paulista de Medicina (APM).
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Conscientes, unidos, somos 
efetivamente mais fortes
Dr. Luciano de Melo Pompei

Meus aplausos e agradecimentos aos médicos do Brasil pela 
entrega, pelo compromisso e a dedicação que demonstram no 
dia a dia da saúde – por diversas vezes, como ocorreu nos piores 
momentos da Covid-19, até colocando a própria vida em risco 
para oferecer assistência e cuidados aos cidadãos.

E m 18 de outubro é comemorado 
o Dia do Médico. É de fato uma 
data especial. Aqui, quero para-

benizar todos os colegas que exercem a 
Medicina, mas não somente pelo dia e 
pelo mês em que são destacados anual-
mente. Meus aplausos e agradecimentos 
aos médicos do Brasil pela entrega, pelo 
compromisso e a dedicação que demons-
tram no dia a dia da saúde – por diversas 
vezes, como ocorreu nos piores momen-
tos da Covid-19, até colocando a própria 
vida em risco para oferecer assistência e 
cuidados aos cidadãos. Ou seja, a nós, às 
nossas famílias e aos nossos amigos. 

Aos meus pares de Ginecologia e Obs-
tetrícia, registro particularmente admi-
ração e gratidão pelo conjunto da obra. 
Tanto pela prática orientada e centrada 
no melhor para nossas pacientes quanto 
por ajudar a trazer ao mundo, de forma 
segura e saudáveis, milhares de crianças 
que representam alegria no presente e 
um mundo certamente mais ajustado no 
futuro. 

Os tocoginelogolistas merecem elogios 
também pela busca de atualização cons-
tante e de desenvolvimento científico. 
Recentemente, eles lotaram nosso 27º 

Congresso Paulista, que ocorreu presen-
cialmente após dois anos de atividades 
exclusivamente a distância. Foi em agosto 
passado, no Transamérica Expo Center/
SP. Um momento histórico, com público 
próximo da marca de 6.000 pessoas, en-
tre médicos, professores e expositores. 

O 27º Congresso, aliás, foi memorável.  
Tivemos sessões de top temas, cur-
sos pré-congresso, oficinas práticas, 
workshop para residentes, debates e fó-
runs que possibilitaram atualização em 
temas relevantes. Os tocoginecologistas 
foram a fundo em estudos e discussões 
sobre o que há de mais moderno e resolu-
tivo na especialidade, inclusive debaten-
do questões que hoje preocupam o mun-
do inteiro, como monkeypox (a varíola do 
macaco) na gravidez. 

A cerimônia de abertura oficial do Con-
gresso 2022 foi prestigiada por lideranças 
da medicina e da saúde. Deferência me-
recida a uma especialidade sempre foca-
da no desenvolvimento científico e prá-
tico para a melhor assistência à mulher.

A Defesa Profissional abriu frentes sobre 
pacientes LGBTQIA+, cuidados éticos e 
jurídicos no atendimento e valorização do 
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A SOGESP busca permanentemente
reconhecimento e condição adequada ao
exercício da tocoginecologia. Investimos 
ainda em amplo portfólio de atividades para 
educação médica continuada. Nosso 
carro-chefe é o Congresso, mas promovemos
 jornadas e simpósios em todo o Estado por
 meio de nossas Regionais. 

trabalho dos ginecologistas e obstetras, 
mídias sociais e a consequente influência 
no atendimento, colocando na ordem do 
dia reflexões sobre telemedicina e as te-
leconsultas. 

A SOGESP busca permanentemente re-
conhecimento e condição adequada ao 
exercício da tocoginecologia. Investimos 
ainda em amplo portfólio de atividades 
para educação médica continuada. Nosso 
carro-chefe é o Congresso, mas promo-
vemos jornadas e simpósios em todo o 
Estado por meio de nossas Regionais. 

Trabalhamos com ética e humanização, 
buscamos inovação e representatividade, 
nos orientamos pela excelência e com-
promisso. Todas as nossas práticas são 
extremamente transparentes, e, por isso, 
conquistamos nossa credibilidade. O pro-
pósito maior, reitero, é o reconhecimento 
do ginecologista-obstetra, a promoção e 
priorização da saúde da mulher.

De forma geral, buscamos melhorias para 
o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, 
um patrimônio de todos os brasileiros. Ele 
é abrangente, sem custo direto ao usuá-
rio, com boa cobertura, entre outros pon-
tos positivos. Considerando a dimensão 
do País, número de habitantes e investi-
mentos, é uma proposta desafiadora. 

Claro, conhecemos as fragilidades do SUS 
em acesso à consultas e a procedimentos, 
a carência de recursos, de profissionais 
etc. Assim, avançar é a missão. 

Necessitamos de injeção de recursos, de 
fluidez na referência e na contrarreferên-
cia. Carecemos igualmente de normas 
mais nítidas para encaminhamentos, de-
finição clara dos níveis secundário e ter-
ciário, além de disseminação da informa-
ção e educação continuada para todos os 
profissionais, não apenas para médicos. 

Preocupa-nos a mortalidade materna no 
Brasil, ainda elevada quando olhamos 
recomendações da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). É uma esfera que re-
quer mais foco aos cuidados à gestante, à 
puérpera; a qualificação das condições de 
pré-natal, de parto, treinamento para as 
emergências obstétricas.

Para unir forças para as mudanças e aper-
feiçoamentos no sistema de saúde, a SO-
GESP empreende uma série de iniciativas 
visando à renovação associativa. Traba-
lhamos demais junto aos jovens médicos e 
promovemos diversos cursos e iniciativas 
direcionadas à boa formação. É essencial 
fazer com que os mais jovens – aliás, que 
todos – compreendam a importância da 
atuação associativa. Conscientes, unidos, 
somos efetivamente mais fortes.

Dr. Luciano de Melo Pompei é Presidente da 
Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado

 de São Paulo (SOGESP).
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Novos caminhos para 
a medicina
Dra. Ieda Jatene

Quando não pode curar, ele deve aliviar. E quando não pode 
curar e nem aliviar precisa confortar. Porque médico precisa ser 
especialista em gente.

C omo em toda ciência antiga, não 
existe um, mas vários marcos 
considerados como primórdios 

da história da medicina. Alguns deles re-
portam atividades médicas há 10 mil anos. 
Outros atribuem a origem da medicina aos 
egípcios, sendo o primeiro médico da his-
tória um homem de nome Imhotep, que 
teria vivido entre 2655 a.C. – 2600 a.C. e 
deixado um legado com 48 casos médicos, 
organizados em seções, com diagnóstico e 
possibilidades de terapêuticas. 

Já na Babilônia, talvez os médicos tenham 
sentido pela primeira vez o peso da res-
ponsabilidade: a legislação criada pelo Rei 
Hamurabi, entre 1792 a.C. e 1750 a.C., re-
gulamentava a profissão no primeiro códi-
go de leis de que se tem notícia. Lá cons-
tava a obrigatoriedade de ser remunerado 
por serviços prestados, mas apenas se o 
problema fosse resolvido e a pessoa cura-
da. Se o tratamento não surtisse o efeito 
desejado a penalidade do médico era ter 
suas mãos amputadas. Desde sempre, 
portanto, uma profissão de risco.

Também historicamente a medicina pode 
ser considerada reduto masculino. Para 
se ter ideia, no Brasil, em 1910, 77,7% 
dos médicos eram homens e essa preva-
lência seguiu ampliando até 1960 quan-
do alcançou 87%, tornando ínfima a pre-
sença feminina na especialidade. 

Mas, a partir dos anos de 1970, começa 

a ocorrer um processo contrário, com as 
mulheres aumentando gradativamente 
a participação, passando de 15,8%, em 
1970, para 46,6% em 2020, de acordo 
com a edição mais recente da Demografia 
Médica, do Conselho Federal de Medici-
na (CFM).

E as doutoras já são maioria em determi-
nadas faixas etárias: no grupo com até 34 
anos, elas representam 58,5% entre os 
médicos até 29 anos e 55,3% na faixa en-
tre 30 e 34 anos. Além disso, desde 2009, 
as médicas são as que mais realizam no-
vos registros. Em 2019, a proporção che-
gou a 57,5% de inscrições femininas con-
tra 42,5% das masculinas. 

Mais jovens
Mais de metade dos médicos brasileiros 
está na região Sudeste (53,2%) e são eles os 
responsáveis pelo atendimento de 42,1% 
dos brasileiros. Já o Estado de São Paulo 
concentra mais de um quarto (28,1%) dos 
profissionais em atividade, dando assistên-
cia a 21,9% da população do País. 

A média etária da especialidade no País 
hoje é de 45 anos e se comprova um re-
juvenescimento da medicina ano a ano: 
em 2015, a média era de 45,7 anos. Os 
doutores em atividade são os mais ve-
lhos, com média de 48 anos, enquanto as 
doutoras estão na casa dos 42. 
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Ser médico! Uma escolha de vida

Plenance EZE® – rosuvastatina cálcica + ezetimiba
Cápsulas (5 mg + 10 mg), (10 mg + 10 mg) ou (20 mg + 10 mg) com 30 cápsulas. VIA ORAL. USO ADULTO. Indicações: como terapia adjuvante à dieta, em pacientes considerados como de alto ou muito alto risco cardiovascular, quando a resposta à dieta e aos exercícios é inadequada 
em pacientes adultos com hipercolesterolemia primária (familiar heterozigótica ou não familiar) ou com dislipidemia mista. Em pacientes adultos com hipercolesterolemia, é indicado para redução do LDL-colesterol, colesterol total e triglicérides elevados, diminuição de ApoB, não HDL-C,  
das razões LDL-C/HDL-C, não HDL-C/HDL-C, ApoB/Apo A-I, C-total/HDL-C e aumento de HDL-C. Contraindicações: em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente deste medicamento; grávidas e lactantes e em mulheres com potencial para engravidar, a menos que 
estejam adotando precauções contraceptivas adequadas;  com doença hepática ativa, incluindo elevações persistentes e inexplicadas das transaminases séricas e qualquer elevação das transaminases séricas que exceda 3 vezes o limite superior do normal (LSN); com insuficiência renal 
grave (TFGe < 30 mL/min/1,73 m2). Advertências e precauções: inibidores da HMG-CoA redutase devem ser utilizados com cautela em pacientes que utilizam quantidades excessivas de álcool ou com histórico de doença hepática.  A coadministração de ezetimiba com estatina pode levar 
a elevações consecutivas das transaminases (≥ 3 vezes o LSN). Recomenda-se que as enzimas hepáticas sejam avaliadas antes e por 12 semanas após o início da terapia e no caso de qualquer elevação da dose, e depois periodicamente. Na experiência pós-comercialização com ezetimiba, 
foram relatados casos de miopatia e de rabdomiólise, independentemente de causalidade. Foi observado aumento da incidência de miosite e miopatia em pacientes que estavam recebendo inibidores da HMG-CoA redutase em conjunto com ciclosporina, derivados do ácido fíbrico (genfibrozila 
e fenofibrato), niacina, antifúngicos do grupo azol e antibióticos macrolídeos. Plenance EZE® deve ser prescrito com cautela para pacientes com fatores de risco para miopatia, como insuficiência renal, idade avançada e hipotireoidismo, ou em situações em que pode ocorrer aumento de seus 
níveis plasmáticos. Plenance EZE® deve ser suspenso temporariamente em pacientes com uma condição aguda grave sugestiva de miopatia ou que predisponha ao desenvolvimento de insuficiência renal secundária à rabdomiólise. Pacientes que desenvolveram miopatia induzida por outras 
estatinas ou ezetimiba não devem receber Plenance EZE®. Pacientes tratados com Plenance EZE® podem experimentar aumento dos níveis séricos de HbA1c e da glicemia, que em alguns casos, podem alcançar o limiar de diagnóstico de diabetes, principalmente em pacientes de alto risco 
para desenvolver diabetes mellitus. Inibidores da HMG-CoA redutase tem sua exposição aumentada em pacientes asiáticos quando comparados com caucasianos. Plenance EZE® contém lactose e, portanto, deve ser usado com cautela por pacientes com intolerância a lactose. Plenance EZE® 
pode provocar aumento dos níveis séricos de CK, bem como de ALT/TGP e AST/TGO além de elevação da glicemia e da HbA1c. Na urina pode apresentar proteinúria no teste de fita que, na maioria dos casos, diminui ou desaparece espontaneamente com a continuação do tratamento e não 
é um indicativo de doença renal aguda ou progressiva. Em terapia com ácido fusídico existe risco de lesão muscular e de rabdomiólise. Se Plenance EZE® for acrescentado à terapia com varfarina ou outro anticoagulante cumarínico, a Razão Normalizada Internacional deve ser adequadamente 
monitorada. A coadministração de Plenance EZE® e fibratos não é recomendada. Plenance EZE® associado a fenofibratos (genfibrozila, fenofibrato e outros ácidos fíbricos) pode aumentar o risco de miopatia. Deve-se ter cautela ao prescrever Plenance EZE® para pacientes que estejam utilizando 
ciclosporina. Gravidez e lactação – Categoria de risco na gravidez: X. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento. Interações com medicamentos, alimentos e álcool – Efeito de medicamentos 
coadministrados na ASC da rosuvastatina: a rosuvastatina é um substrato para determinadas proteínas transportadoras, incluindo o transportador hepático de captação OATP1B1 e o transportador de efluxo BCRP. A administração concomitante com fármacos inibidores dessas proteínas pode 
resultar em maior concentração plasmática de rosuvastatina e maior risco de miopatia. A eritromicina, por sua vez, pode diminuir em 20% a ASC e a baicalina diminuir em 47%. Quando for necessária a administração de Plenance EZE® concomitante com agentes que aumentam a exposição 
da rosuvastatina, a dose deste componente deve ser ajustada. Antiácidos: diminuição da concentração plasmática da rosuvastatina em aproximadamente 50%. Ácido fusídico: relatados eventos musculares relacionados, incluindo rabdomiólise. Varfarina: pode resultar em aumento da RNI em 
comparação com a varfarina isolada. Ciclosporina: pode aumentar o risco de miopatia/rabdomiólise. Inibidores de protease: pode aumentar a exposição sistêmica à rosuvastatina e deve ser feito com cautela. Fibrato: deve ser evitado associado a genfibrozila, fenofibrato e outros ácidos fíbricos, 
pois pode aumentar o risco de miopatia. Cautela no uso concomitante com fármacos que podem diminuir os níveis ou a atividade de hormônios esteroidais endógenos, tais como cetoconazol, espironolactona e cimetidina. Efeito de medicamentos coadministrados na ASC da ezetimiba – 
Antiácidos: deve ser administrado pelo menos duas horas antes ou depois do uso de antiácidos. Colestiramina: reduziu a ASC média da ezetimiba total (ezetimiba + glicuronídeo de ezetimiba) em cerca de 55%. Ciclosporina: cautela para pacientes que estejam utilizando ciclosporina.  
As concentrações de ciclosporina devem ser monitoradas. Fibratos: os fibratos podem aumentar a excreção biliar de colesterol, levando à colelitíase. A coadministração não é recomendada. Fenofibratos: Plenance EZE® não deve ser usado junto com fenofibratos. Anticoagulantes: relatos 
pós-comercialização de aumento da RNI pela associação de ezetimiba com varfarina ou fluindiona. Posologia: o paciente deve estar sob dieta redutora de lípides adequada e deve continuá-la durante o tratamento. A dose inicial recomendada é de rosuvastatina 5 mg + ezetimiba 10 mg ou 
rosuvastatina 10 mg + ezetimiba 10 mg, uma vez por dia, com ou sem a ingestão de alimentos. A terapia deve ser individualizada, podendo ser aumentada até rosuvastatina 20 mg + ezetimiba 10 mg uma vez por dia. Se necessário, o ajuste de dose pode ser feito em intervalos de 4 semanas. 
Para pacientes com hipercolesterolemia grave (incluindo hipercolesterolemia familiar heterozigótica) ou aqueles pacientes que necessitam atingir metas agressivas de redução de LDL-C, pode-se considerar uma dose inicial de rosuvastatina 20 mg + ezetimiba 10 mg. A dose inicial de rosuvastatina 
5 mg + ezetimiba 10 mg deve ser considerada para pacientes descendentes de asiáticos. A dose máxima de segurança em populações asiáticas e seus descendentes é de rosuvastatina 20 mg + ezetimiba 10 mg uma vez ao dia. Para os pacientes com genótipo c.521CC ou c.421AA, recomenda-se 
a dose máxima de rosuvastatina 20 mg + ezetimiba 10 mg uma vez ao dia. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. Reações adversas e alterações de exames laboratoriais: em estudos clínicos, os EA relacionados ao tratamento mais comuns foram gastrointestinais. Reação 
comum (≥ 1% a  < 10%): mialgia, artralgia, nasofaringite. Vide demais reações adversas na bula completa do produto. Reg. MS 1.0033.0210/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/ PLEZE-MB02-19/SAC: 0800-0135044. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Documentação científica e informações adicionais estão disponíveis no Serviço 
de Atendimento ao Consumidor e no serviço de atendimento aos profissionais prescritores e dispensadores de medicamentos. Referências bibliográficas: 1. Hong SJ, Jeong HS, Ahn JC, et al. A Phase III, Multicenter, Randomized, Double-blind, Active Comparator Clinical Trial to 
Compare the Efficacy and Safety of Combination Therapy With Ezetimibe and Rosuvastatin Versus Rosuvastatin Monotherapy in Patients With Hypercholesterolemia: I-ROSETTE (Ildong Rosuvastatin & Ezetimibe for Hypercholesterolemia) Randomized Controlled Trial. Clin Ther. 2018;40(2): 
226-241.e4. 2. Pappa E, Rizos CV, Filippatos TD, et al. Emerging Fixed-Dose Combination Treatments for Hyperlipidemia. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2019;24(4):315-322. 3. Bays HE, MD, Davidson MH, Massaad R, et al. Safety and Efficacy of Ezetimibe Added on to Rosuvastatin 5 or 10 mg 
Versus Up-Titration of Rosuvastatin in Patients With Hypercholesterolemia (the ACTE Study). Am J Cardiol 2011; 108: 523–530. 4. Yang H, Li N, Zhou Y, et al. Cost-Effectiveness Analysis of Ezetimibe as the Add-on Treatment to Moderate-Dose Rosuvastatin versus High-Dose Rosuvastatin in the 
Secondary Prevention of Cardiovascular Diseases in China: A Markov Model Analysis. Drug Des Devel Ther. 2020;14:157-165. 5. Kim KJ, Kim SH, Yoon YW, et al. Effect of fixed-dose combinations of ezetimibe plus rosuvastatin in patients with primary hypercholesterolemia: MRS-ROZE 
(Multicenter Randomized Study of ROsuvastatin and eZEtimibe). Cardiovasc Ther. 2016;34(5):371-82. 6. Plenance® EZE. São Paulo. Libbs Farmacêutica Ltda. Bula do medicamento. 7. Revista Kairos. São Paulo: Kairos. 33(389). Abr. 2021. Suplemento. 8. Weisser B, Predel HG, Gillessen A, et al. 
Single Pill Regimen Leads to Better Adherence and Clinical Outcome in Daily Practice in Patients Suffering from Hypertension and/or Dyslipidemia: Results of a Meta-Analysis. High Blood Press Cardiovasc Prev. 2020;27(2):157-164. 9. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS 
Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(Supply). 10. Rhee MY, Kim KJ, Kim SH, et al. Ezetimibe and Rosuvastatin Combination Treatment Can Reduce the Dose of Rosuvastatin Without Compromising Its  
Lipid-lowering Efficacy. Clin Ther. 2019;41(12):2571-2592. 11. Kim W, Yoon YE, Shin SH, et al. Efficacy and Safety of Ezetimibe and Rosuvastatin Combination Therapy Versus Those of Rosuvastatin Monotherapy in Patients With Primary Hypercholesterolemia. Clin Ther. 2018;40 (6):993-1013.

CONTRAINDICAÇÃO: DOENÇA HEPÁTICA ATIVA. 
INTERAÇÕES COM MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E ÁLCOOL: CICLOSPORINA.

Combina com o melhor da vida.1-4

A combinação inovadora de rosuvastatina 
 e ezetimiba em uma única cápsula.6,7

Até

63%
de redução
do LDL-C.5

Apresentação
exclusiva6,7

Maior adesão ao tratamento.8,9

Boa tolerabilidade no combate ao 
colesterol elevado em adultos.1,10,11

ROSUVASTATINA EZETIMIBA
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Aproveito o mês do
Dia dos Médicos para 
cumprimentar os colegas 
que, independentemente 
da bagagem acadêmica 
que carregam ou dos 
anos de estrada percor-
ridos, estão sempre 
dispostos a renovar os 
votos de dedicação ao 
próximo, zelando por 
uma sociedade mais 
saudável, de corpo
e alma.  

Os médicos mais jovens estão no Tocan-
tins e em Rondônia (média de 41,6 anos). 
Já os médicos paulistas estão um pouco 
abaixo da média brasileira: 44,9 anos. 
Quando focamos em nossa especialida-
de, os cardiologistas estão acima da mé-
dia etária dos médicos em geral, com 48,6 
anos. 

A cardiologia, aliás, figura na oitava po-
sição do ranking de especialidades mais 
procuradas, com 4,1% de médicos que-
rendo atuar na área, de acordo com o 
CFM, atrás de clínica médica (11,3% do 
total), pediatria (10,1%), cirurgia geral 
(8,9%), ginecologia (7,7%), anestesiolo-
gia (5,9%), medicina do trabalho (4,6%) 
e ortopedia e traumatologia (4,1%). Na 
Demografia Médica de 2015, a especia-
lidade figurava em sexto lugar. 

Apesar de não estar entre as especiali-
dades mais requisitadas atualmente, de-
manda não falta: as doenças cardiovascu-
lares são as que mais matam no País, com 
400 mil óbitos por ano. 

Outro fator é que com o fenômeno da 
longevidade, idosos tendem a necessitar 
cada vez mais do acompanhamento de 
cardiologistas. Pesquisa de uma empre-

sa de serviços para o segmento de saúde 
com 12 milhões de usuários de planos 
privados revelou que os cardiologistas 
eram os mais acionados (15% dos even-
tos), seguidos por ortopedistas (11%) e 
oftalmologistas (9%).

Socesp
Estar em consonância com o cenário atual  
da medicina é uma das prerrogativas da 
Sociedade de Cardiologia do Estado de 
São Paulo – SOCESP para manter sua tra-
dição de entidade científica receptiva às 
novas demandas da profissão. 

O grupo SOCESP Mulher (https://socesp.
org.br/web-socesp/series/socesp-mu-
lher/), por exemplo, é a resposta para a 
crescente feminilização da medicina, pro-
movendo ações de valorização das cardio-
logistas e das demais profissionais de saú-
de, criando atividades e eventos voltados 
à realidade feminina, com entrevistas so-
bre os desafios para conciliar as múltiplas 
atividades e o posicionamento no merca-
do de trabalho, entre outros temas. 

A entidade mantém seus canais de co-
municação up-to-date, lançando mão das 
ferramentas de comunicação disponíveis 
para alcançar todos os públicos, incluindo 
os médicos mais jovens com quem tam-
bém nos comunicamos em nossas mídias 
sociais – Instagram, LinkedIn, Facebook, 
Twitter e YouTube – e graças à interação 
proporcionada pelo site bastante dinâmi-
co (www.socesp.org.br), no qual está hos-
pedada a Revista da SOCESP. 

Conhecimento e atualização dentro da 
cardiologia chegam por meio do SO-
CESPcast, podcasts sobre assuntos liga-
dos à especialidade, e do WebSOCESP 
(https://socesp.org.br/web-socesp/), que 
utiliza o formato de videoaulas para tratar 
de matérias de interesse dos associados. 

Nosso Centro de Treinamento (https://so-
cesp.org.br/centro-treinamento-socesp) 
é outra fonte de novos conhecimentos 
para os cardiologistas, médicos em geral 
e profissionais de saúde. 

Congressos anuais – como o 42º Con-
gresso da SOCESP, realizado em junho 
deste ano, com 6.474 inscritos de 25 
estados – são exemplos da preocupação 
constante da diretoria desta entidade em 
manter a competência técnico-científica 
no mais alto grau dentro da cardiologia, 
com acesso para todos: dos mais expe-
rientes aos recém-formados, não se es-
quecendo de agregar aqueles de áreas 
correlatas e imprescindíveis para o traba-
lho dos cardiologistas, como profissionais 
de educação física, enfermagem, farma-
cologia, fisioterapia, nutrição, odontolo-
gia, psicologia e serviço social, além de 
pessoas ligadas aos grupos de estudos 
em cuidados paliativos. 

A cura 

É fato que a pandemia da Covid-19 evi-
denciou a fragilidade da vida e até da  
ciência diante deste inimigo inusitado. 
Mas as lições que o caos deixou alertam 
para a necessidade do cuidado, mes-
mo quando não conhecemos o caminho 
para a cura. Porque, como disse meu pai, 
Adib Jatene, “a função do médico é curar. 
Quando não pode curar, ele deve aliviar. 
E quando não pode curar e nem aliviar 
precisa confortar. Porque médico precisa 
ser especialista em gente.”

Aproveito o mês do Dia dos Médicos para 
cumprimentar os colegas que, indepen-
dentemente da bagagem acadêmica que 
carregam ou dos anos de estrada percor-
ridos, estão sempre dispostos a renovar 
os votos de dedicação ao próximo, zelan-
do por uma sociedade mais saudável, de 
corpo e alma.   

Dra. Ieda Jatene é especialista em cardiopatia congêni-
ta e cardiologia pediátrica e é a Presidente da SOCESP 

(Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo) 
para o biênio 2022/2023.
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Anestesiologia presente em 
todos os momentos
Dra. Maria José Carvalho Carmona

Neste mês, os médicos anestesiologistas têm duas datas para 
comemorar: 16 de outubro, Dia Internacional da Anestesiologia. 
e 18 de outubro, Dia do Médico.

A anestesiologia, indiscutivelmen- 
te, desempenha um papel funda-
mental na história da medicina. 

No Brasil, nossa especialidade, reconhe-
cida pelo Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e pela AMB (Associação Médica 
Brasileira), tem ampla área de atuação. 

Anestesia clínica, controle da dor aguda e 
crônica, avaliação pré-operatória, cuida-
dos perioperatórios, controle clínico de 
pacientes graves durante procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos com ou sem 
sedação, terapia intensiva cirúrgica, cui-
dados paliativos e transporte de pacien-
tes graves fazem parte de atividades que 
executamos diariamente. 
 
Como anestesiologistas clínicos, parti-
cipamos das diferentes áreas cirúrgicas. 
Além da formação básica de três anos, 
muitos médicos são superespecializa-
dos em anestesia pediátrica e neonatal, 
neuroanestesia, anestesia cardiovascular 
e torácica, anestesia para obstetrícia de 
alto risco, anestesia regional, entre ou-
tras áreas. A expertise profissional em 
acessos vasculares e à via aérea normal 
ou difícil, além do manejo do sangramen-
to intraoperatório e da instabilidade he-
modinâmica, nos credenciam para cola-
borarmos em situações críticas também 
fora do ambiente do centro cirúrgico ou 
dos setores para realização de procedi-
mentos diagnósticos ou terapêuticos sob 
anestesia. 

A segurança do paciente é a meta de todo 
ato anestésico. No dia a dia, atuando em 
centros cirúrgicos por todo o mundo, a 
anestesiologia é reconhecida como a es-
pecialidade médica que mais contribuiu 
para a redução da mortalidade.  Com esse 
foco, somos treinados para buscar novos 
conhecimentos e evidências robustas na 
literatura, com educação continuada e 
treinamentos práticos que garantem a 
habilidade técnica, bem como por avalia-
ção e análise crítica da incorporação tec-
nológica, estando na vanguarda de técni-
cas que garantem os melhores desfechos 
aos pacientes.
 
O uso de Ciência de Dados tem uso cres-
cente na anestesiologia contemporânea. 
Uso de dados capturados a partir do re-
latório eletrônico de anestesia, os proces-
sos de automação e interoperabilidade de 
equipamentos são crescentes na aneste-
siologia e, a partir da captura de dados e 
do relatório eletrônico dos sinais vitais do 
paciente, é possível não apenas o diag-
nóstico como também a previsibilidade 
de alterações sistêmicas, a partir do uso 
de inteligência artificial.

Entretanto, apesar do intenso desenvol-
vimento tecnológico, muitas populações 

não dispõem de adequado acesso a tra-
tamentos cirúrgicos, o que, muitas vezes, 
está relacionado à falta de anestesistas. 
Faz-se necessário o treinamento continua- 
do a novos especialistas para equalizar a 
distribuição dos especialistas nas diver-
sas regiões do mundo.

Não posso deixar de mencionar e aplaudir 
todos os profissionais da área da saúde 
que estiveram na linha de frente na ba-
talha contra a Covid-19. E os anestesiolo-
gistas também tiveram um papel impor-
tantíssimo durante a pandemia, atuando 
como intensivistas, contribuindo para 
transformar salas cirúrgicas em unidades 
de terapia intensiva, realizando o trans-
porte de pacientes críticos ou mesmo 
treinando outros especialistas, principal-
mente no acesso à via aérea, contribuin-
do para salvar muitas vidas.

Neste 18 de outubro, parabenizamos to-
dos os médicos pelo seu dia! Devemos 
nutrir o sentimento e crer que nossa 
missão, em suas mais diversas especia-
lidades, contribui, além do alívio da dor, 
para a prevenção, diagnóstico, tratamen-
to, reabilitação de várias doenças e cura, 
e resulta na melhoria da qualidade de vida 
de toda a sociedade. 

Dra. Maria José Carvalho Carmona é Presidente da 
Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo 

(SAESP).
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Conquista que se sente.1

Baixo risco de interação
medicamentosa em

pacientes polimedicados4-7

Potência adequada
para risco

intermediário4-7

Boa adesão
ao tratamento3

Ampliação
de acesso2
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Dia dos Médicos, das 
Médicas, dosJovens Médicos...
Dr. Carlos Roberto Rieder

Ser médico é isso: ter compromisso com a qualificação, com a as-
sistência e ter sempre o coração batendo forte e cuidar de gente. 
Parabéns a todos! 

E m décadas recentes, o número de 
médicos no Brasil cresceu pro-
porcionalmente cinco vezes mais 

do que o da população. Em 1970, somá-
vamos 42.718 médicos e uma população 
de 94,5 milhões. Em 2022, somos mais 
de 500 mil médicos para cerca de 215 
milhões de habitantes.

Há 30 anos, segundo o estudo demográ-
fico do Conselho Federal de Medicina 
(CFM), tínhamos 30,8% de mulheres mé-
dicas. Já em 2020, elas eram 46,6%, com 
tendência de alta. 

Daí, nesse 18 de outubro, Dia do Médico, 
eu parabenizo a todos os nossos colegas 
que se doam diariamente a garantir mais 
saúde aos cidadãos, mas com destaque 
às mulheres médicas e às gerações que 
nos sucederão. 

Nós, médicos há mais tempo, merecemos 
um grande abraço por enfrentar adversi-
dades, inclusive as do sistema que tor-
nam nosso ofício um desafio, para dizer 
o mínimo. 

Nossas médicas estão de parabéns por 
se imporem com competência e brilhan-
tismo, aliás, como ocorre com as mulhe-

res em todos os segmentos sociais. Por 
sua vez, acadêmicos e residentes são o 
nosso futuro. Assim, desde agora, expres-
so gratidão a eles. 

O fato preocupante, por outro lado, é que 
nossas colegas seguem discriminadas em 
diversos aspectos, entre as quais pela di-
ferença salarial. Um grupo de mulheres es-
pecialistas da Academia Brasileira de Neu-
rologia (ABN) mencionava, recentemente, 
em uma live que a remuneração delas che-
ga a ser de 20% a 30% menor do que a de 
homens, ocupando o mesmo cargo. Isso 
ocorre em regra em toda a medicina. 

Tais dados refletem a urgência de se buscar 
ininterruptamente igualdade de gênero na 
neurologia e na sociedade em geral. Essa 
luta não cabe só a elas, e sim a todos que 
fazem parte da comunidade médica, afinal, 
é sempre válido lembrar que, quanto maior 
pluralidade de vivências e ideias em um lo-
cal, melhores resultados serão obtidos.

A ABN mantém semelhante olhar cuida-
doso aos jovens. Periodicamente, promo-
vemos ações de ensino continuado ex-
clusivas a residentes e/ou acadêmicos. O 
mais valioso benefício que podemos ofe-
recer para eles é compartilhar conheci-

mentos, incentivá-los ao desenvolvimen-
to permanente, estimulá-los à pesquisa, à 
participação associativa e a se envolver 
na garantia dos direitos que lhe cabem 
por meio da defesa profissional.

Mirando o futuro, vemos surgirem novos 
neurologistas por todo o território nacio-
nal para assistir aos brasileiros; e aqui um 
justo reconhecimento à competentíssima 
atuação do Departamento de Ligas Aca-
dêmicas de Neurologia e seu órgão afilia-
do, à Associação das Ligas Acadêmicas de 
Neurologia, ABLAN.

Registro complementarmente, por impor-
tante, que tivemos recentemente uma 
grande confraternização entre todos es-
ses colegas em nosso Congresso Brasilei-
ro de Neurologia, realizado de 21 a 24 de 
setembro de 2022, em Fortaleza, Ceará. 
Após dois anos de eventos somente em 
plataformas digitais, devido à pandemia 
de Covid-19, o público foi expressivo e 
todos estavam esfuziantes com a opor-
tunidade de troca de conhecimento cara 
a cara, além do convívio com seus pares. 
Ser médico é isso: ter compromisso com a 
qualificação, com a assistência e ter sem-
pre o coração batendo forte e cuidar de 
gente. Parabéns a todos! 

Dr. Carlos Roberto Rieder é Presidente da 
Academia Brasileira de Neurologia (ABN).
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Parabéns pelo DIA dos Médicos.
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Atuação com ética e 
comprometimento
Dr. Luiz Darcy Gonçalves Siqueira

A assistência aos pacientes é um voto com a excelência 
e os bons resultados. Afinal, cuidamos de gente.

A consulta e tratamento homeo-
páticos têm caráter individuali-
zante, não se restringindo a sin-

tomas de doença A ou B. É a terapêutica 
com mais adeptos ano a ano, em todo o 
mundo.

Em 18 de outubro, é comemorado o Dia 
do Médico. Em nome da Associação Mé-
dica Homeopática Brasileira (AMHB), 
parabenizo a todos os meus colegas de 
profissão, que exercem o ofício com com-
promisso e qualidade diante da saúde de 
tantas pessoas. A assistência aos pacien-
tes é um voto com a excelência e os bons 
resultados. Afinal, cuidamos de gente. 

Destaco que, graças a vocês e aos demais 
agentes da área da saúde, hoje vivemos 
um quadro de certa normalidade diante 
da Covid-19, que foi controlada, mas ain-
da não vencida. 

O desempenho do conjunto de profissio-
nais que enfrentou a pandemia de frente 
foi essencial para que pudéssemos ultra-
passar essa barreira e retornar, gradativa-
mente e com os cuidados necessários, às 
atividades comuns de trabalho, vida pes-
soal e lazer, comuns a todo indivíduo. 

Dou os parabéns, em especial, para os 
homeopatas brasileiros, que atuam na 
área com ética e comprometimento. Nos-
sa especialidade foi criada pelo alemão 

Christian Friedrich Samuel Hahnemann 
(1755-1843), no fim do século XVIII. Esta 
é uma ciência que trata o indivíduo como 
um todo. As indicações medicamentosas 
são produzidas com substâncias de ori-
gem vegetal, mineral e animal.

A consulta e tratamento homeopáticos 
têm caráter individualizante, não se res-
tringindo a sintomas de doença A ou B. 
É a terapêutica com mais adeptos ano a 
ano, em todo o mundo. Em definição bem 
simples, mas nem por isso equivocada, a 
especialidade mira um estado harmônico 
de bem-estar. Assim, além de tratamento 
medicinal, os especialistas sugerem estilo 
de vida saudável, com alimentação balan-
ceada e prática de exercícios físicos.

Para contextualizar a história da Homeo-
patia, é importante explicar que, há 255 
anos, Hahnemann buscava reduzir efei-
tos colaterais de tratamentos. À época, 
era comum o uso de substâncias como 
o mercúrio, por exemplo, para combater 
doenças como a sífilis.

A partir desse momento, ele realizou ex-
periências em si e em voluntários saudá-
veis. Com o desenvolvimento das pes-
quisas descobriu que, além de reduzir a 
toxicidade, à medida que as doses eram 
amenizadas, os medicamentos homeopá-
ticos ganhavam em efetividade. A obser-
vação levou à criação da teoria da “cura 
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Nossa missão como Associação Médica Homeopática 
Brasileira foi fundada em 24 de novembro de 1979, 
sendo uma entidade civil sem fins lucrativos, sistema-
tizada sob a forma federativa, filiada à Associação 
Médica Brasileira (AMB) por meio do Conselho de 
Especialidades.

pelo semelhante”. Não significa que tra-
tamentos homeopáticos sejam fitoterápi-
cos – muito menos florais.

Vale ressaltar que os medicamentos são 
produzidos em farmácias de manipulação 
por farmacêuticos especializados em Ho-
meopatia. Só é oficial aquele registrado 
na Farmacopéia Homeopática Brasileira, 
pois é obrigatório a testagem após os 
estudos, antes de disponibilizados para 
receita aos pacientes.

Além disso, na especialização nós apren-
demos a tratar o que está por trás das 
doenças. Se um paciente chega com um 
problema crônico já em tratamento, traba-
lharemos para compreender como chegou 
em tal ponto, com o apoio de uma anamne-
se, exame físico e avaliação personalizada. 
Só então ocorre o diagnóstico e a prescri-
ção indicada, sendo um estímulo à saúde.

Quando falamos de homeopatia e Brasil, a 
origem se dá em meados de 1840, embora 
existissem médicos homeopatas anterior-
mente. Hoje, temos residência médica em 
diversos estados e cerca de 2 mil especia-
listas no País. Entretanto, é comum que 
existam doutores com certificação e título 
em outras áreas também. Isso porque eles 
são polivalentes: mesmo em doenças ter-
minais, os profissionais homeopatas atuam 
com os cuidados paliativos para garantir a 
qualidade da existência.

Nossa missão como Associação Médica 
Homeopática Brasileira foi fundada em 
24 de novembro de 1979, sendo uma 
entidade civil sem fins lucrativos, siste-

Dr. Luiz Darcy Gonçalves Siqueira é Presidente da
 Associação Médica Homeopática Brasileira (AMHB). 

matizada sob a forma federativa, filiada à 
Associação Médica Brasileira (AMB) por 
meio do Conselho de Especialidades. 

Atuamos em finalidades específicas, sen-
do elas a representação dos interesses 
da classe médica homeopática brasileira 
via entidades filiadas, e a estimulação da 
união e apoio nas questões científicas, 
éticas, sociais, econômicas e jurídicas 
pertinentes ao interesse coletivo da clas-
se no território nacional.

Além disso, estimulamos a contribuição 
para a solução dos problemas médicos-
sociais. Contribuímos também para o de-
senvolvimento e divulgação da Homeo- 
patia por meio de produções culturais 
que veiculem o interesse da Homeopatia, 
propiciem o aprimoramento e estimulem 
a cooperação entre os profissionais da 
área e as pessoas interessadas. 

É válido mencionar que em 2023 promo-
veremos o XXXVI Congresso Brasileiro de 
Homeopatia, e as inscrições estão aber-
tas no link http://36cbh.com/. O evento 
será em formato híbrido, no período de 
13 a 16 de abril de 2023. 

Estarão em pauta temas como Evidências 
Científicas, Clínica e Semiologia, Homeo-
patia Contemporânea, Educação e Ensi-
no, Inovação e Tecnologia, Saúde Pública 
e Institucional.

A ideia é que todos os especialistas usu-
fruam do CBH para se atualizar, adquirir 
novos conhecimentos e, claro, socializar 
após dois longos anos de eventos on-li-
ne devido à pandemia de Covid-19. Da-
remos visibilidade às bases científicas e 
desfrutaremos com os homeopatas mo-
mentos de troca de conhecimentos, for-
talecendo a nossa especialidade médica.

O Congresso Brasileiro de Homeopatia 
é a possibilidade de reciclar e adquirir 
novas informações sobre condutas, ter 
acesso aos avanços da pesquisa científica 
no Brasil e no mundo, discutir a prática da 
área em questão, assim como os princí-
pios éticos frente às demandas atuais da 
sociedade e muito mais. 
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Ser médico! Uma escolha de vida

Medicina, ética e 
responsabilidade
Dr. Antonio Carlos Lopes

O exercício da medicina exige olhar carinhoso e dedicação hu-
manística. Cotidianamente, devemos realizar uma reflexão sobre a 
importância de nosso ofício para os cidadãos. 

Dr. Antonio Carlos Lopes é presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica (SBCM).

A bro essa mensagem relacionada 
a 18 de outubro, Dia do Médi-
co, parabenizando a todos os 

colegas da Medicina que, no dia a dia, e 
mesmo diante de tantas adversidades, 
oferecem a seus pacientes o melhor, seja 
no respeito à ciência, na postura ética e 
em humanismo. 

Vale pontuar que essa é uma profissão 
pontuada de desafios em toda sua traje-
tória, mas também da enorme recompen-
sa de colaborar para o bem do próximo. 
Ainda no Ensino Médio, quando ser mé-
dico é só um sonho, os que optam pelo 
exercício da medicina têm consciência de 
que será necessário estudar obstinada-
mente para passar no vestibular de uma 
boa universidade. 

É sabido ainda que o médico prosseguirá 
estudando para sempre, atualizando-se 
em congressos, simpósios, jornadas. Afinal, 
o conhecimento na área renova-se a cada 
instante com descobertas científicas, novas 
ferramentas tecnológicas e por aí vai. 

Se um graduado deixar de reciclar seus 
conhecimentos por alguns anos, certa-
mente, ofertará um atendimento temerá-
rio, pois, de fato, já terá sido vencido pela 
velocidade dos avanços da medicina. 

Sabemos igualmente, antes de pegar o 
diploma, que encararemos doenças e a 
própria morte por diversas vezes. Espe-
cialmente em casos de exceção, como o 
da pandemia de Covid-19, que levou a 
óbito muitos de nossos médicos e segue 
vitimando à população de forma geral e 

escolas médicas. Atualmente, as vagas do 
primeiro ano de medicina são cerca de 
36.000. 

Já caminhamos para um total de 600 mil 
médicos na ativa. Paradoxalmente, faltam 
profissionais para atender os pacientes em 
diversos municípios e em áreas remotas. 

Para piorar, forma-se muito mal parte 
expressiva de nossos futuros doutores, o 
que redunda em mais problemas para a 
assistência, e não em soluções. 

Reitero: a medicina é a profissão da en-
trega, do amor. Nada substitui o que se 
aprende à beira do leito. Aliás, só aprende 
e só a exerce com dignidade aquele que 
realmente vive o dia a dia do seu pacien-
te, que é parceiro nos problemas e vive 
intensamente as conquistas dele.

É lamentável ver como se abrem cursos 
médicos sem compromisso com o bom 
ensino e a saúde. Medicina não é igual às 
outras profissões, não dá para fingir que 
está tudo certo, pois não é verdade. Deve-
mos cobrar do Estado soluções estruturais, 
firmes e sem tréguas. Entretanto, indepen-
dentemente dos obstáculos, é vital seguir 
em frente de mãos dadas com os pacientes. 

A Constituição Federal estabelece que “a 
saúde é direito de todos e dever do Esta-
do”. Os médicos, todos nós, levamos isso 
muito a sério.  

aos que atuam na saúde, por mais expos-
tos sempre.

Seja qual for o tamanho de eventual fardo, 
é fundamental encararmos sem dramati-
zação. É mister, sim, nos pautarmos pelo 
humanismo, jamais perdendo a ternura. 

Quando em formação e/ou no início de 
carreira, encanta-nos e emociona-nos 
cuidar do outro, lidar com gente. Somos 
motivados e movidos pelo amor ao outro. 
Há casos, porém, que tal visão muda com 
o decorrer do tempo.   

Isso não pode acontecer nunca, se fala-
mos de ser médico. Temos de gostar de 
gente e dar o melhor a cada segundo. 
Essa é a essência de nossa arte. 

O exercício da medicina exige olhar cari-
nhoso e dedicação humanística. Cotidia-
namente, devemos realizar uma reflexão 
sobre a importância de nosso ofício para 
os cidadãos. 

Há historicamente no Brasil um ambien-
te hostil no campo da saúde. Em especial 
na rede pública, com condições inóspitas 
em instalações, urgências e emergências 
lotadas, falta de vagas, de acesso, de me-
dicamentos.

A formação em Medicina transformou-
se em simples fonte de lucro para alguns 
maus empresários. Temos no País 355 
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O otorrinolaringologista e suas 
múltiplas contribuições à saúde 
Dr. Renato Roithmann

Neste Dia do Médico, a ABORL-CCF agradece e 
parabeniza os médicos e médicas do País pelo 
exercício de sua profissão com muito amor, empenho 
e humanidade.

O Dia do Médico, comemorado 
em 18 de outubro, é mais uma 
oportunidade para reconhecer 

e valorizar os milhares de profissionais 
que se dedicam à nobre missão de salvar 
vidas. Nesse grande grupo, os otorrino-
laringologistas assumem uma importan-
te contribuição à saúde e qualidade de 
vida da população. 

Muitas responsabilidades acompanha-
ram essa profissão nos últimos tempos, 
mas a pandemia foi o maior desafio. 
Mesmo com a gravidade arrefecida, a 
Covid-19 ainda exigiu dos médicos doa- 
ção e dedicação em busca da cura de 
diversas sequelas de pacientes contami-
nados pelo coronavírus. Muito obrigado 
por todo o empenho e luta em prol da 
saúde dos brasileiros e brasileiras. 

Nossa especialidade é popularmente 
conhecida por cuidar do nariz, ouvido e 
da garganta, mas também é responsável 
por muitas outras atribuições. E foi esse 
dinamismo que pudemos evidenciar em 
diversos trabalhos da Associação Brasi-
leira de Otorrinolaringologia e Cirurgia 
Cérvico-Facial em 2022, entidade com 
mais de 70 anos de atuação e que con-
grega 8 mil otorrinos. 

Um deles foi o projeto “Meu Otorrino 
é 10”, que destacou as principais con-

tribuições desse especialista à vida das 
pessoas. Meu otorrino é 10 porque ele 
cuida da minha garganta, ele me faz res-
pirar melhor, ele me faz ouvir melhor, ele 
me faz dormir melhor, ele cuida da mi-
nha tontura, ele cuida da minha voz, ele 
me faz sentir os cheiros melhor, ele me 
ajuda a me comunicar melhor, ele melho-
ra a minha autoestima, e, o mais impor-
tante, trabalha pelas causas sociais. 

Um dos pressupostos da ABORL-CCF 
é desenvolver ações que promovam a 
melhoria da saúde da população. Já fa-
zemos isso em campanhas de orientação 
e atendimentos em consultório e univer-
sidades, mas ampliamos e fortalecemos 
ainda mais essa missão social com inicia-
tivas que uniram otorrinos de diversas 
regiões do Brasil. 

Firmamos uma parceria com a Unesco 
(Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura), que resul-
tou em ações filantrópicas e humanitá-
rias, como o atendimento gratuito pres-
tado por médicos otorrinos a mais de 
300 pessoas da comunidade do Recanto 
das Emas, na capital federal. 

Criamos a Caravana Científico Social, um 
evento itinerante que percorreu Brasília, 
Goiânia/GO, Porto Alegre/RS, Rio de Ja-
neiro, Vitória/ES e Recife/PE qualifican-
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O otorrinolaringologista e suas 
múltiplas contribuições à saúde 
Dr. Renato Roithmann

Promover o desenvolvimento 
da especialidade por meio

 de seus cursos, congressos, 
projetos de educação

 médica e intercâmbios 
científicos entre organizações 

nacionais e internacionais, 
tem sido uma contribuição de 
grande impacto positivo que 

a ABORL-CCF proporciona há 
décadas. 

do professores e profissionais de educa-
ção a reconhecerem sinais de problemas 
que afetam a infância. 

Os otorrinos puderam explicar a esses 
profissionais o que crianças que estão 
sempre espirrando e coçando o nariz, 
com inflamações no ouvido, ou ainda 
que roncam e dormem mal, podem estar 
sofrendo e como essas situações inter-
ferem em seu desenvolvimento. Além 
disso, os docentes também aprenderam 
a identificar os comportamentos comuns 
de crianças que possuem atraso de fala 
e linguagem, não escutam bem o profes-
sor e os colegas de classe e não respiram 
corretamente pelo nariz. 

A educação em saúde é um pilar im-
portante e se fortalece quando há co-
nhecimento e aprimoramento contínuo 
da classe. Assim, promover o desenvol-
vimento da especialidade por meio de 
seus cursos, congressos, projetos de 
educação médica e intercâmbios cientí-
ficos entre organizações nacionais e in-
ternacionais, tem sido uma contribuição 
de grande impacto positivo que a ABOR-
L-CCF proporciona há décadas. 

O Congresso Brasileiro de Otorrinolarin-
gologia e Cirurgia Cérvico-Facial, que em 
2022 chega à 52ª edição, é um dos des-
taques de capacitação médica e que pre-
za pela diversidade dos representantes 
de diferentes escolas da otorrinolaringo-
logia, debatendo os mais importantes te-
mas da especialidade. Seu foco principal 
é enriquecer o conhecimento com con-
teúdo científico, apresentar inovações, 
discutir técnicas de diagnóstico e de tra-
tamento e, ao mesmo tempo, promover 
a troca de experiências de casos clínicos. 
Tudo isso é refletido na melhora da qua-

lidade de atendimento ao paciente, que 
passa a contar com profissionais ainda 
mais capacitados. 

Neste Dia do Médico, a ABORL-CCF, 
entidade que cuida do otorrino e da 
saúde otorrinolaringológica da popula-
ção, agradece e parabeniza os médicos 
e médicas do País pelo exercício de sua 
profissão com muito amor, empenho e 
humanidade.

Dr. Renato Roithmann é médico otorrinolaringologista e 
Presidente da Associação Brasileira de 

Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial 
(ABORL-CCF).
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Especial Dia do Médico

Conhecimento, segurança e 
apoio ao Pediatra são os 
compromissos da SBP
Dr. Clóvis Francisco Constantino

Nesse 18 de outubro, quando mais uma vez celebramos o Dia do 
Médico, a SBP renova seu compromisso com uma medicina de 
excelência e com a qualidade de vida do pediatra brasileiro.

O exercício da medicina atravessa 
um dos seus momentos mais 
desafiadores no Brasil e no 

mundo. Passada a fase crítica da pan-
demia de Covid-19, a proteção à vida, a 
prevenção e o enfrentamento de doen-
ças, assim como a produção de conhe-
cimento científico, seguem desafiando 
todos nós, médicos, no chamado novo 
normal. 

Um dos trechos menos lembrados do 
juramento de Hipócrates, “conservarei 
imaculada minha vida e minha arte” é, 
também, paradigma coerente com os 
dias atuais, que precisamos evocar e car-
regar como farol em tempos mais som-
brios como os destes dois anos e meio, 
para não perdermos de vista nem esmo-
recermos diante da nossa missão.
 
Vivemos um período turbulento nas 
mais diferentes esferas da vida no nosso 
País. Os médicos, assim como milhões 
de outros cidadãos, sofrem na pele os 
efeitos dessa onda perversa, polarizada 
e inconsequente, que nos dá a sensação 
de um iminente colapso social, legal, mo-
ral e ético e ambiental. Sobre os nossos 
ombros repousa a responsabilidade de 
cuidar da saúde e do bem-estar da po-
pulação; e, no nosso caso, a saúde da 

população em crescimento e desenvol-
vimento. 

No momento em que as pessoas precisam 
proteger e recuperar a saúde física e res-
tabelecer a saúde mental, a medicina se 
torna ainda mais decisiva e determinante.
 
Para nós, pediatras, então, essa missão é 
mais relevante: ao dedicarmos nosso co-
nhecimento e olhar por meio da arte da 
Medicina, prioritariamente, para crianças 
e adolescentes, contribuímos para dar 
condições de saúde plena ao patrimônio 
mais valioso do nosso País e àqueles que 
vão construir o futuro. Em uma sociedade 
cada vez mais digital, em que a disrupção 
tornou-se evento diário, compreender, 
acompanhar e orientar crianças, adoles-
centes e seus responsáveis são desafios 
de grande envergadura, que nos mantém 
estimulados, mas também aumentam a 
nossa responsabilidade.
 
A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) 
compartilha com cada um dos especialis-
tas deste País, que se dedicam à infância 
e à adolescência, o compromisso e as 
dores dessa honrosa missão. 

Temos trabalhado para oferecer ao pe-
diatra o apoio e as condições necessárias 
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Conhecimento, segurança e 
apoio ao Pediatra são os 
compromissos da SBP
Dr. Clóvis Francisco Constantino

Nesse 2022 tão desafiador, e olhando para o futuro que 
desejamos para o Brasil, renovamos a nossa mensagem 

de estímulo e união. A SBP estará ao lado de todos os 
pediatras e de todos os médicos brasileiros para 

defender os nossos direitos e os dos nossos pacientes. 

para exercerem uma medicina de exce-
lência, apropriando conhecimento atua-
lizado e tendo respaldo para enfrentar as 
dificuldades do dia a dia.
 
São muitos os desafios diários para o 
pediatra, e a SBP está atenta a eles, 
atuando para construir soluções que 
melhorem um cenário marcado pela fal-
ta de compromisso de alguns gestores 
públicos com o Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

A SBP também tem atuado para esti-
mular uma melhoria na remuneração do 
pediatra, no ambiente de trabalho e no 
cuidado com o especialista, de forma a 
apoiá-lo no enfrentamento do cansaço 
e do estresse crônico, doenças da con-
temporaneidade que nos levam à fadiga 
e cobram no nosso corpo a fatura pelo 
descaso com a saúde no País. 
 
Nesse 18 de outubro, quando mais uma 
vez celebramos o Dia do Médico, a SBP 
renova seu compromisso com uma medi-
cina de excelência e com a qualidade de 
vida do pediatra brasileiro. 
Esse compromisso é o que ancora a 
atuação da entidade desde sua funda-
ção, há 112 anos, traduzido na contínua 
produção de conhecimento científico e 
em uma agenda estratégica de defesa 
profissional, que mobiliza sua diretoria, 
departamentos científicos, grupos de 

trabalho, colaboradores e assessorias no 
diálogo com o poder público e demais 
atores e instâncias que tenham interface 
com a criança e com o adolescente.
 
Nesse 2022 tão desafiador, e olhan-
do para o futuro que desejamos para o 
Brasil, renovamos a nossa mensagem de 
estímulo e união. A SBP estará ao lado 
de todos os pediatras e de todos os mé-
dicos brasileiros para defender os nossos 
direitos e os dos nossos pacientes. 

Juntos, faremos todo o possível para que 
o Brasil conte, sempre, com uma Pedia-
tria de excelência, inserida numa Medi-
cina de ponta e humana e cada vez mais 
forte.  
 
Nosso desejo: que os mais de 45 mil pe-
diatras do Brasil possam manter acesa 
a chama que estimula a sua vocação e 
amor pela profissão.    
 
Feliz Dia do Médico e tenhamos uma vi-
são positiva da vida.

Dr. Clóvis Francisco Constantino é Presidente 
da Sociedade Brasileira de Pediatria (SPB).
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Especial Dia do Médico

Homenagem ao Dia do
Médico pelo olhar do 
Reumatologista
Dra. Nafice Costa Araújo

Que neste Dia do Médico, continuemos a ter sabedoria e força 
para enfrentarmos os desafios da vida e que possamos manter 
nossa sensibilidade à escuta, ao toque, ao olhar de quem tanto 
precisa!

O médico reumatologista é o profissional 
da área da saúde especializado em tratar 
as doenças que afetam o sistema muscu-
loesquelético e o tecido conjuntivo. É o 
especialista que minimiza sintomas das 
doenças que causam dor, inflamação e 
rigidez nas articulações, principalmente 
nas mãos e nos pés. 

É o especialista que trata de doenças ós-
seas, tendinomusculares e aquelas que 
comprometem a coluna vertebral. Muitas 
destas doenças estão associadas à des-
regulação do sistema imune. Daí serem 
denominadas doenças imunomediadas. 
Nestas condições, é frequente o envol-
vimento de múltiplos órgãos e/ou siste-
mas, como o coração, os pulmões, os rins, 
a pele, os nervos, as células do sangue e 
os vasos sanguíneos. 

O reumatologista, portanto, é um dos 
profissionais da área da saúde que mais 
avalia o paciente como um todo, procu-
rando manifestações de inflamações em 
praticamente todo o corpo. É um profis-
sional detalhista, curioso e um grande es-
tudioso da medicina interna. Ele procura 
ouvir atentamente às múltiplas queixas 

N este 18 de outubro, temos 
muitos motivos para seguir-
mos esperançosos! Afinal, após 

quase 3 anos de uma pandemia sem pre-
cedentes, com aproximadamente 35 mi-
lhões de casos em todo o território na-
cional e 700.000 mortes, estamos com 
uma queda considerável tanto no número 
de registros, como no número de mortes 
pela Covid-19. Mérito da ciência, com sua 
produção vacinal em tempo recorde e dos 
profissionais da saúde, comprometidos 
com o cuidar do próximo. 

Hoje, o profissional da saúde que merece 
ser homenageado é o médico, que mui-
tas vezes não cura, mas alivia sofrimento 
e proporciona o conforto digno. Médicos 
que cumprem seu juramento, com dedi-
cação, ética, amor ao próximo e perseve-
rança, enfrentando, muitas vezes, todo 
tipo de dificuldades ou incompreensões. 
Quero me dirigir a todos os médicos, mas, 
em especial, ao reumatologista. E o que 
trata mesmo esse profissional? Muitos 
ainda questionam. Ainda parece difícil 
distinguir a linha de atuação do reuma-
tologista da de outros médicos, especial-
mente, o ortopedista. 
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Dia Mundial da Artrite Reumatoide (12 
de outubro), pelo Dia Mundial da Osteo- 
porose (20 de outubro) e pelo Dia Mun-
dial de Combate ao Reumatismo, dia 30 
de outubro! 

Nossas doenças são crônicas, muitas 
ainda incapacitantes. Mas, ao longo dos 
anos, inúmeras descobertas científicas 
trouxeram luz e mudança na história na-
tural das nossas enfermidades. Hoje, mui-
tos dos nossos pacientes conseguem ter 
uma vida muita próxima daquilo o que é 
considerado “normal”. Que prossigamos 
nossa caminhada de transformação e 
construção de novas gerações com me-
nos sofrimento. 

Que neste Dia do Médico, continuemos 
a ter sabedoria e força para enfrentarmos 
os desafios da vida e que possamos man-
ter nossa sensibilidade à escuta, ao to-
que, ao olhar de quem tanto precisa! Feliz 
Dia dos Médicos!!!

O médico reumatologista é o profissional 
da área da saúde especializado em 

tratar as doenças que afetam o sistema 
musculoesquelético e o tecido conjuntivo. 

É o especialista que minimiza sintomas 
das doenças que causam dor,

 inflamação e rigidez nas articulações, 
principalmente nas mãos e nos pés.

Homenagem ao Dia do
Médico pelo olhar do 
Reumatologista
Dra. Nafice Costa Araújo

dos pacientes, fazendo conexões com 
diversos fatores que possam, porventu-
ra, estar associados ao desencadear ou 
ao agravamento das inúmeras doenças 
reumáticas. Aliás, é bom lembrar que não 
existe apenas um reumatismo! 

Segundo a Sociedade Brasileira de Reu-
matologia existem mais de 120 tipos de 
doenças reumáticas, sendo que as mais 
frequentemente encontradas são: Os-
teoartrite, Osteoporose, Lombalgia, Gota, 
Reumatismos de partes moles (inclui as 
tendinites, bursites, dor miofascial e Fi-
bromialgia), Artrite Reumatoide, Espondi-
loartrites e Lúpus Eritematoso Sistêmico. 
Outro mito é achar que as doenças reu-
máticas podem afetar apenas pessoas 
idosas! Mera ilusão! Elas podem afetar 
pessoas de qualquer idade, inclusive 
crianças. 

Somos aproximadamente 2.500 reuma-
tologistas distribuídos por todo o País, 
sendo que a metade encontra-se no 
estado de São Paulo. Nestes 73 anos 
de existência, a Sociedade Brasileira de 
Reumatologia e suas afiliadas vêm atuan- 
do, de forma expressiva, em prol de seus 
associados, oferecendo o que há de me-
lhor em capacitação e atualização, por 
meio de inúmeras atividades presenciais 
e/ou onoline. Também proporcionam um 
trabalho contínuo de conscientização 
e orientação aos pacientes reumáticos, 
nosso maior benquerer. 

Sabemos estabelecer uma relação mé-
dico-paciente muito estreita, o que é de 
fundamental importância para o sucesso 
do tratamento e prover a tão sonhada 
melhora na qualidade de vida dos nossos 
pacientes.  

Outubro é um mês de celebração para a 
Reumatologia, não somente pelo dia 18 
de outubro, Dia do Médico, como pelo 

Dra. Nafice Costa Araújo é Presidente da Sociedade 
Paulista de Reumatologia (SPR).
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Os desafios para alcançarmos 
a equidade de gênero na 
Oncologia
Dras. Andreia Melo,  
Angélica Nogueira-Rodrigues e  
Maria Ignez Braghiroli

Em outubro, mesmo mês em que celebramos o Dia do Médico, 
a SBOC completa 41 anos de existência. Sem dúvida, é um mês 
de comemorações, mas também de reflexão sobre os avanços já 
conquistados e os desafios que se apresentam. 

N este mês, celebramos o Dia do 
Médico (18 de outubro). A data 
nos relembra de nosso propó-

sito de cuidar de vidas, que se traduz por 
meio da busca constante pelo conheci-
mento e pela enorme responsabilidade 
que nos é confiada. Como médicas, temos 
a missão de zelar pelo bem-estar dos nos-
sos pacientes em seus múltiplos aspectos 
– físico, mental e psicológico, e tais desa-
fios nos trazem também grandes deveres.

Dentro de todo o complexo ecossistema 
da vivência da medicina, não podemos 
nos esquecer das questões de gênero, 
tão presentes e, muitas vezes, tão desi-
guais em nossa sociedade. Segundo o 
Conselho Federal de Medicina, o número 
de mulheres que exercem a medicina no 
Brasil praticamente dobrou nos últimos 
20 anos – atualmente, representamos 
46,6% da população de médicos¹. Ou-
tro estudo divulgado pelo Ministério da 
Saúde indica que até 2030 nós mulheres 
seremos maioria na profissão, sendo que 
45% das médicas terão entre 22 e 45 
anos de idade².

O avanço expressivo da população femi-
nina na medicina confirma uma tendência 
que já vem sendo observada há mais de dez 
anos, quando nós mulheres já éramos mais 
de 50% do total de estudantes nos cursos 
de medicina. Apesar disso, a participação 
das mulheres na oncologia, área na qual 
atuamos, ainda revela vários desafios em 
relação à disparidade entre os gêneros. 

Um levantamento inédito da Sociedade 
Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), 
realizado em 2021 com médicas asso-
ciadas à entidade, mostrou que 71% das 
oncologistas relataram já terem se senti-
do injustiçadas por serem mulheres, in-
cluindo alguma forma de desmerecimen-
to de seu trabalho por parte de colegas, 
gestores, subordinados e pacientes, ou 
preconceito referente à maternidade. E 
isso, segundo as entrevistadas, se reflete 
em diversas barreiras para que essas pro-
fissionais alcancem posições estratégicas 
de gestão e comando.

As barreiras que se apresentam, ainda 
que, muitas vezes invisíveis, são respon-

Dra. Andreia Melo

Dra. Angélica Nogueira- 
-Rodrigues
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Ao longo das últimas décadas as mulheres vêm 
reivindicando seu espaço, e na Oncologia não é 

diferente – estamos só no começo de uma jorna-
da em prol da participação e do protagonismo 

feminino nos processos de tomada de decisão e 
influência, movimento benéfico não somente para 

a medicina, mas para toda a sociedade.

sáveis por criar um ambiente por vezes 
hostil para nós mulheres. No entanto, 
acreditamos que a chave para mudar esse 
cenário está no levantamento dos dados 
para elaboração de uma estratégia de su-
peração das barreiras, por meio de cola-
boração e compromisso com iniciativas 
que possuam potencial para mudar essa 
realidade.

Na SBOC, nós mulheres somos maioria, 
somando aproximadamente 52% do total 
de nossos associados, o que mostra o pa-
pel essencial representado pela popula-
ção feminina na medicina e na sociedade. 
Uma de nossas missões como entidade é 
organizar, propor e defender políticas e 
medidas que assegurem aos oncologistas 
clínicos e às oncologistas clínicas a exce-
lência na formação, atuação e reconheci-
mento profissional, e esse compromisso 
também se traduz em ações práticas.

No ano passado, a SBOC criou um “Co-
mitê de Lideranças Femininas”, que tem 
buscado trazer representatividade para 
as mulheres por meio das lideranças de 
suas áreas, além de mostrar para a socie-
dade médica, como um todo, que é preci-
so fazer mudanças no dia a dia para criar 
um ambiente propício para a equidade de 
gênero, levando em conta os desafios e 
realidade de cada mulher.

Entre as principais iniciativas do comitê, 
estão o levantamento da quantidade de 
oncologistas mulheres no Brasil e daque-
las que lideram departamentos e centros 
relacionados a essa especialidade, am-
pliação do conhecimento sobre como se 
dá a participação das mulheres nos even-
tos e congressos de oncologia e, sobretu-
do, o que estamos fazendo aqui com este 
texto: fomentar a discussão e o debate 
sobre a equidade de gênero na nossa es-
pecialidade médica. 

Ainda de acordo com o levantamento 
feito pela SBOC com seus associados, 
apenas 25% dos cargos de liderança na 
oncologia são ocupados por mulheres, e 
79% recebem salários inferiores aos cole-
gas do sexo masculino, mesmo exercen-
do a mesma função. Tal cenário se mostra 
ainda mais desigual quando analisamos 
todo o contexto: mulheres são, em sua 
maioria, as grandes responsáveis pelos 
serviços domésticos e cuidados com os 
filhos, independente da profissão. 

Dessa forma, a dupla e até mesmo tripla 
jornada vivenciada pelas mulheres repercu-
te diretamente em suas perspectivas pro-
fissionais, com potencial de causar impac-
tos significativos na saúde física e mental.  

Em outubro, mesmo mês em que celebra-
mos o Dia do Médico, a SBOC completa 
41 anos de existência. Sem dúvida, é um 
mês de comemorações, mas também de 
reflexão sobre os avanços já conquistados 
e os desafios que se apresentam. Ao lon-
go das últimas décadas as mulheres vêm 
reivindicando seu espaço, e na oncologia 
não é diferente – estamos só no começo 
de uma jornada em prol da participação e 
do protagonismo feminino nos processos 
de tomada de decisão e influência, movi-
mento benéfico não somente para a me-
dicina, mas para toda a sociedade.

Referências:

¹http://www.flip3d.com.br/pub/cfm/in-
dex10/?numero=23&edicao=5058. Acesso 
em 16.set.2022
²https://www.gov.br/saude/pt-br/composi-
cao/sgtes/acoes-em-educacao-em-saude/
provmed/16-informe-tecnico-provmed-no-4.
pdf. Acesso em 16.set.2022 

Dra. Maria Ignez 
Braghiroli

Dra. Andréia Melo é Vice-Presidente da Sociedade 
Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC). 

Dra. Angélica Nogueira-Rodrigues é Membro da 
Diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia 

Clínica (SBOC). 

Dra. Maria Ignez Braguiroli é Secretária Geral da 
Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC). 
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Em defesa da valorização 
profissional
Dr. Elias Jirjoss Ilias

Atuamos para que a especialidade possa estar sempre se desen-
volvendo com máxima qualidade, respaldada em muito respeito, 
valorização e informação científica. Por tudo isso, nossa gratidão 
a todos os médicos e cirurgiões pela dedicação à profissão e a 
seus pacientes. 

mento constantes, visto que conquistas 
científicas acontecem a todo momento 
e, mesmo que em menor velocidade, sur-
gem novas enfermidades pelo mundo.

Pela efetividade, compromisso e entrega 
de nossos médicos, entre outros motivos, 
nós, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
Capítulo de São Paulo (CBC-SP), posicio-
namo-nos firmemente na defesa de valo-
rização profissional. 

O CBC-SP enfatiza ininterruptamente o 
desenvolvimento profissional continua-
do, disseminando conhecimento de ex-
celência e criando condições propícias 
às melhores práticas pelos cirurgiões do 
estado de São Paulo, pilares de uma assis-
tência qualificada e efetiva aos cidadãos.

É de suma importância estar munido das 
informações mais recentes para o exer-
cício da cirurgia geral em suas diversas 

Indispensáveis, protagonistas do sistema de assistência aos cidadãos, os médicos atuam 
incansavelmente focando a promoção de vida saudável, a prevenção, o diagnóstico e tra-
tamento de doenças. A eles, meus colegas de ofício, registro minha admiração e agrade-
cimentos.

E m 18 de outubro, é destacado 
anualmente o Dia do Médico 
em muitos países, entre os quais 

Portugal, França, Espanha, Itália, Bélgica, 
Polônia, Inglaterra, Argentina, Canadá e 
Estados Unidos, além do Brasil. A título 
de curiosidade, vale lembrar que a data 
remete à celebração do Dia de São Lucas, 
que exerceu os princípios da medicina 
conforme relatado no novo testamento 
da Bíblia. 

Aos médicos cirurgiões, meus colegas de 
especialidade, deixo aqui uma felicitação 
especial. Sabemos que, entre muitos de-
safios, nossa arte exige disponibilidade, 
empatia e controle emocional. Por outro 
lado, o ato cirúrgico representa a capaci-
dade de curar pessoas, reconstruir espe-
ranças já perdidas e, claro, salvar vidas. 
Sempre se atualizando e se reinventando, 
a medicina é um campo de semeadura e 
colheita. Requer dedicação e aperfeiçoa-
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Sempre se atualizando e se reinventando, a medi-
cina é um campo de semeadura e colheita. Requer 

dedicação e aperfeiçoamento constantes.

áreas. Por isso, realizamos regularmente 
eventos como cursos, debates, webinars. 
Há cerca de dois meses, tivemos nosso 
Congresso Paulista de Cirurgia, visando à 
qualificação prático-científica continuada 
de associados, demais colegas e residen-
tes às novas técnicas e tudo o que há de 
atual na área cirúrgica.

Marcaram presença no Congresso Pau-
lista alguns dos mais renomados pro-
fessores e pesquisadores nacionais e 
internacionais, compartilhando vivências 
e novidades. Debatemos protocolos e 
condutas no atendimento ao paciente 
politraumatizado, as inovações no trata-
mento das hérnias da parede abdominal, 
o uso da tecnologia e das redes sociais no 
dia a dia do cirurgião, a sistematização do 
tratamento das afecções oncológicas, as 
urgências cirúrgicas abdominais, entre 
outros assuntos.

Assim, com brilhantismo e casa cheia, as 
aulas proporcionaram reciclagem apro-
fundada das áreas cirúrgicas. A interface 
entre a audiência e professores foi in-
tensa, além do calor humano que coroou 
definitivamente o primeiro encontro de 
porte da especialidade após dois anos de 
pandemia. 

Mais um aspecto basal para o CBC-SP é o 
cuidado com o exercício ético da medici-
na. Nos últimos tempos, vêm aumentan-
do as denúncias sobre eventuais desvios 
e de invasão de outras áreas.

É primordial trabalhar em defesa da ética: 
inclusive nas redes sociais, incorporadas 
definitivamente em nossas vidas. Assim, 
ao fazer uso de tais ferramentas, é preci-
so que o médico tome precauções quanto 
à exposição de pacientes e de informa-
ções equivocadas. 

Dr. Elias Jirjoss Ilias é Mestre do Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões Capítulo de São Paulo (CBC-SP).

Registro, por necessário, que o CBC-SP 
vem atuando fortemente para orientar a 
todos, em especial os novos profissionais, 
em um norte ético, priorizando sempre o 
bom exercício da profissão.

E por falar na parcela mais jovem de nos-
sos membros, é meta de nossa diretoria 
dispensar máxima atenção aos residen-
tes: nossos futuros cirurgiões. Com o 
aumento incontrolável e irresponsável da 
abertura de faculdades de medicina, ob-
servamos uma crescente de cursos que 
não contam com programa teórico ade-
quado nem internato de qualidade, entre 
outras falhas. 

Nesse sentido, o Capítulo de São Paulo 
coloca-se à disposição para auxiliar as no-
vas faculdades na adequação das grades 
para uma formação cirúrgica consistente.
Enfim, atuamos para que a especialidade 
se desenvolva com máxima qualidade, 
respaldada em muito respeito, valoriza-
ção e informação científica. Por tudo isso, 
reforço, em nome do Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões Capítulo de São Paulo, nos-
sa gratidão a todos os médicos e cirur- 
giões pela dedicação à profissão e a seus 
pacientes. 
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Os valores éticos da medicina 
Dra. Rosa Amélia Andrade Dantas

Ao atualizar os colegas cada vez mais, proporcionamos uma in-
teração mais eficiente e produtiva com os operadores do Direito 
que, conosco, utilizam essas perícias médicas e seus laudos médi-
cos para a melhor oferta de serviços para a sociedade.

N este 18 de outubro, Dia do 
Médico, parabenizo todas as 
especialidades e os profissio-

nais de medicina do Brasil. São muitas 
as evidências de que cumprimos com 
excelência o Juramento de Hipócrates, 
a despeito de todas as dificuldades en-
frentadas na rede de saúde e do olhar 
pouco cuidadoso de parte dos gestores 
para nossas demandas e à prestação de 
serviços médicos aos cidadãos. Estamos 
trabalhando sempre com dedicação, bus-
cando avanços contínuos para nossa prá-
tica a pacientes e periciados. 

Aproveito a data para igualmente enal-
tecer meus pares de especialidade pela 
entrega, compromisso e pela determi-
nação em exercer diariamente a melhor 
Medicina Legal e Perícia Médica. Pontuo 
que graças ao coletivo e à nossa união, 
a ABMLPM tem obtido resultados positi-
vos em diversas frentes, inclusive em po-
líticas no que se refere à perícia médica 
junto às instâncias do poder em Brasília. 
Participamos ativamente da Comissão de 
Assuntos Políticos da Associação Médi-
ca Brasileira, a CAP. É uma instância da 
AMB, que está inserida no contexto do 
Núcleo de Atuação Parlamentar (NAP), 
com o objetivo ser a voz dos médicos em 

Brasília junto a parlamentares e gestores 
da saúde.

Graças a essa intensa atuação, recen-
temente, foi aprovado o projeto de lei 
4491/2021, uma vitória significativa para 
os associados no campo da Defesa Pro-
fissional. O referendo pelo Senado Fede-
ral, em 30 de março, determinou como 
permanente a garantia de custeio das 
perícias do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS).

O PL, aliás, já está em processo de san-
ção presidencial e apresenta perspectivas 
favoráveis. Aprendemos a cada dia, a im-
portância de atuar junto ao legislativo, ao 
executivo e ao judiciário.

A ABMLPM ainda atua fortemente para 
consolidar os fundamentos científicos 
e técnicos da Medicina Legal e Perícia 
Médica em todo o País, assim como para 
disseminar conhecimento de excelência 
entre os especialistas, com o objetivo de 
certificar a atuação profissional e assistir 
aos periciando em alto nível técnico. So-
mos referência na atividade que une os 
fundamentos da ciência atinentes ao mé-
dico perito com as necessidades da Jus-
tiça. Enfim, nossa Associação pauta sua 



|| Set/Out 2022 51

Ser médico! Uma escolha de vida

Os valores éticos da medicina 
Dra. Rosa Amélia Andrade Dantas

A ABMLPM ainda atua fortemente para 
consolidar os fundamentos científicos e técnicos 

da Medicina Legal e Perícia Médica em todo o 
País, assim como para disseminar conhecimento 

de excelência entre os especialistas.

ação na aplicação dos valores da ética em 
medicina.

Assim, estamos elaborando Protoco-
los técnico científicos e temos realizado 
mensalmente Educação Médica Conti-
nuada, ABMLPM em Debate e Eventos 
junto as Regionais da nossa associação. 
Iniciados durante a pandemia Covid-19, 
continuamos no formato on-line para fa-
cilitar o acesso a todos. 

Temos também debatido e elaborando 
propostas sobre honorários médicos peri-
ciais e sobre os conteúdos mínimos a se-
rem ensinados nos cursos de graduação 
em medicina e direito.

E por falar em disseminação do conheci-
mento científico, aproveito para atentar 
aos médicos e operadores do Direito, em 
particular aos nossos associados, que de 
12 a 15 de novembro de 2022, a ABML-
PM promoverá a 6ª edição do Congresso 
Brasileiro de Medicina Legal e Perícia Mé-
dica. Será um evento híbrido, com a etapa 
presencial em Aracaju, Sergipe, uma das 
mais belas regiões litorâneas do País.

Graças à possibilidade de acompanhar 
por plataforma digital, mesmo quem não 
conseguir acompanhar in loco a troca de 
conhecimentos, experiências e a confra-
ternização da especialidade em Sergipe, 
poderá participar e se atualizar. É um 
investimento da ABMLPM para garantir 
ampla disseminação do que há de mais 
resolutivo e novo da Medicina Legal e 
Perícia Médica aos médicos, aos advoga-
dos e aos estudantes da Medicina e do 
Direito.

As inscrições já podem ser realizadas. 
Quanto mais rápido as participações fo-
rem confirmadas, mais desconto para 
médicos e advogados. Informo que os es-
tudantes destas graduações têm valores 
especiais como benefício. Os aguardamos 
no Congresso. 

Destaco que aqueles que não puderem 
estar no paraíso chamado Aracaju, minha 
terra querida, terão à disposição o mes-
mo conteúdo de excelência do evento 

presencial por plataforma digital, que fi-
cará disponível para assistir e rever. 

Serão três dias intensos para comparti-
lhar vivências e descobertas científicas, 
além de aprendizado complementar e 
prospecção entre médicos e advogados, 
acrescidos de um dia de Pré-Congresso 
com o III Fórum de Medicina Legal e Pe-
rícia Médica do CFM e Cursos Pré-Con-
gresso.

Com o ponto focal de “Perspectivas para 
a Medicina Legal e Perícia Médica no 
século XXI: os aspectos doutrinários e 
técnicos”, a programação traz debates e 
painéis sobre os assuntos mais relevan-
tes do dia a dia profissional. Entre eles, a 
tecnologia da informação, telemedicina, 
casos de burnout, patologia forense, ba-
lística terminal, impactos da Lei Geral de 
Proteção de Dados, toxicologia forense e 
vários mais.

Nosso esforço é para contribuir com a 
melhoria da qualidade dos serviços pe-
riciais, com ganhos de performance aos 
médicos, àqueles que exercem Direito e 
eficácia aos cidadãos, pacientes e ao sis-
tema.

É absolutamente relevante a discussão 
e reciclagem sobre as pautas mais am-

plas da Medicina Legal e Perícia Médica 
em vários âmbitos. Contemplaremos no 
Congresso a perícia médica criminal, civil, 
previdência, trabalhista, administrativa e 
securitária, realizadas como resposta a 
demandas judiciais e extrajudiciais, ape-
nas citando alguns pontos. 

Ao atualizar os colegas cada vez mais, 
proporcionamos uma interação mais efi-
ciente e produtiva com os operadores 
do Direito que, conosco, utilizam essas 
perícias médicas e seus laudos médicos 
para melhor oferta de serviços para a so-
ciedade.

A expectativa é de público superior a 500 
pessoas. O Congresso conta com o apoio 
do Governo de Sergipe e a demanda é 
grande. Mas, logicamente, sempre há lu-
gar reservado aos profissionais que reali-
zam o ato médico pericial, operadores do 
Direito e estudantes de ambas as áreas. 
Depois de dois anos sem a possibilidade 
de presencial em virtude da pandemia de 
Covid-19, será um momento marcante da 
Medicina Legal e Perícia Médica. 

Convido todos os interessados a partici-
parem desse evento que promete muito 
aprendizado e conhecimento! Será um 
prazer encontrar vocês! Um excelente 
mês do Médico a todos. Parabéns! 

Dra. Rosa Amélia Andrade Dantas é Presidente da 
Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia 

Médica (ABMLPM).



52 | | Set/Out 2022

Especial Dia do Médico

Dia do Médico
Uma reflexão sobre os 
desafios do futuro
Dr. João Fernando Monteiro Ferreira

Cabe a nós, profissionais da medicina, trabalharmos para ampliar 
a percepção da população a nosso respeito, ou seja, devemos 
encarar o desafio de sermos vistos também como agentes de
prevenção e não apenas como aqueles que tratam das doenças.

A saúde do coração vive um mo-
mento de destaque perante a 
opinião pública diante de sa-

zonalidades importantes que circundam o 
tema.  No mês anterior, agosto, dedicado 
à conscientização sobre o colesterol – fa-
tor de risco importante para as doenças 
cardiovasculares – também celebramos o 
Dia do Cardiologista, no dia 14. A data, 
não coincidentemente, ocorreu no mes-
mo dia em que comemoramos a fundação 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 
que, em 2022, completou 79 anos.

Já no mês de setembro, celebramos o Dia 
Mundial do Coração, 29, data que estimu-
lou a criação do Setembro Vermelho, mais 
uma oportunidade para refletirmos sobre 
o tema de forma mais ampla. E, por fim, no 
dia 18 de outubro, teremos a oportunida-
de única de nos unirmos junto a todas as 
especialidades médicas quando comemo-
ramos o Dia do Médico.

São enormes os desafios que temos a 
superar enquanto classe profissional, em 
especial após a pandemia que nos colo-
cou na linha de frente do enfrentamento 

da doença e, posteriormente, seguiu nos 
desafiando diante dos enormes proble-
mas ocasionados pela descontinuidade 
dos tratamentos como consequência do 
isolamento social. 

O problema, embora não seja uma ex-
clusividade na cardiologia, mas de todas 
as especialidades médicas que tratam as 
doenças crônicas, tem sido motivo de 
grande preocupação. No nosso caso, em 
especial, sobre aqueles pacientes em que 
se monitorar os fatores de risco como 
diabetes, hipertensão e colesterol, se faz 
necessário. 

Segundo a Organização Mundial da Saú-
de (OMS), 80% das mortes cardíacas po-
deriam ser evitadas com mudanças no 
estilo de vida e no controle adequado dos 
fatores de risco. E no nosso papel como 
cardiologistas, o olhar para prevenção e 
atenção primária vem se tornando cada 
vez mais importante.

Não é por acaso que, por meio desta 
conscientização sobre a importância da 
prevenção, que o tema é cada vez mais 

presente na agenda da Sociedade Brasi-
leira de Cardiologia. Nossa entidade vem 
executando diversos projetos voltados 
para a população. 

Entre eles, destaca-se o “SBC vai à Esco-
la”, que se propõe a influenciar crianças 
e adolescentes quanto aos cuidados com 
os principais fatores de riscos das doen-
ças cardiovasculares. Mais de 300 escolas 
públicas já foram impactadas por meio de 
convênios com as secretarias estaduais 
e municipais de educação. Além disso, o 
programa iniciou uma parceira com as es-
colas mantidas pelo SESI.

Visando combater a descontinuidade 
dos tratamentos, fenômeno que se in-
tensificou na pandemia, a SBC lançou 
no final de setembro a segunda edição 
da campanha “Parou por quê?”, volta-
da para pessoas acima de 40 anos com 
objetivo de conscientizá-las para não 
abandonar seus tratamentos. A primeira 
edição, que aconteceu em 2021, teve 
intensa divulgação nas redes sociais e 
em peças publicitárias em jornais, rá-
dios e televisões. 
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Ser médico! Uma escolha de vida

Agradecimentos

Dr. João Fernando Monteiro Ferreira é Presidente 
do Conselho Administrativo da Sociedade

 Brasileira de Cardiologia (SBC).

De olho nas regiões mais longínquas do 
País, a SBC implementou uma ação es-
tratégica intitulada “SOS Coração Ama-
zonas”, com objetivo de ampliar o acesso 
a tratamentos por meio da telemedicina, 
para auxiliar no atendimento prioritário 
aos pacientes com doenças cardiovascu-
lares daquele estado, que tiveram ou não 
Covid-19 durante o período de crise de 
emergência em saúde pública.

Acreditamos que ações como estas, coor-
denadas pelas sociedades médicas, se fa-
zem necessárias para chamar atenção dos 
nossos colegas para o papel que desem-
penharemos no futuro. Em um cenário 

de franco envelhecimento da população 
brasileira e mundial, a prevenção deverá 
cada vez mais ganhar espaço nas políticas 
públicas de todos os países.

Neste Dia do Médico, seria importan-
te que refletíssemos sobre nosso papel. 
Cabe a nós, profissionais da medicina, 
trabalharmos para ampliar a percepção 
da população a nosso respeito, ou seja, 
devemos encarar o desafio de sermos vis-

Nossos agradecimentos às assessorias de imprensa e  colegas jornalistas, 
que nos ajudaram na elaboração desta grande homenagem.

tos também como agentes de prevenção e 
não apenas como aqueles que tratam das 
doenças. É com este olhar, voltado para 
uma reflexão sobre os desafios do futuro, 
que cumprimento todos os nossos cole-
gas pelo Dia do Médico, com a certeza de 
que seguiremos trabalhando arduamen-
te e com firmeza em nosso propósito de 
fortalecer a medicina brasileira por meio 
da promoção da saúde e do bem-estar de 
toda nossa população. 
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APM inaugura Hotel Fazenda 
em meio à Serra da Cantareira

Aconteceu

São 25 unidades cercadas por 160 
hectares em meio à Serra da Cantareira, 

a cerca de 30 minutos do centro de 
São Paulo. Uma área verde nativa 

preservada, com inúmeras nascentes, 
lagos, fauna e flora exuberantes.

A Associação Paulista de Medicina (APM) 
apresentou, em 1º de agosto, ao mercado 
de turismo e a autoridades dos Governos 

Federal, do Estado de São Paulo e da cidade de 
Caieiras/SP, as dependências do Hotel Fazenda 
APM, inaugurado na mesma solenidade e imedia-
tamente após aberto ao público. 

Houve ainda a apresentação do projeto do futuro 
Resort APM: são 300 apartamentos de alto luxo 
com documentação já cadastrada no Ministério 
do Turismo e investimentos próximos de R$ 100 
milhões. 

Enfim, ofertas hoteleiras únicas no mundo, que 
trazem a São Paulo possibilidades de bons negó-
cios, de geração de empregos, além de criar base 
para a autossustentabilidade da Associação Paulis-
ta de Medicina.
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Aconteceu

HOTEL FAZENDA 

São 25 unidades cercadas por 160 hecta-
res em meio à Serra da Cantareira, a cerca 
de 30 minutos do centro de São Paulo. 
Uma área verde nativa preservada, com 
inúmeras nascentes, lagos, fauna e flora 
exuberantes.

O complexo conta com parque aquá-
tico para adultos e crianças, toboágua, 
ofurôs, sauna, campos de futebol, qua-
dras poliesportivas e de tênis, academia 
24 horas, além de um dos melhores cen-
tros hípicos do estado, tendo opções de 
aulas para crianças a partir de 3 anos de 
idade (equestrian kids) e de equoterapia. 
De clima campestre e uma beleza rústica, 
agrega acolhimento, conforto e serviços 
de qualidade, além de uma selecionada 
linha de enxovais e amenities.

Os hóspedes têm à disposição uma equi-
pe de 44 colaboradores. Todo o comple-
xo é pensado exclusivamente para ofertar 
momentos inesquecíveis aos clientes. 

“Em 80% dos mais dos 160 hectares do 
Hotel Fazenda, não é possível construir, 
por conta da preservação ambiental. 
Entretanto, em cerca de 300 mil metros 
quadrados, teremos este empreendimen-
to de excelência: o Resort APM. Ambos 
obedecendo rigorosamente todas as re-
gras federais, estaduais e municipais de 
preservação”, pontua o Presidente da 
APM, Dr. José Luiz Gomes do Amaral.

O complexo conta com parque 
aquático para adultos e crianças, 
toboágua, ofurôs, sauna, 
campos de futebol, quadras 
poliesportivas e de tênis, 
academia 24 horas, além de um 
dos melhores centros hípicos do 
estado, tendo opções de aulas 
para crianças a partir de 3 anos 
de idade  e de equoterapia.
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O Hotel Fazenda nasce por meio da renovação e 
mudança conceitual do antigo Clube de Campo da 

Associação Paulista de Medicina, existente desde 1964. 
Além de abrir frente para a geração de mais empregos 

e receitas localmente, leva a Caieiras e cidades 
circunvizinhas um projeto social de inclusão de crianças 

e adolescentes por meio de atividades esportivas.

ORIGEM E TRADIÇÃO EM 
BONS SERVIÇOS

O Hotel Fazenda nasce por meio da re-
novação e mudança conceitual do antigo 
Clube de Campo da Associação Paulista 
de Medicina, existente desde 1964. Além 
de abrir frente para a geração de mais 
empregos e receitas localmente, leva 
a Caieiras e cidades circunvizinhas um 
projeto social de inclusão de crianças e 
adolescentes por meio de atividades es-
portivas.

De acordo com Florisval Meinão, Dire-
tor Administrativo da APM, tanto o hotel 
quanto o projeto do resort são também 
base para a autossustentabilidade da 
instituição, assim como para dotação em 
desenvolvimento científico, defesa dos 
médicos e assistência de qualidade aos 
cidadãos. “Uma Associação Paulista de 
Medicina com fontes de recursos robus-
tas nos dá mais força nas lutas em prol 
dos médicos e da boa Medicina”, destaca.

Aconteceu
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HOTEL FAZENDA ON-LINE

Website
hotelfazendaapm.com.br

Instagram
@hotelfazendaapm

Facebook
/hotelfazendapm

RESORT APM 

Ainda em 1º de agosto, foi apresentado, 
às autoridades e ao mercado, o projeto 
do Resort APM, com 300 unidades ha-
bitacionais e um Centro de Convenções 
para 1.000 pessoas. Neste processo, 
um minucioso estudo de viabilidade foi 
executado pelo Instituto de Desenvolvi-
mento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio 
Ambiente (IDT-CEMA), que atua como 
parceiro da Associação Paulista de Medi-
cina na interlocução com o mercado tu-
rístico e investidores.

Aliás, o projeto já está oficialmente ca-
dastrado junto ao Ministério do Turismo, 
para a captação de recursos junto a inves-
tidores nacionais e internacionais.

Segundo o secretário municipal de Ação 
Cultural e Turismo de Caieiras, Wesley 
Gonçalves Pereira, trata-se de relevante 
incentivo ao turismo da região.

A parceria entre a Associação Paulista de 
Medicina e o município, aliás, vem de lon-
ga data, tendo sido preponderante para 
a construção de uma unidade básica de 
saúde, de um posto da Guarda Municipal 
e de uma farmácia pública em espaços 
cedidos graciosamente pela APM, con-
forme destaca o Diretor Social da Asso-
ciação, Alfredo de Freitas Santos Filho.

O Hotel Fazenda e o futuro Resort APM 
ficam na Serra da Cantareira, a apenas 26 
quilômetros do centro da capital, propi-
ciando relaxamento e diversão em meio 
ao incrível visual da Mata Atlântica into-
cada. 

Aconteceu

https://hotelfazendaapm.com.br/
https://www.instagram.com/hotelfazendaapm/
https://www.facebook.com/hotelfazendaapm/
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O Brasil ganhou seu primeiro museu das Ciências Farmacêuticas. 
Foi inaugurado em 13 de agosto de 2022, data comemorativa dos 

85 anos da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil.

Museu das Ciências Farmacêuticas 
e 85 anos da ACFB

O Brasil ganhou seu primeiro museu das Ciências 
Farmacêuticas. Foi inaugurado em 13 de agosto 
de 2022, data comemorativa de 85 anos da Aca-

demia de Ciências Farmacêuticas do Brasil.

A terminologia Ciências Farmacêuticas é relativamente 
recente, adotada há cerca de cinco décadas pela Federa-
ção Internacional Farmacêutica para caracterizar o estágio 
evolutivo da Farmácia. 

Desde os primórdios da civilização, o conhecimento hu-
mano sobre o tratamento de doenças era objeto da Far-
mácia, que incluía a identificação de produtos da natureza 
oriundos das plantas, dos animais e dos minerais para o 
tratamento das enfermidades. O período desta fase foi tão 
grande que chegou até fins do século XIX e início do sécu-
lo XX, quando se iniciou o período dos compostos quími-
cos obtidos por síntese. Eram os primórdios da Farmácia 
Científica. 

Destaque

A terminologia Ciências Farmacêuticas 
é relativamente recente, adotada há 
cerca de cinco décadas pela Federação 
Internacional Farmacêutica para 
caracterizar o estágio evolutivo 
da Farmácia. 

A contribuição dos compostos químicos, combinada 
com os primeiros produtos biológicos no tratamento e 
prevenção de enfermidades promoveu um espetacular 
aumento da expectativa de vida no estágio da Farmá-
cia Científica. Dados comprovam que a expectativa de 
vida no início do século XX era de aproximadamente 
33 anos, evoluindo de forma espetacular no período de 
1930-1970 para cerca de 57 anos.  

No início da década dos anos 1970 surgiu mais um mar-
co no processo evolutivo dos fármacos utilizados na 
terapêutica, o da biotecnologia, ou seja, o uso de tec-
nologia capaz de utilizar os princípios da engenharia 
genética para produzir inovadores insumos de uso na 
terapêutica e na prevenção de doenças. 

Concomitantemente surgiram novos compostos quí-
micos derivados da alteração dos átomos (compostos 
radioativos), bem como aplicação produtos de natureza 
física (raios gama) que somados ao arsenal de produtos 
naturais, já conhecidos, deram origem às Ciências Far-
macêuticas de nossos dias. Desde então a expectativa 
de vida aumentou consideravelmente, tendo atingido 
cerca de 77 anos antes da pandemia de Covid-19.

A Academia de Ciências Farmacêuticas é oriunda da Aca-
demia Nacional de Farmácia, a qual por sua vez originou-
se do Conselho Scientífico (grafia de 1920) da Associação 
Brasileira de Farmacêuticos – ABF, instituída em 1916. O 
Conselho Scientífico da ABF congregava cientistas bra-
sileiros que sobreviveram à gripe espanhola, os quais in-
conformados com inexistência de remédios para prevenir 
e tratar nossos irmãos que sofriam dos horrores daquela 
pandemia, foram em busca de novos insumos e medi-
camentos. Outro objetivo daqueles cientistas era o de 
disseminar os novos conhecimentos por meio do ensino, 
conferências, palestras e congressos, publicações para 
disseminar aos estudantes e estimular novas vocações.
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Destaque

85º Aniversário
O programa das atividades comemorativas do 85º aniversário da Academia in-
cluiu a realização do IV Simpósio Iberoamericano de Ciências Farmacêuticas, 
sessão solene de posse de 3 Membros Correspondentes estrangeiros – Maria 
Nella Gai Hernández (Chile), Antonio Luis Doadrio Villarejo (Espanha), José Maria 
Ventura Ferrero (Espanha). 

Na sessão solene realizada no auditório 
Franco Montoro da Assembleia Legis-

lativa do Estado de São Paulo foram 
homenageados os Membros Mantene-
dores – Abafarma, Abifina, ICF – Insti-
tuto de Ciências Farmacêuticas e Legis 

Consultoria.

Membros da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil presentes 
à sessão solene comemorativa do 85º aniversário 

Acadêmica Correspondente
Maria Nella Gai Hernandez

Acadêmico Correspondente
Antonio L. Doadrio Veillarejo

Acad. Pres. Emérito Prof. Lauro D. Moretto, Acadêmico 
José Maria Ventura Ferrero  e Acad. Pres. Michel Kfouri Filho

Walker M. Lahman (Abifina), Talita Ferreira (Legis Consultoria), Oscar Yasbek (Abafar-
ma) e Leonardo Souza Teixeira (ICF), incorporados como Membros Mantenedores da 
Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil
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A estrutura do “Espaço Memória das 
Ciências Farmacêuticas no Brasil” inclui 
um pequeno auditório, com capacidade 
para cerca de 40 pessoas, uma área de 
convivência, um café e uma exposição 

permanente de peças representativas da 
memória farmacêutica no Brasil.

Destaque

Museu e Espaço Memória das 
Ciências Farmacêuticas

Nos últimos anos, sentindo a necessidade de pre-
servar a memória das Ciências Farmacêuticas no 
Brasil e não apenas a memória da Farmácia, por ini-
ciativa do Acadêmico Acácio Alves de Souza Lima 
Filho, foi criado o Museu da Academia de Ciências 
Farmacêuticas do Brasil/Academia Nacional de Far-
mácia. Acácio cedeu o seu acervo para o museu e 
ainda uma sede, localizada no Edifício Investimento 
na Avenida Ipiranga nº 324 – sobreloja, local que já 
abrigou o Clube dos Amigos do Museu de Arte Mo-
derna (MAM), ou “Clubinho”, como ficou conhecido.

Para apoiar essa iniciativa, diversos acadêmicos e 
profissionais das Ciências Farmacêuticas também 
cederam partes dos seus acervos, enriquecendo 
ainda mais o museu.

A estrutura do “Espaço Memória das Ciências 
Farmacêuticas no Brasil” inclui um pequeno audi-
tório, com capacidade para cerca de 40 pessoas, 
uma área de convivência, um café e uma exposição 
permanente de peças representativas da memória 
farmacêutica no Brasil.

A inauguração oficial do espaço físico da “Memória 
das Ciências Farmacêuticas no Brasil” ocorreu em 
13 de agosto de 2022, data do 85º aniversário de 
fundação da Academia de Ciências Farmacêuticas 
do Brasil, e contou com a presença de acadêmicos 
e familiares. Durante a cerimônia, foi formalizada 
a cessão de uso do espaço a título gratuito por 20 
à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e 
seu encerramento foi laureado por homenagem ao 
Acadêmico Prof. Dr. Lauro Domingos Moretto, que 
empresta seu nome ao auditório recém-instalado.

Acad. Pres. Emérito Acácio A. de Souza Lima Filho na Inauguração 
do Auditório Prof. Lauro D. Moretto
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Destaque

Nessa  ocasião, o Acadêmico Acácio Alves de Sou-
za Lima Filho foi homenageado com uma placa co-
memorativa da Academia com os dizeres “Nosso 
reconhecimento e gratidão pela concepção, orga-
nização e inauguração do Museu das Ciências Far-
macêuticas do Brasil.”

No evento, os convidados foram brindados por 
uma brilhante apresentação musical do Acadêmico 
Walker Magalhães Lahmann.
 
A antiga Academia Imperial de Medicina, criada 
por D. Pedro II em 1836, mantinha em sua agenda 
de atividades um espaço para confraternizações 
em que Farmacêuticos e Médicos conversavam de 
discutiam ciência às quintas-feiras, aquecidos por 
bom um chá vespertino. 

Essa convivência, amistosa e profícua, perdurou 
por cerca de 150 anos. O Espaço Memória das 
Ciências Farmacêuticas no Brasil servirá também 
para receber todas as entidades que abrigam as 
Ciências Farmacêuticas com seus brilhantes cien-
tistas multidisciplinares que perpetuam a Farmácia 
e as Ciências envolvidas.

Paralelamente à criação desse museu, outro pro-
jeto foi idealizado e desenvolvido pelo Acadêmico 
Pedro Gonçalves de Oliveira, o Espaço Virtual “Me-
mória das Ciências Farmacêuticas no Brasil”. 

Esse projeto consistiu na construção de um acerto 
virtual originalmente composto por itens perten-
centes às coleções particulares dos Acadêmicos. 
Uma vez validada a plataforma e estrutura, incluin-
do aspectos inerentes à navegabilidade, ampliou-
se as possibilidades de colaboração, mediante 
apresentação de convites para participação de ou-
tros profissionais, universidades, farmácias, labo-
ratórios, indústrias e museus, entre outros, o que 
vem se revelando uma iniciativa bem-sucedida.

O espaço virtual “Memória das Ciências Farmacêu-
ticas no Brasil” tem por objetivos reunir e tornar 
virtualmente disponível material relevante a res-
peito da história da profissão e das ciências farma-
cêuticas com ênfase ao cenário Brasileiro. O aces-
so ao museu virtual será pelo link 
http://memoriafarmaceutica.org.br/.

Créditos:

- Lauro Domingos Moretto é Acadêmico e Presi-
dente Emérito da Academia Nacional de Farmácia.
- Acácio Alves de Souza Lima Filho é Acadêmico e 
Presidente Emérito 
da Academia Nacional de Farmácia.
- Pedro Gonçalves de Oliveira é Acadêmico da Aca-
demia Nacional de Farmácia.
- José Antonio de Oliveira Batistuzzo é Acadêmico 
da Academia Nacional de Farmácia.

Acadêmico Pedro Gonçalves de Oliveira na 
apresentação Espaço Virtual “Memória das 
Ciências Farmacêuticas no Brasil”.

Nilce Cardoso Barbosa, Michel Kfouri Filho, Acácio A. de Souza 
Lima Filho e Lauro D. Moretto.

http://memoriafarmaceutica.org.br/
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Os sete pecados capitais
 da Comunicação

No impulso de mostrarem-se competentes, muitas pessoas
 exageram na dose e acabam produzindo um jargão corporativo

 tão cheio de sofisticações que acabam por dificultar a compreensão 
em vez de facilitar.

Algumas pessoas cometem tantas 
gafes no processo comunicativo, 
que não seria exagero chamar 

tais deslizes de pecados. Inspirado por 
essa constatação e apelando para a figu-
ra mais marcante no universo dos vícios 
humanos, faço um paralelo entre alguns 
dos erros mais comuns nas comunica-
ções no mundo organizacional e os “Os 
Sete Pecados Capitais”, uma classificação 
que precede o surgimento do cristianis-
mo, mas que foi usada mais tarde pelo 
catolicismo com o intuito de educar os 
seguidores, de forma a compreender e 
controlar os instintos básicos do ser hu-
mano e assim se aproximar de Deus.

Aqui estão, então, “Os Sete Pecados Ca-
pitais da Comunicação” com ênfase es-
pecial naqueles que se apresentam com 
mais frequência nas empresas:

Gula: sim, existem pessoas gulosas com 
as palavras. São aquelas que querem 
dominar as conversas e deixam pouco 
espaço para os outros se manifestarem. 
Ao falarem demais, inibem os colegas que 
acabam não compartilhando boas ideias, 
ou, simplesmente, suas perspectivas.

Luxúria: no impulso de mostrarem-se 
competentes, muitas pessoas exageram 
na dose e acabam produzindo um jargão 
corporativo tão cheio de sofisticações 
que acabam por dificultar a compreensão 
em vez de facilitar. 

O anglicismo (uso de palavras em inglês) 
exagerado é apenas uma das formas de 
praticar esse pecado. Mas não é a única. 
Entre “empowerments”, “deployments”, 
“sinergias” e “tropicalizações”, vamos fe-
rindo a comunicação.

Ira: a pressão exagerada do mundo com-
petitivo coloca todos com os nervos a flor 
da pele. E, frequentemente, essa tensão 
escapa pela boca – e por todo o corpo 
– em erupções agressivas em reuniões 
e discussões mais do que acaloradas. Os 
pecadores, aqui, geram um clima horrível 
que desmotiva e inibe. Pior ainda quando 
quem comete tal pecado é o chefe. Nes-
se caso, os impactos negativos são ainda 
mais amplos e profundos.

Vaidade: definir um chato é algo nem 
sempre simples. Mas a forma mais fácil 

Yuri Trafane

Comunicação

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

de identificar um tem a ver com a quan-
tidade de vezes que a pessoa fala de si, 
dos seus e das suas coisas. Chega a ser 
irritante. E cada um de nós conhece bem 
esse tipo de pecador. Acha-se “o tal”.

Preguiça: poucos são aqueles que con-
seguem fazer uma bela apresentação ou 
discurso de improviso. A maioria de nós, 
mortais, precisa de muita preparação. 
Trabalho de verdade, que os preguiçosos 
preferem não fazer. Muitos acreditam na 
intuição e dizem: “na hora eu vou saber o 
que dizer”. Será?

Inveja: os pecadores aqui tendem a dis-
cordar de qualquer coisa que não tenha 
saído de sua brilhante cabeça. Mesmo 
ideias muito interessantes recebem o 
desdém dessas pessoas, que acabam se-
pultando estratégias com grande poten-
cial por pura vontade de que aquela ideia 
tivesse sido sua.

Avareza: se falar demais é um pecado, 
falar de menos não o deixa de ser. É ver-
dade que os bons comunicadores ouvem 
mais do que falam. Mas a omissão com-
pleta destrói diálogos que poderiam ser 
ricos e a falta de coragem de se posicio-
nar pode privar a organização de realiza-
ções importantes.

E aí: conhece esses pecadores? Algum 
desses pecados está em sua lista de aten-
ção?

mailto:yuri%40ynner.com.br%0D?subject=


Ser médico, de verdade, é honrar a máxima “jamais fazer o 
mal”. Ser médico é minimizar a dor – uma das mais nobres 
tarefas do ser humano. Ser médico é enxergar além do corpo 

do paciente, é compreender os contextos emocional, social e 
econômico em que ele está inserido.

Médicos na TV e na web

Completar-se-ão quatro décadas 
que trabalho com médicos, com 
saúde. Em 1984, Ronaldo Alvan 

(pioneiro da TV no Brasil), Mauro Cae-
tano, Marcel Nackler e eu colocamos no 
ar, pela TV Gazeta, o primeiro programa 
médico da televisão brasileira: Junta Mé-
dica – que, com o tempo, se espalhou 
por outras emissoras do Brasil afora. Não 
existia Internet e os canais de satélite, da 
Embratel, eram apenas dois. Os nossos 
programas viajavam, em enormes fitas 
formato U-Matic, de avião.

Naquele tempo, só cirurgiões plásticos se 
aventuravam a ir à TV e sofrer as decor-
rentes sanções do CFM (Conselho Fede-
ral de Medicina), que acreditava que lugar 
de médico não era na televisão e que isso 
seria autopromoção, proibida pelo Códi-
go de Ética Médica.

Parece piada. Hoje, se você correr o dial 
das inúmeras emissoras que acessa na sua 
smart TV, vai encontrar, sem dúvida, mui-
tos médicos dando entrevistas ao mes-
mo tempo. Ainda mais quando vivemos 
em tempos de pandemia, Monkeypox 
e outras mazelas.

Em 2008, recebemos mais de 75 médicos 
e seus pares para um jantar comemorati-
vo dos nossos 4 mil programas médicos 
realizados na TV, no restaurante Rubaiyat 
do também médico Carlos Iglesias. Esta-
mos em 2022. Nossas entrevistas médi-
cas, no YouTube e no Portal SAÚDE&LI-
VROS (www.isabelvasconcellos.com.br) 
já ultrapassaram a marca de 7 mil.

Se, na longínqua década de 1980, vivía-
mos recebendo telefonemas do CFM e 

CRM sobre a inconveniência de se co-
locar médicos na TV, quando nosso pro-
grama estreou estavam lá nada mais nada 
menos do que nosso saudoso Prof. Dr. 
Adib Jatene, Dr. Nabil Ghorayeb, e assim 
seguimos dali para frente só com gran-
des nomes da Medicina no Junta Médi-
ca e em muitos outros programas da TV 
aberta que mantivemos ao longo de três 
décadas.

Hoje é Internet. E nos orgulhamos de le-
var apenas informação séria e ética, de 
saúde aos nossos internautas. Uma dis-
tinção, creio, nesses tempos em que até 
médicos mesmo, atropelando a ética e 
o juramento de Hipócrates, ousam dizer 
homéricas inverdades na web, temerosa 
e irresponsavelmente.

Ser médico, de verdade, é honrar a má-
xima “jamais fazer o mal”. Ser médico é 
minimizar a dor – uma das mais nobres 
tarefas do ser humano. Ser médico é en-
xergar além do corpo do paciente, é com-
preender os contextos emocional, social 
e econômico em que ele está inserido. É 
perceber, como diria a querida Dra. Tânia 
Santana, que as doenças nada mais são 
do que dores da alma.

A profissão da nobre arte de curar mui-
to tem sido vilipendiada nesses tempos  
atuais em que a promoção pessoal, o cha-
mado “sucesso”, tem falado mais alto do 
que a verdadeira missão dos que prati-
cam a Medicina.

Que os novos médicos, que um novo 
tempo, venham resgatar o que de mais 
belo há na Medicina. Que esse momento 
que estamos vivendo simplesmente pas-

se, seja página virada na nossa História. 
Esse é o meu desejo na passagem de mais 
um Dia do Médico, para todos nós, médi-
cos e não-médicos, jornalistas especiali-
zados em saúde, pacientes aflitos, todos 
os que sofrem, todos os que são gratos 
por terem sido aliviados de suas dores!

Agradeço imensamente aos médicos que 
venho entrevistando ao longo dessas 
quatro décadas. Eles são maravilhosos, 
humanos, honram seus títulos e a eles 
presto o meu tributo nesse 18 de outu-
bro de 2022.

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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Vimos durante a pandemia o 
quanto alguns Estados estão 

despreparados para cuidar dos 
seus doentes, seja pela falta 
de leitos, hospitais, materiais 
hospitalares, medicamentos, 

médicos e ambulâncias, só para 
citar alguns itens.

HAVERÁ OUTRA 
CRISE PIOR QUE A 

DA COVID-19?

A cada quatro anos, temos a eleição 
presidencial no Brasil, que, para 
nós, que trabalhamos na indústria 

farmacêutica, traz também inseguranças 
em relação ao futuro da nova política da 
saúde. Em um país que tem o maior sis-
tema universal do mundo financiado pelo 
Estado, qualquer mudança pode trazer 
consequências desastrosas.

Uma das maiores preocupações dos elei-
tores também diz respeito à saúde. Eles 
querem entender as propostas de cada 
candidato, o que, muitas vezes, acabam 
esquecidas depois do pleito. Mas é o que 
temos que avaliar de concreto hoje. 

Vários debates foram realizados entre os 
candidatos, e a saúde aparece inúmeras 
vezes em discussão. A pandemia deu visi-
bilidade aos governantes dos Estados em 
relação à gestão da crise que passamos 
nos últimos dois anos. Alguns estados se 
destacaram em atendimento, vacinação 
em massa e controle da pandemia, outros 
nem tanto.
O cenário epidemiológico atual também 
revela expressiva queda na variação de 
mortes pelo coronavírus desde o pico 
da variante Ômicron: a baixa foi de 80%, 
além de baixa de 90% no número de ca-

sos, conforme dados levantados em agos-
to pelo Ministério da Saúde.

Certamente, a diminuição dos casos foi 
devido à alta cobertura vacinal. Até agosto, 
77,4% da população havia tomado a segun-
da dose ou dose única do imunizante. 

Vimos durante a pandemia o quanto al-
guns Estados estão despreparados para 
cuidar dos seus doentes, seja pela falta de 
leitos, hospitais, materiais hospitalares, 
medicamentos, médicos e ambulâncias, 
só para citar alguns itens. Isso mostra 
também que cada gestão deveria investir 
os recursos recebidos pela esfera federal 
e de sua arrecadação, que é de 12,5% em 
saúde, para dar dignidade a seus eleitores 
nas suas regiões.

Entretanto, também encontramos Esta-
dos, que apesar da crise, conseguiram 
obter bons índices de atendimento à 
população. Crises como esta, pela qual 
passamos, nos fazem rever prioridades na 
gestão da saúde e expõem os governan-
tes aos eleitores. 

Já com a vinda da varíola do macaco, espe-
rámos que Estados e municípios utilizem 
e coloquem em prática os aprendizados 

Silvia Sfeir
Marketing de Acesso

Silvia Sfeir é Mestre em Administração de Em-
presas, Professora do INSPER/Sindusfarma, 
Diretora de Negócios Institucionais & Acesso 
– Bayer S/A e líder do Comitê Women in Phar-
ma na Bayer.
E-mail: silviaasfeir@outlook.com

adquiridos com a gestão da maior crise de 
saúde do século. Dessa forma, poderemos 
lidar com esse desafio com mais conheci-
mento, ciente de que deve haver um senso 
de urgência por parte dos agentes regula-
dores e fabricantes de vacinas. 

Creio que aprendemos que é preciso tra-
balhar na saúde com qualidade em todos 
os sentidos, pedir ajuda e colaboração a 
países que estão em uma fase mais avan-
çada da doença, e não menos importan-
te, ter os insumos essenciais disponíveis 
para obter independência na governança 
da situação. 

Com certeza, esta pandemia nos trouxe 
muitos aprendizados e lições. Espero que 
os governantes, que tomarão posse, em 
1º de janeiro de 2023, tenham também 
aprendido tais lições, deixadas por uma 
crise de saúde pública que impactou o 
planeta. A pergunta que fica é: haverá ou-
tra crise pior que a da Covid-19?
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nos Estados Unidos, com uma cultura, 
língua e trabalhando com pessoas de di-
versas nacionalidades, exigiu coragem e 
adaptabilidade.

Outros momentos marcantes foram as 
primeiras vezes em que assumi a gestão 
de uma equipe e uma posição de diretoria 
para criar uma área que ainda não exis-
tia na companhia. Era membro do board 
e lidava com pessoas mais seniores do 
que eu. Foi importante humildade, o inte-
resse genuíno pelo time e influenciar na 
construção da estratégia da empresa para 
além de apenas uma área.

Também foram fundamentais em minha 
trajetória resiliência, inteligência emocio-
nal e aprender a pedir ajuda, pois enfren-
tei muitas demonstrações de machismo, 
e até tentativas de sabotagem por ser 
mulher e relativamente jovem em posi-
ções de liderança. 

O crescimento profissional exige esfor-
ço intenso e alguns sacrifícios, mas vale 
a pena quando seu propósito e objetivos 
estão sendo atingidos. Aproveito cada 
oportunidade que a vida me propõe, dan-
do o meu melhor, reconhecendo o valor 
das pessoas que cruzam meu caminho e 
me colocando numa posição de aprendi-
zagem e ensino constantes. Com espírito 
vencedor, construo e levo comigo minha 
reputação e resultados por onde for. 

Continuarei trabalhando com determina-
ção, coragem e paixão pelos pacientes, 
buscando impactar pessoas positivamen-
te. Espero que minha história possa enco-
rajar, principalmente mulheres, a dedica-
rem suas vidas aos seus propósitos.

Crescimento profissional pautado
 pelo esforço intenso e sacrifícios

Aproveito cada oportunidade que a vida me propõe, dando o meu melhor, 
reconhecendo o valor das pessoas que cruzam meu caminho e me colocando 
numa posição de aprendizagem e ensino constantes. Com espírito vencedor, 

construo e levo comigo minha reputação e resultados por onde for. 

Gabriela Almeida

Elas por Elas

Gabriela Almeida é Diretora de Assuntos 
Estratégicos da Janssen Brasil.
E-mail: gaby.almeida@gmail.com

Meu propósito na vida profissio-
nal começou com a minha mãe. 
Ela criou sozinha meu irmão e a 

mim, tendo chegado a trabalhar em três 
hospitais como auxiliar de enfermagem 
para que tivéssemos condições mínimas 
de vida.

Ela sempre teve asma grave. Lembro-me 
de suas crises constantes e hospitaliza-
ções, a ponto de chegar a pensar que a 
perderia. Médicos e equipes de saúde 
dedicados e o alívio que medicamentos 
traziam para ela, me davam esperança. 

Minha escolha profissional estava to-
mada! Decidi que ajudaria a levar espe-
rança, qualidade de vida e até cura aos 
pacientes que precisam! Fiz técnico em 
química, faculdade de farmácia, MBA e 
nunca mais parei de estudar. A indústria 
farmacêutica tinha tudo a ver com o que 
eu buscava.

Tinha um objetivo claro de aprender o 
máximo que podia, o mais rápido pos-
sível. Em 20 anos de experiência, pas-
sei por diversas áreas, como Controle 
de Qualidade, SAC, Farmacovigilância, 
Regulatórios, Farmacoeconomia, Pre-
ços, Acesso, Relações Governamentais, 
Comunicação, Responsabilidade Social 
e Inovação, e, hoje, estou responsável 
pelas áreas de Assuntos Estratégicos, 
Associações de Pacientes, New Business 
Development (NBD) e Alianças Estraté-
gicas como Parcerias de Desenvolvimen-
to Produtivo (PDPs) na Janssen Brasil. 

Um grande desafio foi quando assumi 
uma posição com mercados emergentes 
e precisei mudar de país. Morar sozinha 

Gabriela Almeida
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Doenças fetais na gestação
Diagnóstico precoce 

pode salvar o bebê
Um pré-natal cuidadoso, com 

acompanhamento adequado e muita 
atenção aos sintomas, é indispensável, 

assim como a ultrassonografia, ferra-
menta capaz de diagnosticar precoce-

mente as doenças fetais. 

As doenças da formação fetal 
são anormalidades morfológicas 
identificadas ainda durante a 

gravidez. Elas acontecem em consequên- 
cia de processos anormais de desenvol-
vimento e podem trazer importantes 
prejuízos ao bebê, como problemas de 
crescimento e alterações no sistema ner-
voso central. Existem condições que até 
terminam em óbito fetal.

A Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS) estima que, a cada ano, cerca de 8 
milhões de bebês no mundo nasçam com 
malformações congênitas. Deles, aproxi-
madamente 3 milhões morrem antes de 
completar cinco anos de idade. 

No Brasil, a malformação fetal é a segun-
da principal causa de morte de bebês e 
crianças, ficando atrás apenas da pre-
maturidade. Embora os números sejam 
assustadores, com o avanço da ciência 
e tecnologia, as chances de identificar e 
tratar essas doenças são consideráveis. 

PREVENÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Um pré-natal cuidadoso, com acompa-
nhamento adequado e muita atenção aos 
sintomas, é indispensável, assim como a 

No Consultório

Até há poucos anos, a correção da espi-
nha bífida só era feita após o nascimen-
to. Cerca de 80% dos bebês operados 
necessitavam da colocação de drenos no 
cérebro e grande parte deles passava por 
cirurgias repetidas, o que redundava em 
progressiva redução da capacidade inte-
lectual e altas taxas de óbito: 15% até o 
quinto ano de vida.

BRASIL É REFERÊNCIA MUNDIAL 
NA INTERVENÇÃO

Em 2011, resultados de trabalho cientí-
fico elaborado nos EUA, denominado de 
MOMs trial – Management of Myelome-
ningocele study, demonstraram que os be-
bês com espinha bífida poderiam ser trata-
dos ainda no útero por cirurgia aberta. Isso 
com significativo aumento na chance de 
andar, melhora no desenvolvimento inte-
lectual e menor necessidade de colocação 
de drenos cerebrais após o nascimento.

Desde então, o tratamento intrauterino 
por cirurgia aberta no útero tem sido o 
ideal para fetos com mielomeningocele. 
Porém, nem todos os bebês podem ser 
operados durante a gestação. Existem 
indicações específicas. Por exemplo, a 
idade gestacional entre 19 e 26 semanas.

ultrassonografia, ferramenta capaz de diag-
nosticar precocemente as doenças fetais. 

O uso correto do ultrassom, com espe-
cialista capacitado, possibilita detectar de 
70% a 80% destas condições, e em tem-
po hábil permite recorrer a tratamentos, 
como a intervenção cirúrgica ainda no 
útero, com vistas a evitar o desenvolvi-
mento de eventual doença fetal. 

Aliás, são diversos os tipos de malforma-
ção fetal catalogados pela ciência. Mui-
tas delas já podem ser tratadas durante 
a gestação, por meio da intervenção nos 
fetos. Por exemplo, a mielomeningocele; 
a síndrome da transfusão feto-fetal; a 
hérnia diafragmática congênita; derrame 
pleural fetal; anemia fetal, entre outras.

MIELOMENINGOCELE

A Espinha Bífida Aberta, mais conhecida 
como mielomeningocele, é a mais comum 
anomalia congênita do sistema nervo-
so central. No Brasil, há uma incidência 
aproximada de 1/1.000 nascidos vivos. 
É causa de paralisia dos membros infe-
riores, atraso no desenvolvimento inte-
lectual, alterações intestinais, urinárias e 
ortopédicas.
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São diversos os tipos de malformação fetal catalogados pela ciência. 
Muitas delas já podem ser tratadas durante a gestação, por meio da 
intervenção nos fetos. Por exemplo, a mielomeningocele; a síndrome 
da transfusão feto-fetal; a hérnia diafragmática congênita; derrame 

pleural fetal; anemia fetal, entre outras.

 
No Brasil, o grupo de cirurgia fetal do 
Centro de Medicina Fetal Gestar e da 
Rede Gestar de Medicina Materno-Fe-
tal, coordenado pelo Dr. Fábio Peralta, é 
referência na utilização de técnica seme-
lhante à descrita pelo MOMS trial, mas 
aprimorada, de forma a diminuir os riscos 
maternos e o parto prematuro.

A técnica tradicional consiste em uma ci-
rurgia aberta com uma incisão no útero de 
6-8 cm de extensão. Já a técnica da Ges-
tar, modificada e publicada internacional-
mente, reduz a extensão da incisão uterina 
para 2,5 cm, o que, consequentemente, di-
minui os riscos maternos da cirurgia, man-
tendo os benefícios para o feto.

SÍNDROME DE TRANSFUSÃO 
FETO-FETAL

A Síndrome de Transfusão Feto Fetal (STFF) 
é uma doença que ocorre em 10 a 15% das 
gestações gemelares em que os gêmeos 
são idênticos e compartilham a mesma pla-
centa. No caso, devido à placenta ser com-
partilhada entre os fetos, o sangue passa 
desproporcionalmente de um para o outro. 
Dessa forma, um dos bebês acaba sendo o 
“receptor” e o outro o “doador”. 

Em aproximadamente 30% dos casos, a 
condição é grave, com risco de óbito (en-
tre 90 a 100%) de um ou ambos os fetos 
se nada for feito. Quando ocorre a perda 
de um dos fetos por causa da STFF e o 
outro sobrevive, o risco de lesão no cére-
bro do bebê sobrevivente é altíssimo (de 
50% a 100%).

A única forma de tratamento conhecida é 
a cirurgia de ablação (cauterização) com 
laser dos vasos placentários. Já foi reali-
zada em milhares de pacientes em todo o 
mundo, com excelentes resultados e pou-
quíssimas complicações maternas.

É uma cirurgia pequena, feita com anes-
tesia raquidiana (a mesma usada para 
cesariana), que dura mais ou menos 60 

minutos, na qual cauterizamos com o uso 
do laser os vasos que comunicam os dois 
fetos na superfície da placenta e que es-
tão causando a doença STFF. 

Para isso, a mãe deve ficar internada por 1 
dia, tomando medicação para inibir traba-
lho de parto e antibiótico para prevenir in-
fecção. Depois disso, a gestante recebe alta 
e deve ser reavaliada com ultrassom de 15 
em 15 dias até o nascimento dos bebê.

Quando o procedimento de cauterização 
dos vasos placentários é feito, a chance 
de pelo menos um dos fetos sobreviver 
é de cerca de 80%, com risco de dano 
neurológico nos sobreviventes menor do 
que 7%.

PREVENÇÃO DA MALFORMAÇÃO 
CONGÊNITA

A origem de uma malformação congênita 
pode ser genética, infecciosa, ambiental 
ou nutricional, mas em muitos casos não 
é possível identificar sua causa. 

A causa pode estar associada a agentes 
infecciosos (vírus da rubéola, vírus do HIV 

etc.) ou outros fatores que aumentam as 
chances de desencadear uma doença 
congênita, como o uso de drogas, consu-
mo de bebidas alcoólicas ou cigarro du-
rante a gestação; obesidade ou diabetes 
não controlados; uso de medicamentos 
contra-indicados no período gestacional 
e histórico familiar de malformação fetal.

Neste sentido, é possível realizar a pre-
venção de algumas malformações com 
medidas básicas de saúde, como a vacina-
ção de meninas contra rubéola (previne a 
síndrome da rubéola congênita), a fortifi-
cação de alimentos com ácido fólico e vi-
tamina B-12 (para evitar a ocorrência de 
defeitos do tubo neural, como, espinha 
bífida e anencefalia) e zerar o consumo 
de álcool e nicotina. 

E, claro, uma assistência pré-natal ade-
quada e a realização de exames de rotina 
são essenciais. Isso porque, mesmo que 
não seja possível prevenir o surgimento 
de algumas malformações fetais, com a 
identificação precoce podemos evitar ou 
minimizar muitas das suas consequências.

Fonte: Gestar Centro de Medicina Fetal.
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Simplesmente apagar o passado, 
desconsiderar o que foi construído e virar uma 

chave que está assentada em um conceito 
de bases exclusivamente pessoais, pode ser 

bonito no papel. Não será desse jeito que 
salvaremos o Planeta.

Octávio Nunes
Ponto de Vista

O QUIET QUITTING 
e o legado da pandemia

68 | | Set/Out 2022



|Set/Out 2022 | 69

tos que se entregaram fervorosamente ao 
trabalho, tornando-se líderes de grandes 
organizações, foram responsáveis por criar 
soluções inovadoras, geraram milhões de 
empregos e disseminaram conceitos que 
até hoje movem o mundo corporativo e de 
negócios. 

É preciso ter calma e discernimento. Sim-
plesmente apagar o passado, desconside-
rar o que foi construído e virar uma chave 
que está assentada em um conceito de 
bases exclusivamente pessoais, pode ser 
bonito no papel. Não será desse jeito que 
salvaremos o Planeta. Nem deixaremos 
nada para as gerações futuras em termos 
de inovação, conhecimento, legado, em-
patia, comportamento ou qualquer tipo 
de contribuição para a sociedade. Restará 
apenas o executivo egocêntrico, individua- 
lista, pouco colaborativo e bem menos 
talentoso. Ruim para o indivíduo, decep-
cionante para as empresas, péssimo para 
a sociedade contemporânea. 

Pela nova ordem ou tendência, 
como muitos definem, estar em 
sintonia com o quiet quitting 
seria o mesmo que cumprir e 
executar o mínimo necessário 
às suas funções e se pautar 
exclusivamente pelo que está 
descrito no contrato de trabalho, 
nem uma vírgula a mais.  

Ponto de Vista

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

Uma expressão em inglês “Walk the 
Talk”, bastante disseminada no 
mundo corporativo, que significa 

“agir de acordo com o seu discurso”, teria 
sido criada para explicar que os colabora-
dores devem sempre ter atitudes condi-
zentes com a cultura de uma organização. 
Como se fosse a continuidade de um lon-
go processo de transformação pelo qual 
o mundo corporativo está passando, o 
“Walk the Talk” ganhou uma nova dimen-
são na qual, aparentemente, a cultura não 
viria mais das organizações e sim das pes-
soas. E a coerência de atitude suportada 
pelo preceito ético que o conceito do 
WTT encerra estaria passando por uma, 
digamos, crise de identidade.

Se você andou pesquisando sobre o fe-
nômeno do quiet quitting, ou “demissão 
silenciosa”, é porque viu relação com o 
primeiro conceito e está curioso para en-
tender esse movimento ou, simplesmente, 
confuso em relação ao que isso representa 
para as empresas e seus colaboradores.
 
Recentemente, a Presidente mundial 
da consultoria Walking The Talk, Carolyn 
Taylor, esteve no Brasil para lançar o seu 
livro “Walking the talk: a cultura através do 
exemplo”. Ela defende que pessoas em po-
sição de liderança seriam responsáveis pe-
los seus próprios comportamentos e pelo 
comportamento dos seus colaboradores 
“com valores adequados e bem definidos” 
e que os líderes deveriam “modelar e in-
centivar a cultura (de uma organização) em 
outras pessoas”. 

Na opinião da executiva, a avalanche da 
pandemia foi o gatilho da transformação. 
A ideia de trabalharmos em casa a maior 
parte do tempo, sem ter a obrigação de ir 
para o escritório todos os dias da semana 
como sempre fizemos; resolver problemas 
on-line, fazermos reuniões pelo Zoom ou 
outra plataforma e ainda assim darmos 
resultados – aos olhos de Taylor- parece 
funcionar sem sobressaltos; seria justo e 
coerente. E as lideranças deveriam incen-
tivar seus times a se adaptarem ao novo 
modelo, bem como buscarem verdadeira-
mente os seus respectivos propósitos de 
vida aproveitando a oportunidade que a 
pandemia escancarou. 

A questão é: se nossa independência e 
individualidade estariam asseguradas na 
nossa nova relação de trabalho, e estas 

seriam prioritárias, como o líder poderia 
influenciar o seu time por uma mudança 
de comportamento e de cultura no senti-
do contrário do brain team?   

O conceito do quiet quitting, por defini-
ção, é simples: consistiria em uma nova re-
lação capital-trabalho, na qual o propósito 
e a saúde física e mental representariam 
o avesso da cultura da alta performance 
dos executivos que, historicamente, teria 
exigido resultados, cumprimento de me-
tas e sacrifício da pessoa e da família. Pela 
nova ordem ou tendência, como muitos 
definem, estar em sintonia com o quiet 
quitting seria o mesmo que cumprir e exe-
cutar o mínimo necessário às suas funções 
e se pautar exclusivamente pelo que está 
descrito no contrato de trabalho, nem uma 
vírgula a mais.  

Não é de hoje que as empresas, especial-
mente as grandes, adotam um procedi-
mento no qual, ao ser contratado, o novo 
colaborador recebe não apenas a Job Offer 
Letter (JOL), que é a formalização da ofer-
ta de trabalho, como também outro docu-
mento chamado Job Discription, no qual o 
candidato ao novo cargo se compromete a 
cumprir aquilo que a empresa espera dele. 
Se ao longo da história o mínimo exigido 
pelas empresas, especialmente depois da 
pandemia, representou sacrifício de metas 
inatingíveis, o que será das empresas se as 
pessoas, a partir de agora, decidirem que 
vão cumprir apenas o que lhes pareçam 
importante e prioritário, totalmente des-
conectadas da cultura, estratégia, missão 
e valores das empresas? 

Quem duvida que na prática será exata-
mente isso que irá acontecer? E o que será 
das pequenas empresas que ainda não 
têm governança, políticas bem definidas 
de gestão, controle e processos e nem o 
mais básico sistema de KPIs, que em tra-
dução livre seriam os Indicadores-Chave 
de Performance? 

Por outro lado, o movimento que se de-
senha e se fortalece, pode despertar a 
sensação de que as gerações anteriores, 
como os X e os Baby Boomers, jamais ti-
veram propósitos. Foram obrigados a en-
tregarem a vida em nome dos resultados, 
performance e lucro das empresas se es-
quecendo da vida pessoal, de seus valores, 
de suas famílias e de seus sonhos. 
Não podemos nos esquecer de que mui-
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Newton Velloso
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Para o médico na indústria farmacêutica, um dos objetivos a atingir 
deve ser o de difundir o papel primordial que o setor tem na descoberta 
de novas moléculas e nos grandes progressos terapêuticos das últimas 

décadas, não só junto ao prescritor, como também junto ao consumidor.

Você já pensou em trabalhar como 
Gerente Médico na Indústria Farmacêutica?

O papel do médico na indústria 
farmacêutica tem mudado subs-
tancialmente ao longo destes úl-

timos anos. Tal mudança resulta de vários 
fatores, entre os quais a evolução da pró-
pria indústria, as alterações legislativas e 
normativas pelas quais se rege o setor e 
toda a sua atividade, a evolução da medi-
cina, das novas técnicas, investigação e, 
finalmente, as necessidades dos próprios 
médicos. 

As alterações que esta atividade sofreu – 
e continua sofrendo – criam novos incen-
tivos aos médicos da indústria, mas tam-
bém novos desafios e necessidades para 
o integral cumprimento da sua função.

Efetivamente, o profissional médico tra-
balhando na indústria surge como uma 
opção de carreira válida e necessária, elo 
fundamental entre o setor, a clínica e as 
autoridades sanitárias. 

A sua formação acadêmica de base é 
essencial para a integração dos vários 
departamentos (Médico, Marketing, Re-
gulatório, Farmacovigilância etc.), que 
concorrem para um fim comum – o lança-
mento e a correta comercialização de um 
novo fármaco –, bem como para assegu-
rar a comunicação perfeita entre a indús-
tria farmacêutica e os colegas da clínica 
e investigação, o que representa um dos 
maiores desafios, pois é necessário que 

se estabeleçam canais de comunicação 
apropriados de modo que a informação 
fornecida pelo setor seja correta, cientí-
fica e atualizada. 

Os médicos que atuam no segmento farma 
podem desempenhar diferentes papéis ou 
funções, e cada uma delas exige qualifica-
ções adequadas. Quanto maior a empresa, 
maior o número destes especialistas. Toda-
via, a atividade do médico na indústria não 
envolve só o Departamento Médico, mas 
também o Departamento de Marketing e 
mesmo – por que não –, a própria Direção 
Geral da companhia, com perspectivas de 
uma carreira internacional. 

São áreas de atividade e funções do mé-
dico na indústria farmacêutica: 

» Coordenação e colaboração nas fases 
pré-clínicas do desenvolvimento de um 
novo medicamento (Estudos farmacoló-
gicos e toxicológicos); 
» Planejamento, organização, implemen-
tação, condução e avaliação dos ensaios 
clínicos;
» Gestão de produto; 
» Informação científica e documentação; 
» Assessoria à Direção Geral e marketing;
» Avaliação do material promocional; 
» Farmacovigilância: detecção, avaliação e 
notificação de efeitos adversos; 
» Registro de novos medicamentos/novas 
indicações; 

» Parecer médico de possíveis licenças e 
aquisições;
» Relação com instituições (Universida-
des, sociedades científicas etc.); 
» Organização de reuniões científicas; 
» Visitas aos líderes de opinião;
» Gestão da equipe de MSL; 
» Representações junto às autoridades.

Desta forma, para o médico na indústria 
farmacêutica, um dos objetivos a atingir 
deve ser o de difundir o papel primordial 
que o setor tem na descoberta de novas 
moléculas e nos grandes progressos te-
rapêuticos das últimas décadas, não só 
junto ao prescritor, como também junto 
ao consumidor. Cada vez mais, o paciente 
exige ser informado acerca da doença e 
dos riscos e benefícios dos tratamentos 
existentes.

Por que alguns médicos abandonam a 
profissão clínica e decidem ingressar no 
mundo corporativo da indústria farma-
cêutica?

A pergunta acima é comum no dia a dia 
dos médicos que trabalham nesse setor. 
Durante os anos da faculdade, muitas ve-
zes, alguns alunos aprendem o conceito 
de que a indústria farmacêutica é ruim, 
que só produz estudos carregados de vié- 
ses e que o interesse desta seria pura-
mente comercial. Será?
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» Orientação para Resultados – Desafiar 
e levar a organização e a si mesmo a con-
quistar resultados e ter excelência.

» Treinar e Desenvolver Outros – Acon-
selhar, assessorar, ensinar e fornecer fe-
edback a outros para encorajar e inspirar 
o desenvolvimento das competências re-
lacionadas ao trabalho e crescimento da 
carreira em longo prazo.

» Julgamento Decisivo – Tomar boas de-
cisões, de maneira oportuna e confiante.

» Planejamento e Organização – Organi-
zar e planejar de maneira eficaz o trabalho 
de acordo com as necessidades organiza-
cionais e a partir da definição de metas e 
previsão das necessidades e prioridades.

» Administração de Relacionamentos – 
Desenvolver e manter relacionamentos 
positivos com indivíduos fora do seu gru-
po de trabalho.

» Integridade – Manter um alto padrão de jus-
tiça e ética nas palavras e ações do dia a dia.

Estejam preparados para o sucesso!

*Para este artigo, algumas informações 
foram obtidas a partir de fontes e con-
sultas pela internet. 

Recrutamento e Seleção

Newton Velloso é CEO na About Me – 
Headhunter Farma e Saúde | Healthcare | 
Lifesciences, palestrante e mentor.
E-mail: newton.velloso@aboutme.com.br

Os médicos que atuam no segmento farma podem 
desempenhar diferentes papéis ou funções, e cada uma 

delas exige qualificações adequadas. Quanto maior a 
empresa, maior o número destes especialistas.

Trago aqui dois depoimentos autorizados 
de médicos que optaram pela carreira 
executiva. Vamos ver:

Pretende ingressar na indústria farma-
cêutica? Então esteja preparado para de-
senvolver as suas competências! 

As empresas estão cada vez mais cons-
cientes de que a diferença entre sucesso 
e fracasso está relacionada ao gerencia-
mento de competências de seus colabo-
radores. 

Para que uma empresa funcione e traga 
resultados é essencial ter excelência na 
sua atuação. E para que isso aconteça, o 
primeiro passo é determinar quais são as 
competências necessárias para cada car-
go, ou seja, definir o modelo de compe-
tências que será utilizado para avaliar os 
colaboradores com o objetivo central de 
identificar os pontos fracos que precisam 
ser desenvolvidos.

Uma competência pode ser definida como 
o resultado da soma da habilidade natural 
de um indivíduo, aquela que é chamada 
de potencial, com as características pes-
soais dele, atreladas ao conhecimento e 
experiência, mais as habilidades e capa-
cidades que foram aprendidas por essa 
pessoa, ou seja, as que não são naturais. 

É a junção de tudo isso que se conhece 
por competência. E, por fim, quando se 
consegue colocar a competência em prá-
tica, por meio de comportamentos espe-
cíficos, se chega aos resultados efetivos.

Aqui estão alguns exemplos de competên-
cias que podem ser exigidas para um Ge-
rente Médico na indústria farmacêutica.

» Defender Mudanças – Agir para apoiar 
a implementação eficaz de iniciativas de 
mudanças.

Dra. Paula Bianco de Moraes

Dr. Bernardo Wagon

“Há 20 anos, quando me formei 
em Medicina, escolhi seguir, di-
ferentemente da maioria dos 

meus colegas de turma, uma carrei-
ra de Gestão em Saúde, pois acredi-
tava – e ainda acredito – que para 
podermos cuidar da saúde das pes-
soas e das populações, precisamos 
de sustentabilidade do sistema de 
saúde. E isso só é alcançado equili-
brando os interesses dos diferentes 
players do mercado de saúde. O pa-
ciente precisa do médico e o médi-
co precisa do hospital, da operadora 
de saúde, da indústria farmacêutica 
e da ANS para que seu trabalho 
seja realizado de forma a entregar 
o melhor resultado de saúde para o 
paciente. Nesse cenário complexo, 
a figura do médico gestor torna-se 
de suma importância, já que ele tem 
a expertise de conhecimento das 
doenças que assolam a população 
e sabe que a otimização dos trata-
mentos possibilita a continuidade 
do sistema.”

“Optei por diversificar minha vida 
e estudar outros assuntos. Tive 
a oportunidade de fazer tradu-

ção simultâneas em eventos médi-
cos para indústrias farmacêuticas 
e CROs. Em seguida, atuei como 
palestrante para uma indústria e 
médico-repórter para outra em um  
evento internacional. Ampliei assim 
meus horizontes e conhecimentos. 
Acessei a carreira corporativa/exe-
cutiva a partir de um convite para 
vaga de medical advisor/gerente 
médico, principalmente por apre-
sentar diversas habilidades e sem-
pre estar aberto a aprender.”
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Yuri Trafane é Professor Universitário,
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NEGÓCIOS DO AVESSO
A transformação digital não tem a ver (apenas) com tecnologia. 
Tem a ver com novas maneiras de pensar. Transformar-se para a 
era digital exige que o negócio atualize sua mentalidade, muito 

mais do que sua infraestrutura de TI.

EEla se vestia bem. Era elogiada pelas 
amigas. Copiada em seu estilo. Mui-
tas se inspiravam nos seus looks. O 

prazer pelo mundo da moda e a auto-
confiança que emergiu dos comentários 
das colegas a incentivaram a escrever um 
blog sobre o tema. Informal. Ela apenas 
se vestia pela manhã e antes de ir ao tra-
balho se fotografava – do celular mesmo 
– e postava uma explicação de suas es-
colhas. Algumas reflexões e comentários 
para completar.

Com o tempo criou outras abordagens: 
comentava as roupas das celebridades, ou 
postava looks interessantes de pessoas 
com quem cruzava na rua. 

A coisa cresceu de uma forma exponen-
cial e, de repente, já tinha alguns milhões 
de pessoas acompanhando-a diariamen-
te. Vieram as redes sociais e o blog ga-
nhou outras plataformas: Facebook, Ins-
tagram, TikTok. Começou a perceber que 
aquilo que indicava explodia em vendas. 
Então, porque não criar suas próprias pe-
ças, produzi-las e vendê-las por meio da 
internet. Bingo. Eis que surgiu um negó-
cio de sucesso. E não foi o único. Roupas, 
pimenta, livros, equipamentos, maquia-
gem e centenas de outros produtos ga-
nharam o mercado dessa forma. E a coisa 
anda tão corriqueira que não nos damos 
conta do nível de inversão na ordem das 
coisas.

Durante muito tempo, a sequência natu-
ral era: desenvolver um produto, lançar 
um produto, comunicar o produto e com 
base nisso criar um mercado. Tudo mui-
to óbvio. Primeiro preciso ter um produ-
to para depois criar um mercado a partir 
dele. Note, por meio da história citada, 
que com o Marketing de Conteúdo isso 
se inverteu.

O conteúdo gera seguidores que se con-
figuram num mercado e, a partir daí, eu 
crio um produto. E posso criá-lo ainda 
melhor porque parto do conhecimento 
profundo do meu seguidor e, com isso, 
consigo transformá-lo em um cliente fiel 

por conseguir atendê-lo melhor. De for-
ma mais conectada com suas necessida-
des e desejos.

Inversão total: se antes eu precisava sair 
do produto para chegar ao mercado, hoje 
é possível construir, primeiro o mercado, 
para depois criar o produto.

É claro que esse não passou a ser o único 
caminho. Ainda é possível sair do seu “sa-
voir-faire” e constituir sua base de clien-
tes. Mas ignorar o caminho oposto é abrir 
mão de muitas possibilidades. Para isso, 
é necessário mudar a maneira de pensar. 
Entender que o mundo digital em que 
vivemos abre portas para possibilidades 
que há alguns anos não existiram. Como 
essa: sair da sua capacidade de gerar con-
teúdo relevante e, a partir daí, construir 
impérios.

Mas para passar pela transformação di-
gital, profissionais e empresas precisam 
entender o que disse David Rogers, pro-
fessor da Columbia University: “A trans-
formação digital não tem a ver (apenas) 
com tecnologia. Tem a ver com novas 
maneiras de pensar. Transformar-se para 
a era digital exige que o negócio atualize 
sua mentalidade, muito mais do que sua 
infraestrutura de TI.”
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Atualmente, empresas 
bem-sucedidas estão 
aprendendo a dar ao 

cliente uma verdadeira voz 
em tudo o que faz – do 

projeto e desenvolvimento 
de um produto até a forma 

de cobrança e entrega. 

Quem é que, de fato, paga os seus 
empregados? Por falar nisso, 
quem é que de fato paga sua re-

tirada de lucro? Talvez você nunca tenha 
pensado nisso, mas é o seu cliente. Sem 
o cliente, você não possui um negócio. 
Mesmo assim, é surpreendente perceber 
que muitas empresas dão pouca atenção 
ao serviço prestado ao cliente. Alegam 
prover serviços ao cliente, mas apenas 
se envolvem com ele quando o contato 
é inevitável. 

Atualmente, empresas bem-sucedidas es-
tão aprendendo a dar ao cliente uma ver-
dadeira voz em tudo o que faz – do pro-
jeto e desenvolvimento de um produto 

Faça do cliente parte integrante
 de cada aspecto do seu negócio

até a forma de cobrança e entrega.  Essas 
empresas não se limitam a manter seus 
clientes felizes: fazem mais do que lhes é 
solicitado. Estão numa busca contínua de 
melhores formas de servir ao cliente. 

Construir relações duradouras com os 
clientes demanda tempo e dedicação, 
além de mudanças na forma como você 
realiza seus negócios. Muitos empresá-
rios coletam informações sobre os clien-
tes, mas depois o que é que fazem com 
elas? Será que coletam informações tão 
personalizadas a ponto de lhes permitir 
construir um relacionamento? 
Se você perguntar aos clientes apenas 
onde e como compram seu produto, 
nunca descobrirá onde e como eles, de 
fato, gostariam de comprá-lo. Trata-se 
de informações muito importantes. Você 
poderá descobrir, por exemplo, que eles 
prefeririam comprar seu produto via 
on-line, por conveniência e rapidez etc.. 
Esse é um aspecto importante da infor-
mação, pois atender ao cliente on-line sai 
mais barato do que montar uma estrutura 
física de loja, por exemplo.

Se você deseja tornar o cliente uma parte 
integrante de cada aspecto de seu negó-
cio, precisa fazer a si mesmo perguntas 
como estas:

Construir relações duradouras com os clientes 
demanda tempo e dedicação, além de mudanças na 

forma como você realiza seus negócios. 

1 - Você está mesmo disposto a investir 
no que diz valorizar e alocar recursos fi-
nanceiros para a satisfação do cliente?

2- Está disposto a abdicar de ganhos de 
curto prazo para obter a satisfação dos 
clientes no longo prazo?

3 - Você é capaz de demitir um emprega-
do que não está aderindo totalmente aos 
valores pró-cliente da sua empresa?

4- Você irá tratar primeiro das questões 
dos clientes, em todas as reuniões?

5 - Como proprietário da empresa, está 
disposto a gastar grande parcela de tem-
po com o cliente?

Se você responder afirmativamente a es-
sas questões, estará preparado para co-
meçar a fazer do cliente o centro dos seus 
negócios. Quando o fizer, descobrirá que 
estará gastando muito menos dinheiro na 
tentativa de captar novos clientes, pois 
a empresa estará mantendo os clientes 
antigos e encontrando novas formas de 
atendê-los.
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Neuromarketing
Gilberto Santos

Comportamento humano
O comportamento humano é bastante complexo, pois é influenciado, 
modulado e moldado por múltiplos fatores, que, por vezes, não são 
reconhecidos pelo indivíduo: explícitos ou encobertos, lógicos ou 

ilógicos, voluntários ou involuntários.

A pesquisa sobre o comportamento 
humano aborda como e por que  
 as pessoas se comportam da ma-

neira como se comportam. No entanto, 
como você viu nos artigos anteriores na 
UPpharma, o comportamento humano é 
bastante complexo, pois é influenciado, 
modulado e moldado por múltiplos fato-
res, que, por vezes, não são reconhecidos 
pelo indivíduo: explícitos ou encobertos, 
lógicos ou ilógicos, voluntários ou invo-
luntários. Vamos identificar alguns tipos 
de comportamentos para avançar pos-
teriormente sobre a influência destes na 
tomada de decisão.

Comportamento consciente versus sub-
consciente versus não-consciente

A consciência é um estado de alerta para 
pensamentos e sentimentos internos, 
que permite a percepção adequada e a 
absorção de informações do ambiente.

Em contraste, sempre que você faz coisas 
que são automatizadas (ou onde você se 
pergunta “por que eu fiz isso?”), seu com-
portamento pode estar completamente 
fora de controle consciente. Os padrões 
de interação podem ser subconscientes, 
bem como sequências de ação. Notavel-
mente, processos inconscientes podem se 
tornar conscientes em algum momento. 

Uma grande quantidade de nossos com-
portamentos é guiada por processos sub-
conscientes. Assim como um iceberg, há 
uma grande quantidade de informações 
ocultas, e apenas algumas delas são visí-
veis a olho nu.
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fisiológica extrema e ataques de pânico. 
Embora a exposição possa ser completa-
mente involuntária, essas sessões ajudam 
a superar o pânico. Como a situação não 
pode ser evitada, a excitação corporal di-
minui, permitindo que os pacientes refli-
tam o ambiente e recuperem o controle.

Conclusão

Muitos de nossos comportamentos pare-
cem ser voluntários, racionais, evidentes 
e conscientes – mas eles representam 
apenas a ponta do iceberg do comporta-
mento humano normal. A maioria de nos-
sas ações é involuntária, potencialmente 
irracional e guiada pelo nosso subcons-
ciente. A maneira de acessar esse outro 
lado do comportamento é examinar os 
comportamentos encobertos que ocor-
rem como um resultado.

Como será que tais comportamentos in-
fluenciam as tomadas de decisão no ato 
da prescrição médica?
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O comportamento não-consciente refe-
re-se a processos que estão completa-
mente fora do reino de nossa consciência 
e que ainda operam como estados ce-
rebrais. Exemplos incluem o controle da 
respiração e pulso, temperatura corporal 
e digestão, que só podem ser consciente-
mente controlados e afetados por meios 
indiretos.

Comportamento aberto versus encober-
to

O comportamento aberto descreve 
quaisquer aspectos do comportamento 
que podem ser observados, por exemplo, 
movimentos corporais ou (inter) ações. 
Além disso, os processos fisiológicos, 
como ruborização, expressões faciais ou 
dilatação da pupila podem ser sutis, mas 
ainda podem ser observadas. Processos 
encobertos são pensamentos (cognição), 
sentimentos (emoção) ou respostas que 
não são facilmente vistas. Mudanças su-
tis nos processos corporais, por exemplo, 
ficam ocultas aos olhos do observador. 
Nesse caso, sensores biométricos ou fi-
siológicos são usados para auxiliar a ob-
servação com medidas quantitativas, pois 
descobrem processos que são encober-
tos em primeiro lugar. Ao longo desta de-
finição, a biometria e outros métodos de 
imagem cerebral monitoram os processos 
fisiológicos que refletem o comporta-
mento encoberto.

Comportamento racional versus irracio-
nal

O comportamento racional pode ser con-
siderado qualquer ação, emoção ou cog-
nição que pertença, seja influenciada ou 
guiada pela razão. Em contraste, o com-
portamento irracional descreve ações 
que não são objetivamente lógicas. 

Pacientes que sofrem de fobias, por 
exemplo, geralmente, relatam uma cons-
ciência de que seus pensamentos e me-
dos são irracionais (“Eu sei que a aranha 
não pode me machucar”) – embora ain-
da não consigam resistir ao desejo de 
se comportar de uma certa maneira. Em 
contraste, pacientes esquizofrênicos, que 
podem apresentar alucinações sensoriais, 
normalmente, não estão cientes da irra-
cionalidade de suas ações. Eles realmente 

percebem objetos ou pessoas em am-
bientes que não existe.

Comportamento instintivo

As pessoas costumam usar os termos 
“instintivo” ou “inato” para descrever 
comportamentos que não são aprendi-
dos, ou seja, comportamentos que você já 
sabe fazer pela primeira vez. Comporta-
mentos instintivos são importantes para 
promover a sobrevivência de seus genes 
e, portanto, de sua espécie. Nos animais, 
os instintos são tendências inerentes a 
se engajar espontaneamente em um de-
terminado padrão de comportamento. 
Exemplos disso incluem um cachorro tre-
mendo depois de se molhar, uma tarta-
ruga marinha procurando o oceano após 
a eclosão ou um pássaro migrando antes 
do inverno.

Comportamento voluntário versus invo-
luntário

As ações voluntárias são autodetermi-
nadas e conduzidas por seus desejos e 
decisões. Por outro lado, ações involun-
tárias descrevem qualquer ação feita 
sem intenção ou realizada apesar de uma 
tentativa de impedi-la. Na psicoterapia 
cognitivo-comportamental, por exemplo, 
alguns pacientes são expostos a cená-
rios problemáticos, também chamados 
de inundações, como aranhas, exposição 
social ou viagem de avião transatlântico. 

Normalmente, os pacientes fóbicos, que 
adquirem algum repertório comporta-
mental, são ajudados a evitar esses cená-
rios problemáticos, pois causam excitação 

Muitos de nossos comportamentos 
parecem ser voluntários, racionais, 

evidentes e conscientes – mas eles 
representam apenas a ponta do iceberg 

do comportamento humano normal.
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Estiveram presentes à cerimônia o Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim; 
o Diretor da Anvisa, Alex Machado Campos; 

o Subsecretário de Advocacia da Concorrência 
e Competitividade do Ministério da Economia, 

Andrey Vilas Boas de Freitas.

A cada edição é 
homenageada uma 

personalidade da indústria 
farmacêutica, cuja trajetória 
está ligada à qualidade e ao 

aprimoramento tecnológico e 
científico do setor. O patrono 

da 26ª edição do Prêmio 
Sindusfarma de Qualidade é 

o médico, empresário e atual 
senador Ogari Pacheco.

Em agosto, foi realizada, no Teatro 
Santander, em São Paulo, a cerimô-
nia de premiação dos melhores for-

necedores e prestadores de serviço da 
indústria farmacêutica. O 26º Prêmio Sin-
dusfarma de Qualidade contemplou ven-
cedores em 25 categorias. O evento foi 
conduzido pela dupla Carolina Thomeu e 
Maurício Mendes e encerrado com show 
da banda Blitz.

A cada edição é homenageada uma per-
sonalidade da indústria farmacêutica, 
cuja trajetória está ligada à qualidade e 
ao aprimoramento tecnológico e científi-
co do setor.

O patrono da 26ª edição do Prêmio Sin-
dusfarma de Qualidade é o médico, em-
presário e atual senador Ogari Pacheco. 
“Sinto-me muito honrado e envaidecido, 
por ter sido indicado como patrono do 
Prêmio Sindusfarma de Qualidade. Rece-
bi inúmeros reconhecimentos importan-
tes, mas é a primeira vez que recebo um 
prêmio que me é outorgado pelos meus 
pares. Sou muito grato e estou muito sen-
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Premiação

Sindusfarma premia os 
Melhores fornecedores da

 indústria farmacêutica em 2022 
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sibilizado por isso. Muito obrigado aos que me 
indicaram para essa honraria”, disse Ogari, em 
seu pronunciamento durante a cerimônia.

Durante o evento, também foi lançado o livro 
ilustrado que conta a história do Prêmio Sin-
dusfarma de Qualidade e seu papel na promo-
ção das Boas Práticas de Fabricação (BPF) no 
Brasil.

Presenças de peso

Estiveram presentes à cerimônia o Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim; 
o Diretor da Anvisa, Alex Machado Campos; o 
Subsecretário de Advocacia da Concorrência 
e Competitividade do Ministério da Econo-
mia, Andrey Vilas Boas de Freitas.

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Inova-
ções, Paulo Alvim, disse que uma nação que 
se quer desenvolvida precisa de uma cadeia 
de saúde forte. “Esse setor faz diferença para 
esse País. Mais que isso, nos dias de hoje, para 
nós, do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações, essa cadeia de valor é fator de so-
berania tecnológica”, afirmou o ministro. “Esse 
é um momento de celebração, de reconheci-
mento, mas, fundamentalmente, de visibilida-
de de um setor que é forte, tem competência 
e capacidade de trazer soluções inovadoras”. 

O Diretor da Quinta Diretoria da Anvisa, Alex 
Machado Campos, reconheceu o papel funda-
mental da indústria farmacêutica no combate 
ao coronavírus. “Eu fui testemunha de quan-
tas reuniões tivemos que participar em que a 
indústria, ciente do seu papel, ciente da sua 
grandeza, do seu senso de responsabilidade, 
deu as mãos à Anvisa, para que pudéssemos 
enfrentar a pandemia”.

O Subsecretário de Advocacia da Concorrên-
cia e Competitividade do Ministério da Eco-
nomia, Andrey Vilas Boas de Freitas, falou dos 
desafios que o setor farmacêutico conseguiu 
superar durante a pandemia. “Ao longo dos 
últimos anos, temos sido parceiros numa luta 
constante para trazer o que tem de melhor 
em termos de ciência, tecnologia, de respos-
ta às necessidades que a sociedade brasileira 
precisa tão urgentemente em relação a várias 
questões”, disse o subsecretário. “De verdade, 
me dá muito orgulho poder ser reconhecido 
como um parceiro de vocês; de um setor que 
gera prosperidade para o Brasil”.

A dupla Carolina Thomeu e Maurício 
Mendes apresentou a cerimônia do

 Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2022

Cerimônia do Prêmio Sindusfarma
 de Qualidade 2022

Ministro da Ciência, Tecnologia e
 Inovações, Paulo Alvim discursa 

no Prêmio Qualidade 2022
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Confira a seguir os grandes vencedores

26º Prêmio Sindusfarma de Qualidade

Material de Embalagem

Matéria-Prima

Embalagens primárias, bisnagas e acessórios BD
Bulas Centralpack Embalagens
Rótulos CCL
Embalagens de transporte Grupo Penha
Cartuchos e displays Gráfica e Editora Sarapuí
Filmes plásticos para blister Novaprint
Laminados de alumínio Centralpack Embalagens

Fabricantes de matérias-primas Colorcon do Brasil
Importadores de matérias-primas Merck

Armazenagem e distribuição de medicamentos Ativa Distribuição e Logística
Terceirização de produção e embalagem Eurofarma
Transporte de medicamentos Ativa Distribuição e Logística
Prestação de serviços para produção Merck
Prestação de serviços para controle de qualidade T&E Analítica
Despachos aduaneiros e comércio exterior DMS Logistics
Armazenagem de medicamentos em recintos alfandega-
dos de zona secundária

Libraport

Soluções ativas para cadeia fria Ativa Distribuição e Logística
Soluções passivas para cadeia fria Grupo Polar
Consultoria jurídica-regulatória Spektra

Máquinas e equipamentos de fabricação Merck
Soluções para serialização e rastreabilidade T2 Software

Prestadores de Serviços

Máquinas e Equipamentos

Materiais, Equipamentos, Instrumentos e Serviços de Controle de Qualidade
Terceirização de ensaios e análises T&E Analítica
Materiais de laboratório (Padrões, Solventes, Rea-
gente e Vidrarias)

LAS

Equipamentos de laboratório Agilent Technologies
Projetos e instalações (Projeto de Controle de Quali-
dade, Produção e Engenharia)

Nordika

Premiação
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Durante o evento, também foi lançado o livro ilustrado 
que conta a história do Prêmio Sindusfarma de Qualida-

de e seu papel na promoção das Boas Práticas de Fabrica-
ção (BPF) no Brasil.

Confira a seguir os grandes vencedores

Alguns depoimentos
Alguns depoimentos

“Para mim, é um orgulho imenso receber esse prêmio. O quanto é importante a cultu-
ra de qualidade para a questão de embalagens. Extremamente feliz, muito obrigada”, 
disse Júlia Mattei, Gerente de Qualidade da Centralpack Embalagens, vencedora da 
categoria Bulas.

“Receber mais uma vez o primeiro lugar do Prêmio Sindusfarma é extremamente im-
portante para nós. Agradeço a nossa equipe, nossa equipe de operações, equipe de 
qualidade, a nossa diretoria e, principalmente, aos nossos clientes e ao Sindusfarma”, 
disse Lucy Maia, Head de Pharma & Healthcare da DMS Logistics, vencedora da cate-
goria Despachos Aduaneiros e Comércio Exterior.

“Queremos agradecer a todos os nossos clientes que propiciaram mais essa premiação. 
Tricampeão consecutivo. Agradecer todo o time de Operações da Eurofarma, o time de 
Customer Service, liderado pela Luciana, e dizer que a Eurofarma nas origens, 50 anos atrás, 
nasceu como uma terceirizadora. Agora ela é uma potência, mas não deixou essas origens 
de lado e continua dando todo o valor para seus clientes”, disse Marcelo Torres, Diretor de 
Supply Chain da Eurofarma, vencedor da categoria Terceirização de Produção e Embalagem.

“Para nós, esse prêmio representa o esforço, a dedicação de toda uma equipe e clien-
tes que reconhecem o nosso trabalho. Eu quero parabenizar cada funcionário, cada 
colaborador e a nossa equipe, que é fantástica. Agradeço ao Prêmio Sindusfarma pela 
organização desse evento maravilhoso e aos nossos clientes. É por vocês que nós tra-
balhamos todos os dias”, disse Luciano Worell, Gerente da Novaprint, vencedor da 
categoria Filmes Plásticos para Blister.

“Para a T2 Software é um prazer enorme poder receber esse prêmio. Em nome de 
todo time, nossos parceiros e clientes quero agradecer o voto de confiança de vocês. 
Obrigado!”, disse Davi Germano, executivo de Desenvolvimento de Negócios da T2 
Software, vencedor da categoria Soluções para Serialização e Rastreabilidade.
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“Poema em Linha Reta”: 

Reconhecer que temos fragilidades e limi-
tações nos torna mais humanos e, princi-
palmente, tolerantes com as limitações e 
fragilidades dos outros. Afinal, somos uma 
comunidade universal de seres humanos e 
não de super-heróis.

Certamente, a mensagem aqui não é para 
que todos se exponham, mas que prati-
quem a compreensão e a humildade diante 
dos pontos fracos alheios.

Basta lembrar que temos os nossos pró-
prios calcanhares.

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

Qual é seu calcanhar de aquiles?
Reconhecer que temos fragilidades e limitações nos torna mais 

humanos e, principalmente, tolerantes com as limitações e 
fragilidades dos outros. Certamente, a mensagem não é para 

que todos se exponham, mas que pratiquem a compreensão e 
a humildade diante dos pontos fracos alheios.

Por que calcanhar e por que Aquiles?

Segundo a mitologia grega, quando Aqui-
les era um recém-nascido, uma previsão 
afirmava que ele morreria cedo. Para evitar 
isto, sua mãe, Tétis, banhou-o no rio Esti-
ge, que dava imunidade a quem o fizesse. 
Ocorre que, para fazê-lo, sua mãe teve que 
segurará-lo pelos calcanhares, que não fo-
ram banhados pela água sagrada. Assim, 
aquelas partes do corpo de Aquiles, o maior 
de todos os heróis gregos da Guerra de 
Tróia, ficaram vulneráveis a ataques.

O que se pode extrair disso? Que ninguém 
é perfeito, invencível, nem inatingível.

Há profissionais que se fazem de fortes, 
inabaláveis e durões. Há deles que nunca 
mostram as emoções de afeto, tristeza ou 
medo – só raiva – nem admitem limitações 
ou fragilidades.

O saudoso poeta português Fernando Pes-
soa já reclamava dessa atitude, no seu belo 

O poderoso Superman, super-herói 
da DC que povoou a imaginação 
dos garotos da década de 1920, 

tinha um Calcanhar de Aquiles que o en-
fraquecia e poderia até levá-lo à morte: a 
aproximação de um fragmento,  o mineral 
kryptonita, criado dos restos de Krypton, 
seu planeta natal.

Essa ficção contém um dado de realidade: 
todos temos um Calcanhar de Aquiles.

Essa expressão popular significa o ponto 
fraco de alguém, sua vulnerabilidade e fra-
gilidade e sobre o qual não possui controle 
para escapar de uma situação de risco ou 
desconforto.

Basta lembrar que temos os nossos 
próprios calcanhares de aquiles.

“Nunca conheci quem tivesse levado 
porrada
Todos os meus conhecidos têm sido 
campeões em tudo
...
Arre! Estou farto de semideuses
Onde é que há gente no mundo?”
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