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As comemorações do Dia Internacional da Mulher ocorreram a partir de 1909. Os 
dias e meses que foram usados para as celebrações foram diferentes do atual dia 
08 de março, data que foi oficializada no ano de 1917.

É uma justa homenagem que resgata à memória grandes feitos realizados pelas 
mulheres, que antes dos anos 1900 tinham de se esforçar muito além do necessário 
para despontar também como profissionais.

A história mostra figuras de destaque como Ana Justina Ferreira Néri, ou Ana Nery, 
enfermeira brasileira, considerada a primeira no Brasil.

Em 1903, Marie Curie foi a primeira mulher a ser laureada com o Prêmio Nobel de 
Física.

Foi seguida por diversas outras ganhadoras, como Madre Teresa de Calcutá, em 
1979, conquistando o prêmio Nobel da Paz.

A lista completa das mulheres ganhadoras do prêmio Nobel:

- Dezoito mulheres ganharam o Prêmio Nobel da Paz. 
- Dezessete ganharam o Prêmio Nobel de Literatura.
- Doze ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina.
- Oito ganharam o Prêmio Nobel de Química. 
- Quatro ganharam o Prêmio Nobel de Física. 
- Duas ganharam o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas.

Mas não são pelas conquistas internacionais que as mulheres devem ser avaliadas. 
Todas têm vitórias em suas vidas, seja em que campo for.

A UPpharma, há alguns anos, abriu espaço com a coluna Elas por Elas para que 
profissionais da indústria farmacêutica pudessem compartilhar essas conquistas, e 
pretendemos continuar com esta coluna em todas as edições futuras.

Mas, hoje, dedicamos um espaço especial para esta comemoração com um 
conteúdo exclusivo e muito relevante. Agradecemos a todos que se uniram a nós 
neste trabalho, inclusive, as sociedades médicas que aceitaram o convite e fizeram 
suas homenagens. 

Parabenizamos todas na passagem de mais este dia 08 de março! E reforçamos que 
a UPpharma sempre será um espaço aberto para as mulheres!
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    GIRO

A Janssen Brasil, farmacêutica da Johnson & Johnson, anun-
ciou a chegada de Amanda Spina, para a presidência da com-
panhia no Brasil. Na Janssen Brasil, ela estará à frente de cerca 
de mil colaboradores e será a responsável por impulsionar o 
crescimento da companhia, liderar discussões para o fortaleci-
mento da indústria de inovação farmacêutica no País.

A GSK comunicou a nomeação de Ingrid Santos como nova 
Gerente de Comunicação Corporativa. A profissional chega ao 
time comandado pela diretora Gabriela Simões. A profissional, 
com formação em Relações Públicas pela Universidade Gama 
Filho, conta com uma especialização em Branding pela Uni-
versidade de Columbia e MBA em Comunicação Estratégica 
pelo IBMEC.

Carolina Anjos foi promovida a Head de Assuntos Corpora-
tivos na Boehringer Ingelheim e responderá diretamente ao 
CEO da companhia no Brasil, Marc Hasson. A executiva ingres-
sou na Farmacêutica há 9 anos, na qual ocupou com sucesso 
os cargos de Gerente Sênior de Produtos e, até recentemente, 
Diretora da Unidade de Negócios Cardiorrenal Metabólica. 

Rogerio Frabetti é o novo Gerente Geral da Biogen Brasil. Com 
uma vasta experiência na indústria farmacêutica, Frabetti atua 
no setor há 30 anos. O executivo tem passagem pelas em-
presas Mallinckrodt, Bristol-Myers Squibb, Cristália, Scherin-
g-Plough e Roche. Em sua trajetória profissional, liderou aqui-
sições e criações de novas empresas no mercado brasileiro.

A Natulab comunicou a contratação de dois novos executivos: 
Christian Gregory, no cargo de diretor de Novos Negócios e 
Assuntos Regulatórios, e João Mattos Júnior, como gerente de 
Logística. A chegada de Christian e João à empresa faz parte 

Conta-Gotas

“O que realmente faz com que consumidores 
comprem ou não, é o conteúdo da sua 

publicidade, não o seu formato.”
David Ogilvy  
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da estratégia de crescimento sustentável, que inclui a iden-
tificação de oportunidades em novos mercados, ganhos de 
eficiência, restruturação de algumas áreas organizacionais e 
revisão de processos internos.

O administrador Thiago Meirelles é o novo Presidente Exe-
cutivo da PróGenéricos (Associação Brasileira das Indústrias 
de Medicamentos Genéricos e Biossimilares) em substituição 
a Telma Salles, que liderou a entidade por mais de dez anos. 
Uma das primeiras medidas de Meirelles será transferir a sede 
da PróGenéricos de São Paulo para Brasília, seguindo tendên-
cia entre entidades de diversos setores. 

A MSD Brasil nomeou o farmacêutico bioquímico Francisco 
Gaia como Diretor de Estratégias e Negócios, com o desafio 
de fortalecer a governança do modelo operacional Agile e es-
tabelecer uma cultura de Test & Learn alinhada aos pilares es-
tratégicos e aspirações de negócio da empresa no País.

    INVESTIMENTOS
A Eurofarma anunciou parceria com a empresa coreana HK 
inno.N para trazer a tecnologia de produção de um medica-
mento inovador, pertencente a uma nova classe, com novo 
mecanismo de ação e com eficácia superior, para o tratamento 
de problemas gástricos e esofágicos, que beneficiará pacien-
tes com doenças como refluxo gastroesofágico, gastrite erosi-
va e úlcera gástrica. 

Pelo acordo, que tem caráter de exclusividade, a HK inno.N 
transferirá para a Eurofarma os direitos de fabricação, registro 
e comercialização do medicamento no Brasil, no Complexo In-
dustrial de Itapevi.  
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O médico Eleuses Vieira de Paiva 
foi empossado como secretário 
da Saúde do Estado de São Pau-

lo, em 9 de janeiro, durante cerimônia no 
Centro de Convenções Rebouças. Mar-
caram presença o governador do estado, 
Tarcísio de Freitas, o ex-secretário da Saú-
de, Jean Gorinchteyn, além de familiares 
e diversos amigos e colegas da Diretoria 
da Associação Paulista de Medicina, que 
já teve Eleuses Paiva como presidente.

Ex-presidente da APM é o novo secretário 
da Saúde do Estado de São Paulo

O discurso de posse do novo secretário foi marcado pelo seu reconhecimento 
ao Sistema Único de Saúde, salientando que esta é a principal política social 

concedida pela Constituição Federal de 1988 – de modo que se antes já existiam 
razões de sobra para que a população se orgulhasse do SUS, a pandemia de 

Covid-19 consolidou a importância do sistema público e universal.

APM em pauta
Chico Damaso

O início da cerimônia foi conduzido por 
Gorinchteyn, que destacou que a pas-
sagem de sua função para Eleuses Paiva 
simboliza não apenas uma satisfação, 
mas uma tranquilidade e continuidade 
dos valores éticos, morais, científicos e 
humanos. 

O ex-secretário relembrou que apesar de 
a Pasta ter estado diante do maior desafio 
de sua história, a pandemia de Covid-19, 
o empenho dos profissionais da Saúde 
foi exemplar, contribuindo para que não 
faltassem leitos, oxigênios, medicações e 
vacinas no estado.

“Meu querido Eleuses, deixo tudo isso de 
herança para você, além de outras obras 
muito boas que você terá a oportunidade 
de inaugurar. Também deixo uma equipe 

de honra que nos orgulha, que mostrou 
a sua coesão, responsabilidade, garra e o 
quanto são capazes de fazer muito bem. 
Muito obrigada pelo apoio, foi uma missão 
cumprida com dignidade, honestidade, 
respeito, ética e cidadania”, complemen-
tou Gorinchteyn, que é infectologista.

O discurso de posse do novo secretário 
foi marcado pelo seu reconhecimento ao 
Sistema Único de Saúde, salientando que 
esta é a principal política social concedida 
pela Constituição Federal de 1988 – de 
modo que se antes já existiam razões de 
sobra para que a população se orgulhasse 
do SUS, a pandemia de Covid-19 conso-
lidou a importância do sistema público 
e universal, sobretudo, em um País com 
desigualdades sociais e econômicas tão 
abrangentes como o Brasil.
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GRANDES RESPONSABILIDADES

De acordo com Eleuses Paiva, é funda-
mental rever formas de financiamento da 
saúde pública no País, sendo este um de 
seus principais desafios à frente do cargo 
ocupado. O SUS é um sistema tripartite, 
que depende do trabalho conjunto entre 
municípios, estados e União, além da in-
dispensável parceria com a sociedade.

“A fila tem que andar, para isso, é preciso 
gestão, transparência e previsibilidade. 
No campo das internações hospitalares, 
a situação foi agravada pelo fato de que 
nos últimos anos, mais de 7 mil leitos do 
SUS foram inativados no estado de São 
Paulo, por questões financeiras ou opera-
cionais. Assim, antes de partirmos para a 
abertura de novos hospitais, é necessário 
um diagnóstico preciso do motivo da ina-
tivação desses leitos, como reabri-los e 

Um dos focos da gestão de Eleuses Paiva está relacionado à 
atenção primária, campo fundamental para o funcionamento 

adequado do SUS. Apesar de este nível de atenção ser 
responsabilidade dos municípios, o secretário fomentou que 

a Pasta será solidária no sentido de melhorar a resolutividade 
– coordenando um projeto de construção da regionalização 

cooperativa no estado.

APM em pauta
Chico Damaso

quais as regiões mais necessitadas. Temos 
também que construir parcerias e melho-
rar aquelas que já existem”, salientou.

Outro foco da gestão de Paiva está re-
lacionado à atenção primária, campo 
fundamental para o funcionamento ade-
quado do SUS. Apesar de este nível de 
atenção ser responsabilidade dos municí-
pios, o secretário fomentou que a Pasta 
será solidária no sentido de melhorar a 
resolutividade – coordenando um projeto 
de construção da regionalização coopera-
tiva no estado, possibilitando serenidade 
aos serviços prestados na média e alta 
complexidade, estratégia que contribui 
para a instituição de um alto padrão de 
governança e comporta maior participa-
ção dos municípios envolvidos.

Não obstante, o investimento em saúde 
digital também é um dos objetivos do se-

cretário, que visa transformar São Paulo 
em referência nacional nesta área, rea-
proveitando modelos já testados e bem-
sucedidos durante a pandemia.

A política de prevenção de doenças ainda 
engloba suas maiores prioridades, princi-
palmente no campo da cobertura vacinal, 
relembrando que o Programa Nacional 
de Imunizações (PNI), que sempre foi re-
ferência mundial, vem registrando uma 
queda em seus números desde 2015.

“É imprescindível mostrar que as doenças 
ainda existem e que a vacinação é essen-
cial. Temos a clareza de que neste mundo 
globalizado, com certeza outras pande-
mias poderão ocorrer e precisamos estar 
preparados para enfrentá-las de forma 
rápida e assertiva. Portanto, vamos criar o 
Centro Estadual de Combate de Doenças 
e Qualidade Assistencial em São Paulo, 
pautado por um sistema de inteligência 
epidemiológica, formando plataformas e 
bancos de dados que contribuam para o 
rastreamento e a avaliação de ameaças à 
Saúde, agilizando a tomada de decisões 
baseadas em evidências e acompanhan-
do a trajetória da saúde populacional”, 
manifestou.

Para Eleuses Paiva, também é preciso 
redobrar o cuidado com a saúde mental, 
ampliando serviços na área, ofertando 
tratamentos e possibilitando inserção so-
cial para pessoas com transtornos men-
tais e dependências químicas em diferen-
tes contextos clínicos e psicossociais. No 
entanto, isso só será atingido através da 
atuação transversal de políticas públicas 
que permitam o alcance do objetivo.

“Quero compartilhar com vocês o meu 
entendimento de que Saúde é gente cui-
dando de gente. Conto com o empenho 
e a ajuda de todos, para que possamos 
vencer esses desafios e proporcionar à 
população de São Paulo uma Saúde digna 
e de qualidade”, concluiu.

Nascido em 13 de junho de 1953, na ci-
dade de Santos (SP), Eleuses Paiva é uma 
das maiores forças médica e política do 
estado. É formado pela Faculdade de Me-
dicina de Itajubá (MG) e especialista em 
Medicina Nuclear pela Faculdade de Me-
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dicina da Universidade de São Paulo. Pro-
fessor assistente da Faculdade de Medici-
na de São José do Rio Preto, tendo atuado 
como presidente da Associação Paulista 
de Medicina (1995-1999) e da Associa-
ção Médica Brasileira (2000-2005), além 
de ter sido vice-prefeito e secretário da 
Saúde de São José do Rio Preto e exerci-
do o cargo de deputado federal.

TRABALHO MULTIDISCIPLINAR

O Governador Tarcísio de Freitas destacou 
que a gestão que se encerra enfrentou com 
maestria o período da pandemia. E desta-
cou quantas pessoas foram salvas graças ao 
esforço, à competência e à dedicação dos 
profissionais da Saúde, mostrando a impor-
tância e o acerto do SUS, sistema que, em 
suas palavras, representa um patrimônio 
brasileiro que precisa ser valorizado, pre-
servado e investido. De acordo com ele, 
seu intuito é fazer com que o SUS fique 
cada vez mais forte em São Paulo.

Para Freitas, atualmente o maior proble-
ma da Saúde é o financiamento, e para 
resolvê-lo, será necessária muita criati-
vidade e capacidade de diálogo com os 
municípios e o Governo Federal, já que 
o reajuste na tabela do SUS é fundamen-
tal. “O financiamento vai demandar mais 
ações e nos fará entender que precisa-
mos partir de uma visão de integração 
horizontal da Saúde. Todas as áreas que 
compõem a Saúde terão de trabalhar em 
conjunto”, evidenciou.

Reforçando as palavras de Eleuses Paiva, 
o Governador demonstrou que a eficácia 
na atenção primária é um desafio para 
sua gestão, precisando recorrer à tecno-
logia – o que fará a Telemedicina ser uma 
de suas prioridades. Conforme reforçou, 
São Paulo é referência para o Brasil e para 
continuar em seu papel de protagonismo, 
precisa dar um salto tecnológico, levan-
do a Telemedicina para a ponta e para o 
médico de família, aumentando a eficácia 
da atenção primária e contribuindo para 
descomprimir urgências e emergências.

Ele ainda pontuou que as Santas Casas 
se configuram como uma de suas preocu-
pações, já que em diversos municípios a 
referência que há em Saúde são elas. Por 

esta razão, a articulação com o Governo 
Federal é muito significativa, contribuin-
do para a revisão de tabelas, recuperação 
financeira e alívio de dívidas.

“A valorização de profissionais da Saúde, 
que já demonstraram o seu valor, é fun-
damental para que tenhamos um sistema 
equilibrado. Tenho certeza de que vamos 
conseguir harmonizar esses objetivos e 
terminar aquilo que nos está sendo dei-
xado de legado, finalizando obras que 
estão em andamento, reabilitando leitos 
que estão fechados e aumentando essa 

APM em pauta
Chico Damaso

oferta que vai ter um reflexo direto na di-
minuição das filas”, explicou.

Por fim, Tarcísio de Freitas parabenizou 
Eleuses Paiva por ter aceitado tamanho 
desafio, que exige esforço, dedicação e 
abdicação de uma série de questões: “Te-
nho certeza de que temos o que há de 
melhor. São profissionais que escolheram 
se doar pelo próximo e farão isso com ex-
celência. Tenho certeza que vocês ajuda-
rão muito o secretário da Saúde para que 
ele possa fazer um grande trabalho”, disse 
o governador.

O governador Tarcísio Freitas e Eleuses Paiva
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vestimentos e sempre se defronta com a 
incerteza do resultado final, nada é viável 
sem que haja um ambiente estável para 
estimular os investimentos necessários.
 
Exemplo marcante dessa dinâmica vir-
tuosa se deu durante a pandemia, quan-
do a realização de pesquisas clínicas e a 
produção no Brasil de vacinas contra a 
Covid-19 só se concretizou graças às ne-
gociações de transferência de tecnologia 
entre indústrias farmacêuticas nacionais 
e internacionais, laboratórios públicos, 
centros de pesquisa e autoridades brasi-
leiras e mundiais.
 
Ao mesmo tempo, não faz sentido dividir 
o sistema de saúde entre público e pri-
vado. Saúde é saúde. O privado na saú-
de é suplementar ao público, auxiliando 
naquilo que se precisa fazer. Tome-se o 
sucesso notável do programa Aqui Tem 
Farmácia Popular, baseado numa parceria 
entre a indústria e o varejo farmacêutico 
e o governo.
 
Assim, o caminho é ampliar essa colabo-
ração. Especialmente no Brasil, onde os 
recursos públicos são escassos na área de 
investimento, o Estado não deve investir 
um único real em algo em que não tenha 
certeza de retorno. Na saúde, assim como 
em outras áreas, cabe ao setor privado 
correr o risco do investimento, tendo em 
vista o potencial futuro tanto do mercado 
institucional quanto privado.
 

SOLUÇÕES INTELIGENTES 
PARA A SAÚDE

O setor farmacêutico está pronto a participar do 
debate com gestores e especialistas, buscar modelos 

e firmar compromissos com o Governo, no sentido de 
aprimorar o acesso da população brasileira a bens e 

serviços de qualidade na saúde.

Sindusfarma 
Nelson Mussolini 

O sistema brasileiro de saúde pú-
blica é um exemplo global. O 
Sistema Único de Saúde é o 

maior plano público de assistência médi-
co-hospitalar do mundo, com cerca de 70 
milhões de pessoas que dependem úni-
ca e exclusivamente dele e mais de 120 
milhões de pessoas que usam o SUS de 
alguma forma – direta ou indireta.
 
Por isso, o SUS pode ser uma alavanca 
importante para o incentivo do comple-
xo industrial da saúde, uma das priorida-
des do novo mandato do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Podemos e devemos 
tirar proveito do preceito constitucional 
segundo o qual "a saúde é direito de to-
dos e dever do Estado". Aquilo que para 
muitos é um problema, pode ser uma so-
lução.
 
O poder de compra do setor público pode 
ser usado para incentivar a indústria lo-
calizada no Brasil ou atrair empresas para 
cá, independentemente da origem do seu 
capital; pode estimular transferências de 
tecnologia, criar sinergias que propiciem 
reduções de preços e melhorem o am-
biente de negócios no País.

Mas sempre no marco de regras claras, 
pois existem duas premissas fundamen-
tais para o desenvolvimento da indústria 
farmacêutica e da indústria de saúde: 
previsibilidade e segurança jurídica. Em 
um setor que para desenvolver um novo 
produto precisa de anos de vultosos in-
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Se algumas regras forem mudadas, a 
perspectiva para a indústria farmacêutica 

e o complexo produtivo da saúde no 
País é muito favorável. Temos centros de 

excelência na área de desenvolvimento 
– e isso é muito importante.

Sindusfarma 

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

Tampouco faz sentido a Lei 14.313, de 
2022, que dispõe sobre os processos de 
incorporação de tecnologias ao SUS e so-
bre a utilização, pelo sistema público, "de 
medicamentos cuja indicação de uso seja 
distinta daquela aprovada no registro da 
Anvisa", é um verdadeiro atentado contra 
o SUS, a Anvisa e, por consequência, a 
Saúde Pública. Esta regra deveria ser re-
vogada imediatamente.
 
Essa Lei só faria algum sentido se o uso 
off label fosse adotado para doenças que 
não têm medicamentos registrados na 
Anvisa e depois de amplo debate com a 
sociedade. Havendo solução terapêutica, 
devidamente aprovada pelo órgão regula-
dor, que, por sinal, é um dos mais respei-
tados do mundo, não há motivo plausível 
para colocar em risco, ainda que mínimo, 
os usuários do SUS e a saúde pública.
 
Portanto, se algumas regras forem mu-
dadas, a perspectiva para a indústria 
farmacêutica e o complexo produtivo da 
saúde no País é muito favorável. Temos 
centros de excelência na área de desen-
volvimento – e isso é muito importante. 
Temos grandes universidades e grandes 
hospitais. Poucos países do mundo hoje 
têm uma medicina tão avançada quanto 
a brasileira.
 
Reafirme-se: o que falta é usar de forma 
adequada o poder de compra do Estado e 
resolver a questão tributária. Não se rei-
vindica aqui benefícios fiscais, mas, sim, 

uma carga tributária de melhor qualidade, 
que não iniba a capacidade das empresas 
de gerar inovação, empregos e riqueza 
para o País, em prol de toda a sociedade.
 
Vamos encontrar saídas inteligentes 
para solucionar problemas complexos. 
Não existem saídas simples para ques-
tões complexas. E o setor farmacêutico 
está pronto a participar desse debate 
com gestores e especialistas, buscar mo-
delos e firmar compromissos com o Go-
verno, no sentido de aprimorar o acesso 
da população brasileira a bens e serviços 
de qualidade na saúde. Pois um fato é 
inegável: não existe país desenvolvido 
que não tenha uma indústria farmacêu-
tica forte.

mailto:presidencia%40sindusfarma.org.br?subject=
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NÚMERO DE MÉDICOS especialistas 
no País CRESCE 84% em 10 anos

Demografia Médica no Brasil 2023, produzida em 
parceria entre a AMB e a Faculdade de Medicina da 

USP projeta que País chegará em 2035 com mais de 1 
milhão de médicos.

DEMOGRAFIA MÉDICA 

O número de registros de médicos 
com título em alguma especia-
lidade cresceu 84% nos últimos 

10 anos no Brasil. As mulheres passarão 
a ser maioria na profissão já a partir do 
próximo ano. Com a expansão da aber-
tura de cursos e vagas de medicina, em 
2035 haverá no País mais de um milhão 
de médicos.

As informações constam da mais nova 
edição da Demografia Médica no Bra-
sil (DMB) a primeira produzida em 
parceria entre a Associação Médica 
Brasileira (AMB) e a Faculdade de 
Medicina da USP (FMUSP), no mais 
completo estudo já realizado sobre 
a realidade dos médicos em todo o 
País.

A DMB 2023, coordenada pelo pes-
quisador Mário Scheffer, professor 
livre-docente do Departamento de 

Medicina Preventiva da FMUSP, foi 
formulada a partir de três eixos prin-

cipais: estudos demográficos da popu-
lação médica, estudos sobre formação 

e profissão médica e inquéritos sobre 
Residência Médica e trabalho médico no 
Brasil.

César Eduardo Fernandes, Presidente da 
Associação Médica Brasileira, destaca 
o suporte institucional oferecido para a 
nova edição da DMB, por meio da dispo-
nibilização dos dados anonimizados dos 
associados da entidade, entre outras in-
formações. “Temos orgulho de participar 
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ativamente desta edição da Demografia 
Médica, que oferece dados de relevância 
nacional e importantes subsídios a todos 
os gestores públicos e privados compro-
metidos com a valorização da medicina e 
a saúde da população”, enfatiza.

Para a professora Eloisa Bonfá, Direto-
ra da Faculdade de Medicina da USP, a 
Demografia Médica tem se revelado im-
portante fonte de informações dirigida 
a pesquisadores, veículos de comunica-
ção, entidades e órgãos governamentais. 
“É fundamental para o planejamento do 
sistema de saúde tomar conhecimento 
do número, do perfil e da distribuição 
dos médicos e médicas no Brasil, das 
mudanças na graduação de Medicina, 
na Residência Médica e na oferta de es-
pecialistas, assim como acompanhar as 
transformações no mercado de trabalho 
médico”, afirma.
 
 MÉDICOS ESPECIALISTAS 

Em 2022 o Brasil possuía 321.581 médi-
cos com ou mais títulos de especialistas, 
o que representa 62,5% dos profissionais 
em atividade no País. Os demais 37,5% 
eram médicos generalistas, ou seja, sem 
titulação em nenhuma especialidade.

O número total de registros de médicos 
titulados no País chega a 495.716, o que 
representa 84% a mais em relação aos 
268,2 mil registros existentes em 2012. 
Trata-se de um dado inédito e relevante 
da Demografia Médica, resultado da ex-
pansão da Residência Médica no Brasil e 
da atuação da AMB e de suas filiadas - so-
ciedades de especialidade que concedem 
títulos de especialistas.

Um mesmo médico pode ter título ou ter 
concluído Residência Médica em mais de 
uma especialidade e, por isso, o número 
de títulos em especialidades é maior que 
o número de indivíduos especialistas.

O estudo considerou as 55 especialida-
des médicas reconhecidas pela Comissão 
Mista de Especialidades, composta por 
representantes da Comissão Nacional de 
Residência Médica, Conselho Federal de 
Medicina e Associação Médica Brasileira.

A defasagem entre os egressos de cursos 
de medicina e vagas de Residência Médi-
ca de acesso direto aumentou no período 
analisado pela Demografia Médica. Essa 
diferença, que era de 3.866 vagas em 
2018, passou para 11.770 vagas em 2021.

Considerando que a oferta de vagas de 
graduação em medicina vem aumentando 
no País, em curto prazo o número de mé-
dicos sem formação especializada deverá 
aumentar ainda mais, caso não haja am-
pliação de vagas de Residência Médica.

As especialidades com maior número 
de registros de especialistas são Clínica 
Médica, com 56.979 médicos, Pediatria 
(48.654), Cirurgia Geral (41.547), Gineco-
logia e Obstetrícia (37.327), Anestesiolo-
gia (29.358), Ortopedia e Traumatologia 
(20.972), Medicina do Trabalho (20.804) 
e Cardiologia (20.324). Juntas, essas oito 
especialidades representam mais da me-
tade (55,6%) do total de registro de es-
pecialistas.

Um segundo grupo, de cinco especialida-
des – Oftalmologia, Radiologia e Diagnós-
tico por Imagem, Psiquiatria, Dermatolo-
gia e Medicina de Família e Comunidade 
– soma 14,4% do total de especialistas. 
Assim, 13 das 55 especialidades médicas 
existentes no Brasil reúnem 70% dos re-
gistros de especialistas.

No período entre 2012 e 2022, algumas 
especialidades como Clínica Médica, Me-
dicina de Família e Comunidade, Radiolo-
gia e Diagnóstico por Imagem, Medicina 
Legal e Perícia Médica, Cirurgia de Mão, 
Medicina de Tráfego, Angiologia, Geria-
tria, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Neu-
rologia, Genética Médica e Mastologia 
pelo menos dobraram o número de espe-
cialistas.

Outras 15 especialidades se destacaram, 
com crescimento entre 80% e 100%. 
São elas, Ortopedia e Traumatologia, Ci-
rurgia Vascular, Endocrinologia e Meta-
bologia, Cirurgia do Aparelho Digestivo, 
Dermatologia, Reumatologia, Patologia, 
Nefrologia, Medicina Intensiva, Medici-
na Esportiva, Cirurgia Geral, Endoscopia, 
Psiquiatria, Infectologia e Oftalmologia.

DEMOGRAFIA MÉDICA 

Os homens são maioria em 36 das 55 
especialidades médicas e as mulheres 
predominam em 19 delas. As especialida-
des mais “femininas” são Dermatologia, 
Pediatria, Alergia e Imunologia, Endocri-
nologia e Metabologia e Genética Médi-
ca. As especialidades mais “masculinas” 
são Urologia, Ortopedia e Traumatologia, 
Neurocirurgia, Cirurgia Cardiovascular e 
Cirurgia do Aparelho Digestivo.

A especialidade com maior número de 
mulheres é a Dermatologia: são 8.236 
médicas, o que representa 77,9% dos 
dermatologistas do País. Outras especia-
lidades com grande proporção de mulhe-
res são Pediatria (75,6%), Alergia e Imu-
nologia e Endocrinologia e Metabologia, 
ambas com 72,1%.

Em nove das 55 especialidades, os homens 
são mais de 80%. As mulheres são minoria 
em todas as especialidades cirúrgicas, caso 
da Cirurgia Geral, em que representam me-
nos de 25% do total de especialistas.

Em 34 das 55 especialidades médicas 
existentes no Brasil, a média de idade 
dos médicos especialistas é inferior a 50 
anos. No Sul do País, 68% dos médicos 
possuem alguma especialidade. Já no 
Centro-Oeste 63,4% dos profissionais 
são médicos especializados, enquanto no 
Sudeste são 63,3%, no Norte, 57,2% e no 
Nordeste, 52,3%.

O Distrito Federal possui a maior propor-
ção de médicos especialistas em relação 
ao total de profissionais (72,7%), enquan-
to o Amapá registra a menor (40,4%).

Em relação à Força de Trabalho Cirúrgica 
– que inclui cirurgiões, anestesiologistas 
e obstetras, a Demografia Médica apon-
ta que, no Brasil, há uma densidade de 
66 especialistas por 100.000 habitantes, 
mais do que o triplo do recomendado 
pela Lancet Commission On Global Surgery, 
que é de 20 por 100 mil.

Contudo, também nesse quesito há dis-
paridade na distribuição territorial. En-
quanto no Distrito Federal e no Estado 
de São Paulo, a FTC tem razões, respec-
tivamente, de 151,5 e 85,4 por 100.000 
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habitantes, no Maranhão e no Acre os ín-
dices são de 26,7 e 28,6.
 
AUMENTO DE MÉDICOS NO BRASIL

Nos últimos 13 anos, de 2010 a 2023, 
mais de 250 mil novos médicos (251.362) 
entraram no mercado de trabalho no Bra-
sil, resultado direto da abertura de cursos 
e de vagas de graduação em medicina.

Em janeiro de 2023, o País contava com 
562.229 médicos inscritos nos 27 Conse-
lhos Regionais de Medicina (CRMs), o que 
corresponde a uma taxa nacional de 2,6 
médicos por 1.000 habitantes. Na mesma 
data, o total de registros médicos chega-
va a 618.593.

Essa diferença entre o quantitativo de 
indivíduos médicos e o de registros se 
refere aos profissionais que possuem ins-
crições em mais de um CRM, seja porque 
trabalham em cidades de diferentes esta-
dos ou porque se deslocam temporaria-
mente a outro estado.

No ano 2000, o Brasil contava com 
239.110 médicos. Enquanto o número 
de profissionais mais do que dobrou até 
2023, a população geral do País cresceu 
em torno de 27%.

Duas regiões possuem número de médi-
cos em relação à população inferior à mé-

dia nacional. No Norte há 1,45 médico por 
1.000 habitantes e, no Nordeste, 1,93.

Já as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul 
do Brasil possuem razões de 3,39, 3,10 e 
2,95 médicos por 1.000 habitantes, res-
pectivamente.

Os estados brasileiros que possuem 
maior densidade de médicos por 1.000 
habitantes são o Distrito Federal (5,53), 
Rio de Janeiro (3,77), São Paulo (3,50) e 
Santa Catarina (3,05). As menores den-
sidades são encontradas no Pará (1,18 
médico por 1.000 habitantes), Maranhão 
(1,22) e Amazonas (1,36).

Os dados da Demografia Médica ainda 
mostram que os médicos se concentram 
nas capitais brasileiras que, somadas, reú-
nem 312.246 médicos de todo o País, o 
que representa uma razão de 6,13 profis-
sionais por 1.000 habitantes.

Já o grupo de regiões metropolitanas do 
Brasil (excluindo capitais) possui 44.824 
médicos, o que significa 1,14 médico por 
1.000 habitantes. Na somatória das cida-
des que compõem o interior do Brasil, são 
225.996 médicos ou 1,84 profissional por 
1.000 habitantes.

“Ainda é pouco significativa a dispersão 
territorial ou ‘interiorização’ de médicos, 
o que vinha sendo aguardado depois 

que inúmeros cursos de medicina foram 
abertos no interior. Pela projeção feita, o 
Brasil como um todo terá 4,4 mil médicos 
por mil habitantes em 2035, mas a desi-
gualdade pode até mesmo se intensificar, 
com mais profissionais se dirigindo para 
locais onde a concentração já é alta”, des-
taca o documento da Demografia Médica 
em suas considerações finais.

MAIS MULHERES NA PROFISSÃO

O fenômeno da “feminização” da pro-
fissão médica já vinha sendo observado 
desde 2009 entre os recém-graduados, 
mas ainda havia, no total da profissão, 
59,5% de homens e 40,5% de mulheres. 
Em 2022, a proporção foi de 51,4% de 
médicos e 48,6% de médicas. Para 2024 
a projeção é de que 50,2% do total de 
médicos no País sejam mulheres.

Entre 2010 e 2022 o número de mulhe-
res médicas quase dobrou, passando de 
133 mil para 260 mil. Entre os homens o 
crescimento foi mais lento, com acrésci-
mo de 43%.

O estudo também demonstrou desigual-
dade de renda entre os gêneros. Conforme 
dados obtidos por meio de declarações jun-
to à Receita Federal referente ao ano-base 
de 2020, as médicas brasileiras declaram 
rendimento médio anual 36,3% inferior que 
os profissionais do sexo masculino.

DEMOGRAFIA MÉDICA 

Segundo a Demografia Médica, de 
2013 a 2022 foi registrada a maior 

expansão do ensino médico da 
história do Brasil. Em 2022, o Brasil 
contava com 389 escolas médicas 

que, juntas, ofereciam 41.805 vagas 
de graduação.
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Ainda de acordo com a projeção do estu-
do da Demografia Médica, a idade média 
do médico brasileiro vai cair e, em 2035, 
mais de 85% dos profissionais terão entre 
22 e 45 anos. Também em 2035 haverá 
56% de profissionais de medicina do sexo 
feminino contra 44% do sexo masculino.

A EXPANSÃO DOS CURSOS DE MEDI-
CINA 
 
Segundo a Demografia Médica, de 2013 
a 2022 foi registrada a maior expansão do 
ensino médico da história do Brasil. Em 
2022, o Brasil contava com 389 escolas 
médicas que, juntas, ofereciam 41.805 
vagas de graduação. Desse total, 23.287 
novas vagas foram abertas de 2013 em 
diante. 

O aumento foi quase quatro vezes maior 
do que o registrado entre 2003 e 2012, 
quando foram autorizadas 5.990 vagas.

Uma das principais características da ex-
pansão da oferta de graduação médica 
nos últimos 20 anos no Brasil foi a aber-
tura de vagas predominantemente no se-
tor privado de educação.

Nesse período, enquanto as novas vagas 
de medicina em universidades públicas 
passaram de 5.917 em 2003 para 9.725 
em 2022 (aumento de 64%), as vagas em 
escolas médicas do setor privado subiram 
de 7.001 para 32.080 (crescimento de 
358%).

Proporcionalmente, a participação das 
instituições públicas no ensino médico 
atingiu seu menor patamar histórico em 
2022, quando menos de um quarto das 
vagas foram ofertadas em 121 escolas 
públicas, enquanto as vagas nos 268 
cursos privados representaram 77% do 
total. No Sudeste brasileiro, que concen-
tra quase metade de todos os postos de 
graduação em medicina no Brasil, apenas 
16,6% das vagas estão em instituições 
públicas.

Entre 2010 e 2020 o número de alunos 
cursando o primeiro ano de escolas mé-
dicas passou de 16.818 para 40.881, o 
que representa crescimento de 143% no 
período, resultado da ampla abertura de 
novos cursos de graduação no País.

A Demografia identificou um aumento da 
população negra – soma de alunos que se 
declararam pretos e pardos -, de 1.483 
estudantes de medicina em 2010 para 
9.326 em 2019.

Além disso, cresceu a participação de es-
tudantes de medicina entre aqueles que 
cursaram o ensino médio em escolas pú-
blicas, de 25,9% do total em 2010 para 
29,8% em 2019.
 
RESIDÊNCIA MÉDICA

Em 2021, 4.950 programas de RM es-
tavam credenciados no Brasil. Naquele 
ano, os 41.853 médicos que cursavam 
Residência Médica representavam cerca 
de 8% do total de médicos em atividade 
no País.

O estado de São Paulo concentra 33,3% 
de todos os residentes, seguido por Mi-
nas Gerais (11,1%), Rio de Janeiro (10%) 
e Rio Grande do Sul (7,1%). Das 27 unida-
des da Federação, 11 possuem menos de 
1% do total de residentes do País. Des-
ses, à exceção do Mato Grosso, todos se 
localizam nas regiões Norte e Nordeste.

Cerca de 46% das instituições que ofe-
recem RM se concentram na região Su-
deste, onde está metade dos programas 
credenciados.

O Distrito Federal é a unidade federati-
va com maior densidade de médicos re-
sidentes por 100.000 habitantes (44,92), 
seguido por São Paulo (29,86), Rio Gran-
de do Sul (25,84) e Rio de Janeiro (24,06). 
No outro extremo, o estado do Maranhão 
apresenta a densidade mais baixa (4,57), 
seguido por Amapá (5,13) e Pará (7,10).

Em 2021, cerca de 43% dos médicos re-
sidentes cursavam programas em quatro 
especialidades: Clínica Médica (14,2%), 
Pediatria (10,87%), Ginecologia e Obste-
trícia (9,15%) e Cirurgia Geral (9,08%).

Entre 2018 e 2021 o número de médicos 
que cursavam Residência Médica no Bra-
sil passou de 38.681 para 41.853.

Ao comparar a oferta nacional de vagas 
de primeiro ano de Residência Médica 
com o número de profissionais que con-

cluíram medicina no ano anterior perce-
be-se um descompasso entre a formação 
especializada e o ensino de graduação. 
Em razão da intensa abertura de cursos 
de medicina, as vagas de R1 disponíveis 
no Brasil não têm sido suficientes para 
formar especialistas em quantidade equi-
valente aos novos registros de médicos 
formados no ano anterior.

A maioria dos residentes (55,7%) pre-
tende, um ano após a formação, manter 
exercício profissional de dupla prática, 
dividindo a atuação profissional entre os 
serviços público e privado. Porcentagem 
semelhante (49%) pretende manter essa 
inserção público-privada após cinco anos 
de formado.

Cerca de 20% dos residentes entrevis-
tados revelaram a intenção de trabalhar 
majoritariamente ou integralmente no 
sistema privado após um ano da conclu-
são do curso. Essa proporção sobe para 
40% quando questionados sobre a inten-
ção de local de trabalho cinco anos após 
a conclusão da RM.

DEMOGRAFIA MÉDICA 
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Números confirmam a PUJANÇA DA IF 
Pesquisa divulgada pelo Close-up, em dezembro último, mostrou 

números positivos e reforça tendência de crescimento para a 
indústria farmacêutica. Segundo o levantamento, o mercado 

farmacêutico brasileiro cresceu 16,6% em valores no último ano.

Na contramão de alguns setores da 
economia, a indústria farmacêuti-
ca vem apresentando significativo 

desenvolvimento nos últimos anos. Nem 
mesmo a instabilidade econômica, a pan-
demia, as pressões do câmbio e o aumento 
dos IFAs impediram que o setor confirmas-
se sua pujança e atingisse crescimento. 

Segundo dados de um estudo do Portal 
Saúde Business, a tendência é que, até o 
final de 2023, o Brasil entre para o Top 
5 dos maiores mercados da indústria far-
macêutica mundial.

Com certeza, um feito importante que re-
força os atributos do País para prosseguir 
atraindo investidores para esse mercado 
como um todo.

MERCADO

Outra pesquisa, divulgada pelo Close-up 
Internacional, em dezembro último, tam-
bém mostra números positivos e reforça 
essa tendência de alta. Segundo o levan-
tamento, o mercado farmacêutico brasi-
leiro cresceu 16,6% em valores no último 
ano, considerando os canais farmácia, 
hospitalar e outros.

No ranking de crescimento, a composi-
ção destes canais representou, respec-
tivamente, farmácias (66,4%), hospitais 
(26,8%) e outros (6,8%). (gráfico 1)

Além da alta em valores, o mercado farma-
cêutico também apresentou crescimento 
importante em unidades vendidas de 5,9%. 
O canal que registrou um resultado bastan-
te positivo foi o de Farmácias, com 6,9%.

Já em relação aos tipos de produtos, se-
gundo apontou a pesquisa do Close-up, 
os MIPs e exclusivos foram os principais 
drivers de crescimento no canal farmácia. 
Todos os tipos de produto também apre-
sentaram crescimento positivo em valo-
res e unidades. (gráfico 2)

Em se tratando de prescrição médica, os 
medicamentos destinados a Transtornos 
Mentais foram os mais prescritos pela 
classe médica no último ano. Os antibió-
ticos também tiveram alta: em 2002, essa 
classe de produtos alcançou aumento de 
2,6 pp em representatividade.

Outro ponto analisado pela pesquisa foi a 
quantidade de médicos prescritores exis-
tentes no País. Conforme o levantamen-

Gráfico 1
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MERCADO

to, temos mais de 598 mil médicos pres-
critores no País e uma taxa 2,79 médicos 
por habitantes. (gráfico 3)

Esta edição da UPpharma traz, inclusive, 
o resultado da Demografia Médica 2023, 
produzida em parceria entre a AMB e a 
Faculdade de Medicina da USP. Os dados 
apresentados neste censo projetam que 
o País chegará em 2035 com mais de 1 
milhão de médicos.

Gráfico 2

Gráfico 3

Nos últimos 13 anos, de 2010 a 2023, 
mais de 250 mil novos médicos (251.362) 
entraram no mercado de trabalho no Bra-
sil, resultado direto da abertura de cursos 
e de vagas de graduação em medicina.

Segundo este censo, só em janeiro de 
2023, o País contava com 562.229 médi-
cos inscritos nos 27 Conselhos Regionais 
de Medicina (CRMs), o que corresponde 
a uma taxa nacional de 2,6 médicos por 

1.000 habitantes. Na mesma data, o total 
de registros médicos chegava a 618.593 
(veja matéria na íntegra nas próximas pá-
ginas).  
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PROTAGONISMO FEMININO
Pilar para a transformação

 do mundo

Especial dia Internacional da Mulher
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D dade produtiva e conquistando seu lugar 
ao sol onde quer que estejam.

A luta feminina é uma luta de todos. A 
mulher é um dos pilares da sociedade, 
sendo um agente fundamental para a 
construção de uma nação mais justa e 
humana.

É imprescindível continuarmos valori-
zando e reconhecendo os esforços não 
somente de mulheres que marcaram a 
história, mas também os atos de cora-
gem de mulheres comuns, que todos os 
dias desempenham um papel essencial 
e fazem a diferença em seus bairros, fa-
mílias, trabalho ou nas comunidades em 
que moram.

Por isso, neste Dia 8 de março, a UPhar-
ma mais uma vez abre seu editorial para 
abordar a saúde da mulher. Preparamos 
uma edição especial que traz entrevistas 
e artigos exclusivos sobre a saúde femi-
nina. 

Graças a uma parceria com a SOGESP e 
SOCESP, oferecemos conteúdo de alta 
relevância, abordado de forma brilhan-
te por médicos especialistas nas áreas 
de ginecologia, obstetrícia e cardiologia, 
que traçam um panorama e apontam da-
dos atuais e reveladores sobre a saúde 
da mulher do século 21.

Dessa forma, a UPpharma homenageia e 
parabeniza todas as mulheres, pois en-
tendemos que o protagonismo feminino 
é um pilar fundamental para a transfor-
mação do mundo.

Desde 1975, no dia 8 de março comemo-
ra-se o Dia Internacional das Mulheres. 
A data foi instituída pela Organização 
das Nações Unidas e tem sido utilizada 
para ressaltar a importâncias das lutas 
femininas para igualdade de gênero, jus-
tiça e respeito. 

Porém, mais do que somente uma data 
comercial para homenagear as mulheres, 
o dia 8 de março vem ganhando cada vez 
mais relevância mundial nos contextos 
social e econômico.

Apesar das conquistas do gênero femini-
no, as mulheres ainda lutam para serem 
ouvidas. No mercado de trabalho, en-
frentam a desigualdade salarial, um pro-
blema recorrente em pleno século 21.

As mulheres também continuam sofren-
do violência doméstica, e o Brasil é o 5º 
país com o maior número de mortes mais 
violentas de mulheres. Em 2022, por 
exemplo, o País bateu o recorde de femi-
nicídios no primeiro semestre, de acordo 
com dados publicados pelo Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública.

Na área de saúde, a mulher também 
encontra dificuldades para ter uma as-
sistência integral e acesso a serviços 
básicos, como a realização de exames 
preventivos, ou mesmo a tratamentos. 

São desafios que vêm se arrastando há 
anos e, apesar dos incontestáveis avan-
ços nas várias frentes, continuam pau-
tando debates e servindo para reflexões, 
especialmente na passagem do dia 8 de 
março.

Por outro lado, esses mesmos desafios 
têm gerado o combustível necessário 
para que as mulheres continuem fazen-
do ecoar sua voz, tornando-se mais em-
poderadas, exercendo toda a sua capaci-
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Membros da SOGESP defendem a união da educação e do aprimoramento 
profissional para melhorar a qualidade de vida de mulheres e médicos.

A ida ao
 ginecologista, para 

muitas mulheres, 
ainda é um problema, 

até mesmo um tabu, 
atrelado a fatores como 

desconforto ou 
vergonha. 

Em prol da 

SAÚDE FEMININA

Na década de 1970, a Organização das 
Nações Unidas (ONU) oficializou o 8 de 
março como Dia Internacional da Mulher. 
Não existe consenso sobre a origem da 
data, mas sabe-se que as celebrações sur-
giram após lutas em todo o mundo, como 
manifestações pelo direito ao voto femi-
nino, contra o desemprego e a fome. 

Hoje, embora não faltem razões para co-
memorar os avanços conquistados glo-
balmente pelas mulheres, ainda há muito 
a caminhar em várias frentes, como a va-
lorização profissional, salários iguais aos 
praticados para homens em mesmas fun-
ções, o combate à discriminação, à vio-
lência, além de exigir punição exemplar 
aos autores de feminicídio. 

No Brasil, em especial, outro pleito urgen-
te é por acesso à saúde de qualidade para 
todas. Segundo dados do Datafolha de 
2021, 13% das mulheres brasileiras não 
frequentam o ginecologista. Os números, 
assustadores, são analisados nesta repor-

tagem pelos médicos especialistas Dr. 
Carlos Alberto Politano e Dra. Maria Rita 
de Souza Mesquita.

Respectivamente, Diretor Tesoureiro e 
Secretária Geral da Associação de Obs-
tetrícia e Ginecologia do Estado de São 
Paulo (SOGESP), eles discorrem também 
sobre os desafios enfrentados no dia a 
dia prático e da importância da atualiza-
ção constante de conhecimento pelos 
profissionais, a fim de haja atendimento 
de qualidade e uma melhor assistência às 
mulheres.

UPPHARMA – Apesar da importância 
dos ginecologistas e obstetras para os 
cuidados com a saúde da mulher, segun-
do pesquisas, cerca de 12% das brasi-
leiras não costumam ir ou nunca foram 
ao ginecologista – portanto, não fazem 
exames preventivos –, o que contribui 
para o crescimento de cânceres, como o 
de colo de útero e mama, por exemplo. 
Como a SOGESP vê esse quadro e quais 
as ações da entidade para reverter essas 
estatísticas?

DR. CARLOS POLITANO – É importante 
definir qual público-alvo está dentro da 
estatística, para que ações sejam tomadas. 
Conhecemos os fatores que levam a esses 
números preocupantes, sendo o principal 
a dificuldade de acesso ao serviço de saú-
de, especialmente quando pensamos em 
prevenção e profilaxia de doenças gineco-
lógicas e ocorrências obstétricas. 
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E há uma questão cultural, pois a ida ao 
ginecologista, para muitas mulheres, ain-
da é um problema, até mesmo um tabu, 
atrelado a fatores como desconforto ou 
vergonha. 

A SOGESP mantém campanhas junto à 
população feminina e eventos científi-
cos com seus associados para implantar 
modelos de assistência que resultem na 
melhora dessa realidade brasileira.

DRA.  MARIA  RITA – A SOGESP tem co- 
mo missão a melhoria da qualidade de as-
sistência à saúde feminina. Com isso, deve 
promover a redução dos índices de mor-
bidade e mortalidade dessas mulheres, e 
conhecer os fatores que as impedem de 
realizar o exame ginecológico de rotina. 
 ,lo
Os exames são fundamentais para a cria-
ção de estratégias de intervenção mais 
eficientes e adequadas às reais necessi-
dades da população. 

A SOGESP entende que é importante 
organizar uma transformação social do 
comportamento das mulheres em rela-
ção à prevenção. Assim, preconiza ações 
sociais e medidas educativas junto aos 
órgãos governamentais. Além disso, a en-
tidade realiza um forte e constante traba-
lho de atualização científica dos médicos.

Outra dificuldade é a questão da gesta-
ção não planejada, que, muitas vezes, re-
sulta em abortos ou morte da gestante. 
Quais os desafios nessa área e como tem 
sido a atuação da SOGESP para mudar 
essa realidade?

CP – Quando falamos sobre gestação 
não programada, a maior preocupação 
que temos são as adolescentes. Segundo 
o Fundo de População das Nações Uni-
das, o Brasil possui, apesar da redução
de gravidezes na adolescência, cerca de
19 mil nascimentos ao ano de mães en-
tre 10 e 14 anos. E segundo a Federação
Brasileira das Associações de Ginecolo-
gia e Obstetrícia (Febrasgo), um em cada
sete bebês é filho de mãe adolescente. A
SOGESP tem incentivado os associados,
nos eventos científicos, a disseminar in-

formações preventivas, educativas, que 
contribuam para a redução da incidência 
da gravidez na adolescência. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), em seu artigo oitavo, prevê a Se-
mana Nacional de Prevenção da Gravidez 
na Adolescência, a ser realizada normal-
mente na semana que inclui o dia 1° de 
fevereiro, com campanhas sobre medidas 
que auxiliam a reduzir esses casos. 

Como instituição, temos uma preocupa-
ção: que grande número de gestações 
não planejadas termine em aborto, cons-
tituindo fator importante de morbidade 
e mortalidade materna. Assim, além das 
campanhas para orientar e conscientizar 
a população quanto à importância do 
planejamento familiar, são frequentes os 
eventos científicos que abordam o tema 
junto a seus associados.

MR: Existe uma grande falta de conhe-
cimento e acesso a métodos contracep-
tivos, e também acesso a programas de 
saúde especializados, em particular na 
rede pública – e o planejamento da gra-
videz envolve o entendimento sobre os 
diferentes métodos, além de uma escolha 
consciente sobre qual é o ideal para cada 
faixa etária, ou para cada fase reprodutiva 
da mulher. 

É fundamental a habilitação dos profis-
sionais de saúde especialistas, gineco-
logistas e obstetras, nas redes pública e 
particular, para o amplo acesso da popu-
lação. Como estratégia de saúde pública, 
a SOGESP propõe a realização de cam-
panhas explicativas, destacando todas as 
fases reprodutivas da mulher e os diver-
sos métodos contraceptivos disponíveis.

Doenças, como HPV, endometriose e 
câncer, poderiam ser evitadas com uma 
rotina regular de visita ao médico. Como 
a SOGESP trabalha para criar a conscien-
tização sobre a importância de as mulhe-
res visitarem o ginecologista periodica-
mente?

CP - A saúde da mulher é promovida com 
atenção integral às pacientes em todo 

DR. CARLOS POLITANO

DRA. MARIA RITA 
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o ciclo de vida. Existem patologias mais
frequentes em diferentes faixas etárias.
A SOGESP trabalha no sentido de ofere-
cer a seus associados eventos estaduais e
regionais, enfatizando a sua missão, que
é unir ginecologistas e obstetras, apoian-
do a atuação de associados por meio do
aprimoramento científico e de ações para
valorização profissional, e promovendo
a aproximação com a sociedade civil e a
melhora da qualidade de vida dos médi-
cos e das mulheres.

MR - A prevenção, estratégia básica para 
o controle da transmissão das doenças
sexualmente transmissíveis, como o HPV 
e o HIV, depende de constante disponi-
bilização de informações para a popula-
ção geral e de atividades educativas que
priorizem a preocupação com o risco, a
mudança do comportamento sexual e a
promoção de medidas preventivas.

A SOGESP tem feito atualização recor-
rente dos seus especialistas, cursos para 

que eles se aprimorem e tenham o co-
nhecimento adequado para poder aten-
der nos locais específicos. 

O que, na visão da SOGESP, melhorou e 
quais os principais desafios nos progra-
mas de saúde da mulher no Brasil? Quais 
são os maiores desafios dos ginecologis-
tas e obstetras?

CP - Os maiores desafios dos ginecolo-
gistas e obstetras, quando analisamos a 
assistência à saúde em todos os níveis de 
atenção, primária, secundária e terciária, é 
conseguir executar os programas, uma vez 
que os profissionais não dependem ape-
nas de uma boa formação, e sim da acessi-
bilidade que o sistema de saúde deve dar 
à mulher, permitindo que ela tenha acesso 
às frequentes inovações tecnológicas. 

Muitas vezes, dependendo do local de 
trabalho, o ginecologista não consegue 
atuar bem pela falta de equipamentos 
mais sofisticados, apesar de ter uma for-

Quando falamos sobre
 gestação não programada, a maior 

preocupação que temos são as 
adolescentes. Segundo o Fundo de 

População das Nações Unidas, o 
Brasil possui, apesar da redução de 
gravidezes na adolescência, cerca 
de 19 mil nascimentos ao ano de 

mães entre 10 e 14 anos.
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mação profissional que lhe permitiria dar 
um diagnóstico talvez precoce e traria 
bastante melhora na saúde da mulher.

MR - O maior desafio é poder dar a me-
lhor assistência, tanto em relação aos ti-
pos de tratamento quanto às tecnologias 
mais diferenciadas para toda a população, 
seja no sistema privado ou no público, no 
estado de São Paulo. 

O acesso à saúde não é homogêneo em 
todo o País, e isso acaba dificultando a 
qualidade de assistência, pois faltam mé-
dicos especializados e acesso à tecnolo-
gia em todas as regiões, principalmente 
no interior dos estados.

Para se oferecer uma saúde integral à 
mulher, são muito importantes o forta-
lecimento do vínculo médico-paciente, 
a confiança e o acolhimento. Quais têm 
sido as iniciativas da SOGESP para que 
os ginecologistas e obstetras possam ga-
rantir um atendimento mais humanizado 
e maior bem-estar às brasileiras?

CP - A iniciativa se dá por meio da visão 
da SOGESP: consolidar-se como associa-
ção de excelência em ética e qualidade 
científica, tornando-se referência para 
todos os ginecologistas e obstetras, com 
o reconhecimento da sociedade civil.

Além da visão da associação, ela também 
tem que transmitir a importância dos va-
lores, que são ética, humanização, trans-
parência, credibilidade, representativida-
de, inovação, excelência e compromisso.

MR – É importante pontuar que ginecolo-
gista-obstetra é o profissional que exerce 
sua prática, sempre apoiado em seus co-
nhecimentos e experiências, nos momen-
tos mais importantes para a mulher, que 
são a vida reprodutiva e pós-reprodutiva. 
Isso envolve aspectos sociais, culturais, 
emoções diversas, de forma que a pacien-
te deve ser atendida individualmente – e 
de forma que a relação médico-paciente 
seja ética e profissional. 

É compromisso da SOGESP, como enti-
dade associativa, a prestação de uma as-
sistência segura e de qualidade, sempre 
respeitando a autonomia das mulheres. 

Também é fundamental destacar que a 
SOGESP tem um trabalho muito impor-
tante voltado para a defesa e a valoriza-
ção do ginecologista-obstetra.

Isso é essencial para uma saúde de quali-
dade, é um fator decisivo para a melhoria 
dos serviços. Esses médicos têm uma re-
lação bastante próxima com as pacientes 
e voltam seu atendimento para um grau 
mais humanizado, mas sem desrespeitá
-las em momento algum. A mulher tem
o direito de expressar os seus anseios e
desejos, e o profissional tem como obri-
gação destacar os riscos e os benefícios
de cada uma das escolhas dela.

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

CP - Como pontuei, existe um calendário 
de datas nas quais a SOGESP procura orga-
nizar eventos, incentivando as suas regio-
nais a fazerem o mesmo. Nós temos o dia 4 
de fevereiro, Dia Mundial do Câncer; o 8 de 
março, Dia Internacional da Mulher; o 7 de 
abril, Dia Mundial da Saúde; o 12 de abril, 
Dia do Obstetra; o 30 de abril, Dia Nacio-
nal da Mulher; o 19 de maio, Dia Mundial 
da Doação de Leite Humano; o 28 de maio, 
Dia Nacional da redução da Mortalidade 
Materna; o 13 de julho, Dia do Estatuto da 
Criança e do Adolescente; o 1° de agosto, 
Dia Mundial da Amamentação; o 18 de 
outubro, Dia do Médico; o 20 de outubro, 
Dia Mundial e Nacional da Osteoporose; o 
14 de novembro, Dia Nacional e Mundial 
do Diabetes; o 25 de novembro, Dia In-
ternacional para a Eliminação da Violência 
Contra a Mulher, e o 1° de dezembro, Dia 
Mundial de Luta Contra a Aids.

MR – A SOGESP tem uma comissão de 
valorização do ginecologista-obstetra, e 
faz um trabalho importante sobre melhor 
remuneração, melhor reconhecimento do 
profissional, e, com isso, melhor assistên-
cia da saúde. A associação desenvolve 
também um amplo trabalho para eliminar 
qualquer tipo de violência que se produza 
contra a mulher, seja ela social, no mo-
mento do parto ou no momento da sua 
assistência ginecológica.

Como a Sociedade trabalha a educação 
continuada e atualização dos associa-
dos?  Quais os principais programas de 
especialização e capacitação oferecidos 
para os associados?

CP - A SOGESP possui vários programas 
de educação continuada, e eles são es-
tendidos a todo o interior, por meio das 
regionais que têm diretorias e represen-
tantes credenciados em várias cidades. 
Isso faz com que o médico de uma cida-
de de pequeno porte possa ter acesso 
e estar atualizado. As regionais têm um 
programa mínimo a ser executado anu-
almente. Além disso, passamos a elas al-
guns programas que nós temos.

MR – A SOGESP tem um programa bas-
tante extenso de educação continuada, 
e um programa de educação presencial 
que visa ampliar as opções na atualização 
científica. Também temos programas de 
educação presencial voltados para obs-
tetrícia, como assistência ao parto, diabe-
tes na gravidez, hemorragia no primeiro 
trimestre, hipertensão, medicina fetal e 
vitalidade fetal, prematuridade, trans-
missão de agentes infecciosos, e temas 
relacionados a ginecologia, como anti-

SAÚDE DA MULHER
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concepção, cirurgia vaginal, incontinência 
urinária, infecções genitais e infectivida-
de conjugal. Além disso, a SOGESP dis-
ponibiliza a todos os associados cursos 
de emergências obstétricas, lembrando 
que as principais causas de mortalidade 
materna estão ligadas a hemorragias, in-
fecções e síndromes hipertensivas. 

Os cursos têm sido inclusive procurados 
por outros estados. O objetivo é mobili-
zar os ginecologistas e obstetras de São 
Paulo a unirem esforços e mudarem a rea- 
lidade, revertendo o número de mortes 
maternas no estado e no País. 

Como está hoje estruturada a SOGESP? 

CP – Hoje, a SOGESP tem uma diretoria 
estadual com 16 diretores e 9 regionais: 
ABC, Campinas, Centro-Oeste, Presi-
dente Prudente, Ribeirão Preto, Santos 
e Baixada, Rio Preto, Sorocaba, Vale do 
Paraíba. Todas as regionais têm suas di-
retorias constituídas e representantes 
credenciados em cidades próximas. Além 
disso, há um Conselho de Ética e um Con-
selho Fiscal.

MR – É uma instituição associativa que 
tem uma diretoria geral, na qual há  um 
presidente e dois vice-presidentes; uma 
secretaria geral constituída por três mem-

Quais os principais eventos promovidos 
pela Sociedade atualmente?

CP – Sem dúvida alguma, o principal 
evento é o Congresso da SOGESP, reali-
zado anualmente no mês de agosto, com 
a participação de 6 a 7 mil colegas asso-
ciados de todo o Brasil, inclusive de paí-
ses vizinhos – e todas as regionais fazem 
suas jornadas, anuais ou bianuais.

Além do programa estabelecido pela esta-
dual, que é um programa de alguns eventos 
que fazem parte do dia a dia do ginecolo-
gista, algumas regionais também fazem 
reuniões científicas a cada dois meses.

MR – Nós realizamos o Congresso Paulis-
ta de Obstetrícia e Ginecologia do estado 
de São Paulo, que acontece anualmente, 
e em 2023 estaremos na 28ª edição. É 
um dos maiores eventos da especialidade 
no estado, além de se projetar em nível 
nacional. Esse congresso traz atualiza-
ções e ensinamentos, e os melhores tra-
tamentos voltados tanto para ginecologia 
quanto para obstetrícia.

CP – A SOGESP hoje é o alicerce para 
todo ginecologista e obstetra poder de-
sempenhar, de forma atualizada, a espe-
cialidade em seus consultórios e ambu-
latórios. Conseguimos levar à população 
mais carente, ou seja, aquela atendida 
pelo Sistema Único de Saúde, de regiões 
mais longínquas, informação científica 
atualizada. 

A sociedade traz vários benefícios, como 
o consultório digital, que é um facilitador 
no dia a dia do consultório, pois ajuda a 
manter, de forma atualizada, informatiza-
da, todo o histórico do paciente. Também 
fornece assessoria jurídica e o clube de 
benefícios. 

E o que é importante: a SOGESP mantém 
atualizados seus sites, protocolos, ma- 
nuais, videoaulas, permitindo ao associa-
do fazer uma consulta e se manter atua-
lizado, diferentemente do passado, quan-
do as atualizações eram feitas com livros 
que ficavam cada vez mais obsoletos.

bros (secretária geral, primeiro secretário 
e segundo secretário); o diretor tesourei-
ro (com diretor, primeiro tesoureiro e se-
gundo tesoureiro); um diretor de defesa 
profissional; um diretor científico; uma 
coordenadora científica de ginecologia; 
uma coordenadora científica de obste-
trícia; um diretor dos representantes cre-
denciados; um coordenador dos repre-
sentantes credenciados da capital; e um 
coordenador dos representantes creden-
ciados do interior. 

A SOGESP também possui comissões: 
uma comissão editorial; uma de valoriza-
ção profissional (que hoje inclui um dire-
tor de defesa profissional); uma das ligas 
acadêmicas, que estão relacionadas aos 
estudantes de medicina; uma comissão 
de residência médica, que está voltada 
para os profissionais formados que estão 
se atualizando, se especializando em gi-
necologia e obstetrícia; uma comissão de 
mídias sociais; uma comissão de revisão e 
elaboração das recomendações SOGESP, 
que reúne os principais protocolos de 
atendimento, tanto da parte ginecológica 
quanto da obstétrica, para todos os as-
sociados médicos; uma comissão de tec-
nologia e inovação de informática; uma 
comissão de ética e conduta; uma comis-
são fiscal; e as comissões relacionadas aos 
cursos práticos de obstetrícia ginecologia. 
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Estudos comprovam que as mulheres ficam mais 
suscetíveis às doenças coronarianas nesta fase.

MENOPAUSA 
aumenta riscos cardiovasculares

Dra. Salete Aparecida da Ponte Nacif

Ondas de calor, indisposição, falta de libi-
do. As queixas mais comuns das mulheres 
na menopausa – a maioria delas passível 
de ser resolvida com reposição de hor-
mônios – podem ser um problema me-
nor quando nos deparamos com estudos 
que falam direto ao coração feminino: é 
comprovado que a menopausa aumenta a 
prevalência de doenças cardiovasculares 
(DCVs) e mortes, causando preocupação 
sobre as perspectivas de envelhecimento 
desta população. 

Um estudo com 3.302 mulheres de vá-
rias raças realizado pelo SWAN (Study of 
Women’s Health Across the Nation) com-
provou aumento acelerado da pressão 
arterial no primeiro ano após a menopau-
sa, indicando a contribuição da condição 
hormonal para a hipertensão, um dos fa-
tores de risco quando o assunto é infarto. 
Além disso, doenças mentais, como a de-
pressão, impactam o sistema cardiovas-
cular feminino mais do que o masculino.

Levantamento da SOCESP - Sociedade 
de Cardiologia do Estado de São Paulo 
- aponta que a cada 12 minutos uma mu-
lher morre infartada no País. As DCVs fe-
mininas superam em mais de duas vezes 
o número de óbitos por todos os tipos 
de câncer anualmente. Há cerca de 60 
anos, este tipo de patologia matava nove 
homens para cada mulher e hoje estes 

números são equivalentes. Alimentação 
inadequada, baixa atividade física, consu-
mo de álcool e tabagismo são alguns fa-
tores que corroboram para este cenário, 
que ganha incidência nas classes sociais 
menos favorecidas.

CORAÇÃO PARTIDO

É de partir o coração. Literalmente: além 
de sermos vítimas das DCVs, também 
sofremos mais com a Síndrome do Cora-
ção Partido ou Síndrome de Takotsubo, 
em uma proporção de nove para cada 
homem. Trata-se de uma cardiomiopatia 
identificada em pessoas submetidas a 
situações extremas, tanto do ponto de 
vista emocional quanto físico. Este pico 
de estresse favorece uma descarga de 
adrenalina no organismo, e o resultado 
é o estreitamento temporário das arté-
rias que irrigam o coração, modificando o 
funcionamento do músculo cardíaco, com 
chances de provocar lesões graves, sen-
do fatal em 10% dos casos, normalmente 
quando não é possível o socorro adequa-
do a tempo. 

E novamente a menopausa é a grande 
vilã: segundo dados publicados pelos Ar-
quivos Brasileiros de Cardiologia, entre 
as explicações para o maior acometimen-
to feminino de Takotsubo estão fatores 
como deficiência do hormônio estrogê-

Dra. Salete Aparecida 
da Ponte Nacif
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tica para doenças do coração são medi-
das profiláticas importantes para antever 
qualquer problema. 

Além disso, exercícios físicos incluídos na 
rotina, dieta saudável, uma vida livre de 
tabaco e consumo comedido de bebidas 
alcóolicas constroem a ponte mais segura 
para um coração saudável sem distinção 
de gênero.

Dra. Salete Aparecida da Ponte Nacif 
é membro da equipe de cardiologia do 
Hospital do Coração de São Paulo, Dire-
tora da Sociedade de Cardiologia do Es-
tado de São Paulo – SOCESP e integrante 
da equipe do SOCESP Mulher.

Cumprindo seu papel 
social e por ocasião do 
Dia Internacional da 
Mulher, 8 de março, a 
SOCESP programou 
ações de orientação 
e informações, com 
postagens em mídias 
sociais e entrevistas 
com especialistas, 
esclarecendo sobre a 
realidade das doenças 
coronarianas em 
mulheres.

nio, além de uma resposta do sistema 
nervoso autônomo aumentada. 

Acima dos 50 anos há cinco vezes mais 
chances de as mulheres terem a síndro-
me em relação às mais jovens. Já entre 
os fatores que predispõe a recorrência da 
doença encontra-se, além de ser do sexo 
feminino, o baixo IMC (Índice de Massa 
Corpórea), hipercontratilidade (aumento 
da contração muscular) do terço médio 
do ventrículo esquerdo e menor tempo 
após o primeiro episódio.

A semelhança com o infarto – dor toráci-
ca na região precordial esquerda, falta de 
ar e sensação de fraqueza intensa – pode 
não precisar a verdadeira causa porque 
as alterações detectadas no eletrocar-
diograma e nas enzimas do coração são 
semelhantes às de um paciente infartado. 

Para o diagnóstico clínico confiável é 
necessário fazer cateterismo e afastar a 
presença de coronárias entupidas, além 
do ecocardiograma para observar se a 
região inferior do coração está dilatada, 
uma alteração típica da Síndrome do Co-
ração Partido. De 1% a 3% daqueles que 
manifestam sintomas consistentes com 
síndrome coronária aguda são diagnosti-
cados com Takotsubo. 

CONSCIENTIZAÇÃO

É muito importante que estes dados se-
jam divulgados para manter a população 
em alerta. Isso porque é muito comum 
que as mulheres – por excesso de ativi-
dades ou responsabilidade com a família 
– minimizem o que sentem, atribuindo ao 
estresse do dia a dia, negligenciando a 
busca por serviços médicos ou de emer-
gência. Mas a procura por ajuda é deter-
minante tanto para a ocorrência da Sín-
drome de Takotsubo como para o infarto 
agudo do miocárdio, que em 12 ou 24 
horas pode evoluir para um quadro grave 
ou irreversível.

O impacto das doenças do coração na 
população feminina levou à criação da Lei 
14.320/2022, que institui a data de 14 de 
maio como Dia Nacional de Conscienti-
zação das Doenças Cardiovasculares na 
Mulher. O objetivo é facilitar políticas pú-
blicas e iniciativas das instituições priva-
das para promoção de palestras, eventos 
e treinamentos sobre o tema. Cumprin-
do seu papel social e por ocasião do Dia 
Internacional da Mulher, 8 de março,  a 
SOCESP programou ações de orientação 
e informações, com postagens em mídias 
sociais e entrevistas com especialistas, 
esclarecendo sobre a realidade das doen-
ças coronarianas em mulheres.

Mas devemos ressaltar que a receita mé-
dica vale para ambos os sexos: consultas 
periódicas, acompanhamento dos níveis 
de glicemia, colesterol e pressão arterial 
e o conhecimento da predisposição gené-



30 | | Jan/Fev 2023

U

A relação médico-paciente é a razão de ser. Tudo o que foi feito para 
torná-lo um profissional de medicina é para chegar nisso: melhorar a vida 

de alguém ou curando ou fazendo com que a pessoa viva sem dor.

Uma vida dedicada à
 MEDICINA HUMANIZADA

Uma receita eficaz, que poderia ser a 
base do currículo de todos os profissio-
nais de medicina: o apego pelo ser hu-
mano como alavanca para a construção 
de uma carreira de sucesso. Para Lilia 
Nigro Maia, cardiologista, integrante da 
diretoria da SOCESP - Sociedade de Car-
diologia do Estado de São Paulo e Coor-
denadora do SOCESP Mulher, esta foi a 
inspiração.

Lilia, que também é professora adjunta 
de cardiologia da Faculdade de Medici-
na de São José do Rio Preto (FAMERP) e 
Diretora do Centro Integrado de Pesqui-
sa (CIP) do Hospital de Base da mesma 
cidade, relembra que a medicina não foi 
sua primeira opção. 

“Não fui o tipo de garota que nasceu para 
ser médica, que sempre pensou em fazer 
curativo nos outros”, diz. “Pelo contrá-
rio, tinha um perfil da área de humanas: 
meus pais são professores universitários 
e cresci gostando de literatura. Pensei 
em ser jornalista ou escritora. Depois 
comecei a refletir sobre fazer psicologia.”
Mas foi sua mãe quem sinalizou que a 
medicina seria um caminho viável para a 
filha estudiosa.  Sugeriu psiquiatria, mas 
foi a cardiologia que ganhou, com o per-
dão do trocadilho, o coração da jovem. 
“A faculdade de medicina foi muito difícil 
no começo, justamente porque eu era 
um peixe fora d´água em uma seara to-
talmente científica”, lembra. Foi a partir 
do terceiro ano, quando os estudantes 

passam a ter contato com os pacientes, 
que o curso mostrou que estava no lugar 
certo. “Apaixonei-me por emergência, 
plantões e atendimento aos casos gra-
ves. Foi dessa forma que me encontrei 
e me tornei mais técnica, sem deixar de 
lado o meu humanístico.” 

Uma vez fisgada pela medicina, a então 
estudante entendeu que os anos do cur-
so não seriam os únicos dentro do cam-
pus. “Desde o terceiro ano decidi que se-
guiria a carreira acadêmica para ensinar. 
Direcionei toda a minha formação para 
isso, com residência na própria FAMERP, 
e fui para a capital fazer cardiologia, já 
que queriam um cardiologista em nosso 
Hospital de Base. Estava em dúvida com 
medicina intensiva, mas optei pela car-
dio, justamente pela oportunidade que 
se abriu. Ao retornar, fiz de tudo para 
criar uma UTI cardiológica e durante 
mais de dez anos fui chefe da unidade 
coronariana.” 

Lilia afirma que não teve muita dificul-
dade no início de sua trajetória por não 
almejar um consultório. “A dificuldade 
foi assumir minha alternativa e fechar 
as demais portas, apesar de vários con-
vites”, diz.

Segundo ela, uma característica das no-
vas gerações de médicos é a qualidade 
de vida. “Na minha época, era uma visão 
completamente diferente: o que se bus-
cava era vencer, ser bem-sucedido, mes-

Dra. Lilia Nigro Maia

Dra. Lilia Nigro Maia

Elas por Elas especial
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mo que o preço fosse alto”, recorda. “De 
uns dez anos para cá isso mudou. Por 
exemplo: oftalmologia e dermatologia 
são áreas muito concorridas porque as 
emergências são mais incomuns. E essa 
linha de pensamento tem pesado na ba-
lança entre os alunos, que fazem suas 
opções conforme as premissas de cada 
especialidade.”

Esta escolha pragmática é louvável na 
concepção da especialista. “Quando um 
profissional está no momento de deci-
são, ele precisa levar muita coisa em con-
ta e não somente o que gosta. É preciso 
fazer algumas perguntas para si mesmo, 
como: que tipo de pessoa eu sou? Em 
qual cidade quero morar? Dependendo 
das respostas, há de se analisar o grau 
de concorrência e pesar todo o contex-
to. Não é aconselhável ter somente uma 
expectativa romântica da profissão, mas, 
acima de tudo, se diferenciar, se desta-
car. E aqui vale tanto algo que agregue 
no currículo como um envolvimento 
maior com o paciente.”

AS DORES E DELÍCIAS DO 
“SER MÉDICO”

A decisão precoce da profissão pode im-
pactar uma vida inteira. “Queria ser jor-
nalista e hoje vejo que não tenho nada a 
ver com o jornalismo. Seria uma péssima 
repórter”, sentencia Lila. “Isso porque, 
aos 16 anos, tinha uma ideia superficial 
de quem eu era e de meus potenciais. 
Decisões precoces nos colocam em ar-
madilhas.”

Na opinião da especialista, quando al-
guém escolhe a profissão de Hipócrates 
precisa olhar de frente para certos pré
-requisitos essenciais, como a necessida-
de de estudar muito. “É fato que, via de 
regra, a medicina traz segurança finan-
ceira. Mas também te absorve bastante”, 
alerta. “E o estudante deve analisar este 
contexto, consciente de que escolhas 
sempre geram perdas e ganhos.”

Quando um profissional está no momento 
de decisão, ele precisa levar muita coisa em 
conta e não somente o que gosta. É preciso 

fazer algumas perguntas para si mesmo.
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MEDICINA HUMANIZADA

A cardiologista valoriza o lado humano 
da relação médico-paciente. “Tudo o que 
foi feito para torná-lo um profissional de 
medicina é para chegar nisso: melhorar a 
vida de alguém ou curando ou fazendo 
com que a pessoa viva sem dor.” Ao mes-
mo tempo que parece simples é de uma 
enorme complexidade.” 

Porém, apesar de haver uma preocu-
pação com a humanização da medicina 
nas universidades, para Lilia, o que ainda 
predomina é o olhar técnico. “Mas, mes-
mo sendo técnico, o médico consegue 
alcançar grande envolvimento com seu 
cliente. A questão é que muitos de nós 
estão sobrecarregados, com uma quan-
tidade excessiva de atendimentos, tanto 
no sistema público quanto no privado, e 
isso faz com que a questão humanística 
fique em segundo plano.”

Lilia costuma alertar seus alunos sobre 
a relevância de se desenvolver o lado 
“gente”. “Sempre falo para participarem 
de uma atividade social, terem amigos e 
viverem em vez de ficarem com a cara 
enterrada nos livros o tempo todo”, diz. 
“A interrelação vai torná-los melhores 
médicos porque irão lidar com vidas e 
ser essencialmente cientista pode com-
prometer a relação com seu paciente.” 
Segundo ela, aqueles sem aptidão para 
lidar com pessoas devem buscar outros 
caminhos dentro da medicina que não 
passem por um consultório. 

O “gostar de gente” a faz transformar sua 
teoria em prática: Lilia desenvolve traba-
lhos sociais desde a faculdade. “Durante 
muitos anos, na fase universitária, par-
ticipei de um programa social em uma 
favela de São José do Rio Preto, atuando 
em várias frentes. Mais recentemente, 
há cerca de seis anos, voltei à ativa com 
ações de cidadania junto à comunida-
de”, explica. “Na pandemia, estas ações 
se intensificaram com recolhimento de 
recursos para doação de cestas básicas 
e agasalhos. Além disso, nas redes so-

Muitos médicos 
estão sobrecarregados, 
com uma quantidade
excessiva de atendi-
mentos, tanto
no sistema público 
quanto no privado, e
isso faz com que a 
questão humanística
fique em segundo
plano.

ciais, nas quais me orgulho de ter muitos 
seguidores, atuo na conscientização de 
programas de saúde, como a importân-
cia da vacinação contra a COVID-19.”

MULHERES NA MEDICINA E SOCESP 
MULHER

A cardiologista explica que nunca sentiu 
qualquer problema em relação à aceita-
ção ou preconceito nos tempos da fa-
culdade por ser mulher. “Quando entrei, 
já havia uma divisão igualitária entre os 
gêneros – 32 mulheres e 32 homens – 
e éramos um grupo de mulheres fortes”, 
conta. “Foi somente depois, na residên-
cia que alguns perguntavam se eu era a 
enfermeira ou me pediam para chamar o 
médico”, se diverte. “Mas tenho até sau-
dades deste tempo.”

Hoje em dia, porém, as classes de medi-
cina têm cada vez mais presença femini-
na, apesar da predominância masculina 
na cardiologia. “Mas estamos abrindo 
caminhos em áreas, como a hemodinâ-
mica, que era quase exclusiva dos ho-
mens. Mas sei que a minha experiência 
é fora da curva e relatos de preconceito 
contra a mulher existem aos montes, in-
felizmente.” 

Na vida societária, Lilia afirma que a SO-
CESP foi uma “casa”. Na última diretoria, 
recebeu a incumbência de idealizar e es-
truturar o SOCESP Mulher, um grupo de 
valorização das mulheres cardiologistas 
e demais profissionais de saúde, uma 
vez que a Sociedade é uma entidade 
multiprofissional, que conta com nutri-
cionistas, psicólogas, educadoras físicas, 
enfermeiras, farmacêuticas, fisiotera-
peutas, dentistas e assistentes sociais. 
“No SOCESP Mulher estou acompa-
nhada de outras feras como Ieda Jate-
ne, Maria Cristina Izar, Suzana Avezum, 
Salete Nacif e Isa Pispico. Uma grande 
alegria e responsabilidade.”
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NA PELE DE LUPITA 
GLAMOUROSA, médica garante um 

atendimento mais humanizado

Dra. Sandra Lopez encontrou no lúdico uma maneira de 
oferecer um atendimento diferenciado a seus assistidos. A 
médica vem se destacando na pele da Lupita Glamourosa, 
uma personagem por ela idealizada, que costuma fazer 
interações nas enfermarias e ambulatórios dos hospitais, 
levando alegria e animação.

QQuando chegou ao Brasil, há dez anos, a 
médica colombiana – hoje naturalizada 
brasileira - Dra. Sandra Lopez já trazia 
consigo o propósito de realizar uma me-
dicina humanizada, que pudesse oferecer 
conforto emocional aos assistidos e tam-
bém contribuísse para estreitar o vínculo 
médico-paciente.

Atualmente, atendendo nos hospitais pú-
blicos do Guarujá e Mongaguá, no litoral 
paulista, Dra. Sandra, que possui três es-
pecializações – Ginecologia e Obstetrícia, 
Pediatria e Clínica Geral – encontrou no 
lúdico uma maneira de oferecer um aten-
dimento diferenciado a seus assistidos. 
A médica vem se destacando na pele da 
Lupita Glamourosa, uma personagem por 
ela idealizada, que costuma fazer intera-
ções junto aos pacientes nas enfermarias 
e ambulatórios dos hospitais, levando 
alegria e animação para um ambiente, em 
geral, considerado estressante.

A ideia da personagem surgiu há quatro 
anos durante um evento beneficente. “Eu 
estava disposta a fazer esse tipo de inte-
ração há muito tempo. Mas foi em meio 
a uma festa beneficente para angariar 
fundos para o hospital em que trabalhava 

que apresentei pela primeira vez a perso-
nagem, que logo conquistou a simpatia 
de todos. Segui com esse projeto e, algum 
tempo depois, as enfermeiras do pronto 
socorro Vicente de Carvalho, no Guarujá, 
começaram a me chamar carinhosamente 
de Lupita. O complemento do apelido par-
tiu do meu cabeleireiro, que me intitulou 
Lupita Glamourosa”, conta Dra. Sandra. 

Segundo a médica, as interações são pro-
gramadas. Dra. Sandra aproveita o calen-
dário de saúde com as cores dos meses 
para trabalhar a conscientização e pre-
venção sobre diversas doenças.

Nessas ocasiões, Lupita Glamourosa surge 
com vestidos deslumbrantes nas cores de 
cada campanha, sempre com muito brilho 
e modelagens exclusivas, que são dese-
nhadas pela própria médica. “Também não 
me esqueço da coroa, que simboliza poder, 
vitória e energia, sentimentos que quero 
transmitir aos pacientes”, complementa.

Em janeiro, por exemplo, o tema foi Ja-
neiro Branco, dedicado aos cuidados com 
a Saúde Mental. O objetivo foi chamar a 
atenção para as necessidades relaciona-
das à Saúde Mental da população.
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Diversos estudos já comprovaram que a alegria 
tem um impacto positivo na vida física e mental 

das pessoas. É um sentimento que produz 
liberação de neurotransmissores, como a 
dopamina e a serotonina, que melhoram 

o estado de ânimo

DANÇA QUE CONTAGIA

Nas visitas, a médica chega às enfermarias 
cantando e dançando, fazendo brincadei-
ras e tocando músicas latinas, como as da 
cantora Shakira. E toda essa alegria conta-
gia os pacientes, até mesmo os mais tími-
dos, que entram no clima de descontração. 

Em geral, as interações acontecem sema-
nalmente nas enfermarias dos hospitais 
em que ela atende, impactando tanto 
adultos, idosos e crianças.
 
Desde que começou esse trabalho, que é 
voluntário, Dra. Sandra garante que vem 
percebendo a melhora clínica dos pacien-
tes por ela assistidos. “Diversos estudos 
já comprovaram que a alegria tem um im-
pacto positivo na vida física e mental das 
pessoas. É um sentimento que produz 
liberação de neurotransmissores, como a 
dopamina e a serotonina, que melhoram 
o estado de ânimo", explica.

No entanto, não são somente os pacien-
tes que saem beneficiados. Segundo a 
médica, esse trabalho tem lhe trazido 
grande satisfação pessoal. “É muito gra-
tificante saber que com simples gestos 
podemos ajudar a melhorar o emocional 
dos pacientes”, comenta.

Tanto que Lupita Glamourosa já ganhou 
novos palcos. Além dos hospitais, a per-
sonagem faz interações nas casas de al-
guns de seus pacientes, aqueles que já 
se tornaram quase que da sua família. Ela 
também faz visitas em casas de repouso e 
orfanatos, sempre visando levar alegria e 
mais carinho às pessoas.

No dia a dia do consultório, o modelo de 
atendimento também prima pela descon-
tração. Dra. Sandra procura oferecer um 
atendimento mais humanizado, que vai 
além dos cuidados e da atenção com os 
pacientes, passando, inclusive, pela esco-
lha do vestuário. 

A médica trocou o tradicional jaleco 
branco por modelos mais coloridos, que 
representam, por vezes, os tons das cam-
panhas de saúde ou mesmo são alusi-
vos a datas comemorativas. “Durante o 

Halloween, por exemplo, atendi caracte-
rizada, com direito até mesmo a chapéu 
de bruxa. As crianças adoraram. São mo-
mentos de descontração, que tiram um 
pouco o foco da doença e garantem mais 
leveza ao atendimento” conta.

NOVAS IDEIAS

Com a pandemia, a Lupita Glamourosa 
teve de reduzir as aparições, mas segun-
do Dra. Sandra, a ideia é estender esse 
projeto para outros hospitais, ou mesmo 
desenvolver novas iniciativas. “Estive no 
final do ano na minha cidade natal, em 
Cáli, na Colômbia, e tive contato com 
um projeto envolvendo cães terapeutas 
realizado em hospitais, que me chamou 
muita atenção. Também sou simpatizante 
da causa animal, principalmente de proje-
tos como esses, que permitem a melho-
ra do paciente a partir de maior vínculo 
com os animais. Acredito que ações desse 
tipo podem trazer benefícios para ambas 
as partes, levando mais conforto, alegria 
e carinho e garantindo um atendimento 
mais humanizado aos pacientes”, analisa. 
E força de vontade é o que não falta à mé-
dica, que está sempre buscando maneiras 
de estabelecer uma relação atenciosa e em-
pática com seus pacientes. “Quando uma 
pessoa vai procurar um médico, ela quer 

uma solução para seu problema, mas tam-
bém busca cuidado, atenção e acolhimen-
to. Nós, médicos, precisamos nos colocar 
no lugar dos assistidos. A confiança gerada 
entre pacientes e médicos contribui para a 
eficácia do tratamento. E mais do que isso, 
nos torna profissionais melhores, mais hu-
manos e diferenciados. A Lupita Glamou-
rosa tem me trazido grandes ensinamentos 
e me proporcionado momentos inesquecí-
veis”, garante Dra. Sandra.
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Ainda ganhamos menos do que homens, nas empresas, 
exercendo a mesma função que eles. Ainda somos vítimas 

da cruel e machista violência doméstica.

8 DE MARÇO 
Dia da Mulher Desunida

Em 1891, apenas dois anos após a procla-
mação da nossa República, algumas mu-
lheres brasileiras – na sua maioria, de elite 
e brancas – lutaram para conseguir colocar 
na nova Constituição o direito ao voto fe-
minino. Não conseguiram. O sufrágio fe-
minino no Brasil só aconteceria em 1934.

Em 1985, mulheres brasileiras organiza-
das – agora, já também com representa-
tividade de operárias, negras, indígenas e 
políticas – lutaram para que a Constituição 
de 1988 as tirasse de sua humilhante con-
dição de tuteladas por maridos, de cidadãs 
de segunda classe (equiparadas então, na 
Carta Magna, aos silvícolas e às crianças) e 
pela obtenção de plenos direitos políticos, 
civis e individuais. Conseguiram.

Tive a honra, então, a partir de 1985, de 
entrevistar essas lutadoras e divulgar suas 
causas no primeiro programa feminista da 
TV brasileira: Condição de Mulher, na TV 
Gazeta de S.Paulo e em outras emissoras 
de outras capitais brasileiras, Brasília, in-
clusive. (Aqui é preciso explicar que, na-
quele tempo, não havia muitos canais de 
satélite disponíveis e os nossos programas 
eram enviados fisicamente, em grandes 
fitas de vídeo, por avião, a outras praças).

Elas conseguiram. Nossa Constituição, no 
que tange à condição social das mulheres, 
foi festejada internacionalmente como 
uma das mais avançadas do mundo!

Saúde Feminina

Isabel Fomm de Vasconcellos Caetano
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to seu programa, mas não entendo porque 
você luta pelas mulheres, afinal, nós já 
conquistamos tudo!"

Uma executiva de empresa internacional: 
"Quem te deu o direito de lutar por mim?" 
Respondi: "Não luto por você. Luto por 
mim, que sou mulher."

Ouvi muito mais. Mas não vou cansar o lei-
tor com os exemplos (tristes) disso.

Ao longo dessas quatro décadas conquis-
tamos alguma coisa. Estudamos. Ocupa-
mos cargos de importância social e políti-
ca. E, na área da saúde, já não somos vistas 
como meras reprodutoras, mas como se-
res distintos dos homens, com corpos dis-
tintos e que merecem especial atenção, 
justamente por sermos as reprodutoras 
da humanidade. A nossa "dança hormonal" 
foi finalmente reconhecida e isso graças 
também ao trabalho de médicas como as 
Dras. Albertina Duarte e Tânia Santana e 
muitas outras.

No entanto, ainda olhamos, uma a outra, 
como potenciais inimigas e competidoras. 
Ainda estamos horrivelmente desunidas! 

Meninas, vamos nos dar as mãos! Vamos 
caminhar juntas, reconhecendo a nossa 
discriminação social e reconhecendo, prin-
cipalmente, que nós somos privilegiadas 
por nossa grande intuição, um atributo da 
natureza à nossa capacidade de gerar! 

Afinal, minhas queridas irmãs, nós, mulhe-
res, somos todas Bruxas. Todas as Mulhe-

Vamos caminhar juntas, reconhecendo a 
nossa discriminação social e reconhecendo, 
principalmente, que nós somos privilegiadas 
por nossa grande intuição, um atributo da 
natureza à nossa capacidade de gerar! 

O papel aceita tudo, não é o que se diz? 
Dez anos se passaram antes que essas 
conquistas feministas migrassem da Cons-
tituição à Legislação Ordinária. E até hoje, 
embora muitos desses direitos conquista-
dos estejam presentes na Lei e na vida de 
muitas mulheres, pouco mudaram a reali-
dade da mulher brasileira no cotidiano.

Ainda ganhamos menos do que homens, 
nas empresas, exercendo a mesma função 
que eles. Ainda somos vítimas da cruel e 
machista violência doméstica. Ainda so-
mos preteridas, na vida profissional, na 
hora das promoções. Ainda somos consi-
deradas "menos" e pouco racionais. Ainda 
somos vítimas de feminicídios passionais 
e/ou políticos.

No entanto, depois de tantos anos mili-
tando pela causa da desigualdade social 
feminina, constato, com certa tristeza, que 
a maior inimiga da mulher ainda é a pró-
pria mulher. Somos horrivelmente desuni-
das. Não aplaudimos o sucesso de nossas 
irmãs, mas, sim, o invejamos e, se puder-
mos, puxaremos o tapete da vencedora. 
Criamos nossos filhos homens de forma 
diferente das nossas filhas mulheres. So-
mos nós mesmas que perpetuamos o ma-
chismo!

Foi lá, nos idos dos anos 1980, que, ironi-
camente, um homem resumiu para mim a 
razão desse estado de coisas. Era o Prof. 
Dr. José Aristodemo Pinotti, titular de Gi-
necologia da USP, Diretor do Hospital da 
Mulher (Pérola Byington), Secretário da 
Saúde, o homem, enfim, que mais fez pela 
saúde feminina no Brasil. Ele me disse: 
“Isabel, todo segmento discriminado so-
cialmente é desunido”.

Então, meninas! A nossa desunião é o sim-
ples fruto da nossa discriminação social! E 
temos a obrigação de refletir sobre isso! 

Ouvi, ao longo desses anos, várias "péro-
las" de mulheres, que muito me surpreen-
deram. Uma me disse, no elevador: "Assis-

Isabel Fomm de Vasconcellos Caetano é 
escritora, apresentadora de TV e YouTuber. 
E-mail: isabel@isabelvasconcellos.com.br

res São Bruxas. E isso assusta os homens. 
Vamos nos unir. Vamos aplaudir as nossas 
bem-sucedidas irmãs! Vamos caminhar 
juntas na luta contra a discriminação do 
nosso sexo, contra o machismo, contra 
essa ideia idiota de que "somos menos".

Mais compreensão. Mais tolerância. Mais 
reconhecimento das nossas irmãs que 
conquistaram posições. Menos inveja, me-
ninas! 

Assim, poderemos construir um mundo 
melhor para as nossas filhas!

Feliz Dia Internacional da Mulher!

mailto:isabel%40isabelvasconcellos.com.br%0D?subject=
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cada vez mais presentes na política, 
trazendo sua visão e sensibilidade para 
a tomada de decisões importantes que 
afetam a sociedade.

A sensibilidade e empatia da mulher es-
tão entre as suas maiores qualidades, 
permitindo-lhes compreender e se co-
nectar com as necessidades dos outros, 
tornando-as verdadeiras líderes em to-
dos os aspectos da vida.

Uma justa homenagem às mulheres que 
merecem todo o nosso respeito e admi-
ração por sua força interior, coragem e 
dedicação em desempenhar todos esses 
papéis com tanta graça e elegância. Vo-
cês mulheres são o coração da socieda-
de e merecem ser celebradas e honradas 
em todos os momentos.  

Filha, neta, irmã, esposa, mãe e profissio-
nal, numa caixa dourada com escrita em 
diamantes “Mulher”. A nossa admiração 
e respeito.             

MULHER GRACIOSA
Uma justa homenagem às mulheres que merecem todo 
o nosso respeito e admiração por sua força interior, 
coragem e dedicação em desempenhar todos esses 
papéis com tanta graça e elegância. Vocês mulheres são 
o coração da sociedade e merecem ser celebradas e 
honradas em todos os momentos.

sente em todos os momentos, oferecen-
do apoio e compreensão.

A mulher mãe é um ser divino, cheio de 
amor e dedicação. Ela é a responsável 
por dar vida, cuidar e moldar os seus fi-
lhos. A mulher mãe é capaz de fazer sa-
crifícios incansáveis para garantir o bem
-estar de seus filhos para que estejam 
sempre irmanados em família com os 
valores e ensinamentos para a próxima 
geração. 

Como avós, além de oferecer amor, se 
utilizam da experiência de vida para pas-
sar sabedoria aos netos. A mulher avó é 
uma fonte inesgotável de amor e sabe-
doria. Ela é uma ponte entre gerações, 
unindo a família e transmitindo valores 
e tradições. Além disso, a mulher avó é 
uma grande amiga e confidente dos seus 
netos, sempre oferecendo um ouvido 
amigo e um ombro acolhedor.

A mulher moderna também brilha em seu 
papel profissional, tendo conquistado 
posições em todos os níveis, chegando 
a executivas de grandes empresas. Elas 
são líderes, empreendedoras e determi-
nadas, sempre buscando novos desafios, 
superando limites e contribuindo signi-
ficativamente para o crescimento e de-
senvolvimento econômico da sociedade.
Além disso, as mulheres também estão 

Propaganda Médica
Hamilton Conde

DDesde os primórdios da vida no planeta 
e na história, a marca registrada da mu-
lher é ser participativa, sempre disponí-
vel e fundamental pelos múltiplos papéis 
assumidos ao longo da civilização. Des-
de as heroínas, como Joana D'Arc, a luta 
é permanente por direitos e liberdade, 
e hoje é possível perceber a jornada de 
evolução e transformação das mulheres.  

A jornada diária da mulher moderna é 
cheia de desafios e responsabilidades, 
mas elas enfrentam tudo com coragem 
e determinação. Muitas vezes, elas têm 
que conciliar o trabalho fora de casa com 
as tarefas domésticas e o cuidado com 
sua família. É incansável a dedicação da 
mulher na busca pelo equilíbrio entre a 
vida profissional, pessoal e familiar.

Seus laços familiares são fortes e o es-
forço é permanente para retribuir todo o 
amor e carinho recebidos dos seus pais. 
Além disso, na tentativa de um modelo a 
ser seguido, muitas exercem uma gran-
de influência na formação e desenvolvi-
mento de seus irmãos.

Como esposas, são companheiras fiéis e 
dedicadas a cuidar do lar, do marido e da 
família com amor e dedicação, visando o 
bem-estar de seu companheiro e o me-
lhor para o relacionamento. A mulher é 
um anjo da guarda, que está sempre pre-

mailto:hamilton.conde%40atitude.com.br%0D?subject=
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Nesta edição, apresentamos a se-
gunda parte do tema abordado 
anteriormente sobre a importân-

cia da atenção primária na assistência à 
saúde e de como o trabalho nessa frente 
merece um planejamento que vai muito 
além de ser o primeiro contato.
 
Na edição anterior, finalizamos o artigo 
tratando dos passos para avançar na re-
solução de velhos problemas na gestão 
em Saúde. Neste artigo, vamos iniciar 
abordando aspectos para avançarmos na 
Governança em Saúde.

Na edição anterior, finalizamos o artigo tratando dos passos 
para avançar na resolução de velhos problemas na gestão

em Saúde. Neste artigo, vamos iniciar abordando aspectos para 
avançarmos na Governança em Saúde.

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Acesso, Alta Resolubulidade e 

Coordenadora do Sistema de Saúde - Parte 2

Zeliete L. L . Zambon

Em Foco

Avançando na Governança em Saúde

• Prevenção e Promoção efetiva em Saú-
de
• Diagnósticos precoces e precisos
• Cura 
• Gestão de problemas
• Qualidade de vida
• Saúde Planetária
• Medicina Individualizada e de Precisão

1. Prevenção em Saúde – Estudo Popu-
lacional (métricas de condições de vida, 
territorialização, faixa etária, gênero, 
identificar e estudar situações de vulne-
rabilidade.

Prevenção Primária – Evitar exposição de 
doenças – estudo de carteira de vacinas e 
trabalhar com comunicação para enfren-
tamento do problema hesitação vacinal.

Prevenção secundária – estudos de ras-
treamentos necessários e quando devem 
ser realizados na população. Identificar 
principais doenças e agravos a serem tra-
balhados no Brasil.

Prevenção Terciária – identificar melho-
res tratamentos e planejar realização 
desses tratamentos de forma resolutiva 
e otimizada.

2. Promoção em Saúde – promover o au-
tocuidado e responsabilização em saúde 
dos indivíduos por meio de campanhas 
publicitárias e novas tecnologias. Otimi-
zar uso de novos canais de acesso da po-
pulação a informação em saúde incluindo 
informação individualizada em saúde.

3. Cura – Fazer um levantamento de pro-
blemas prevalentes no Brasil que preci-
sem de construção de linhas de cuidados 
as quais devam ser geridas pela Atenção 
Primária à Saúde. Introdução de indica-
dores de processos em toda a linha de 
cuidado.

4. Gestão de Problemas que influenciam 
na saúde do indivíduo – A Atenção Pri-
mária como acesso das pessoas ao con-
ceito de saúde é o local onde entramos 
em contato com todo tipo de problemas 
das pessoas e onde podemos fazer diag-
nósticos de saúde, ambientais sociais e 
econômicos e, a partir disso, construção 
de políticas públicas nos diversos setores.
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5. Qualidade de vida – Os avanços da 
Medicina fizeram com que a expectativa 
de vida tenha aumentado, mas viver mais 
não é sinônimo de viver melhor. Quando 
trabalhamos com o conceito de qualidade 
de vida temos que avaliar as mudanças. 
As equipes de Atenção Primária devem 
ser mais completas para de fato ocorrer a 
coordenação de cuidados. 

Atenção centrada na equipe e no pacien-
te e não no Médico. Dentro das Unidades 
de Saúde devem ocorrer maior grau de 
resolubilidade com poder de diagnóstico 
elevado, acesso a tratamentos, gestão de 
saúde mental da equipe e da população 
e uso de tecnologia para encurtar cami-
nhos.

6. Saúde planetária – A saúde planetária 
deve ser um dos atributos da Atenção Pri-
mária assim como trabalhar com saúde do 
território como meio ambiente um forte 
componente de saúde.

7. Medicina individualizada e de precisão 
a partir de teste genéticos acessíveis na 
saúde pública e desenho de um plano de 
cuidados individualizado com base em 
linhas de cuidados pré-existentes, saúde 
ambiental, de gênero e ciclo de vida do 
indivíduo.

Na Atenção Primária, a ideia é ter uni-
dade tipo A onde há, transitoriamente, 
Médicos Gerais (sendo capacitados e 
formados para serem Médicos de Família 
e Comunidade), Enfermeira, Técnicos de 
Enfermagem, odontólogos, técnicos de 
saúde bucal, farmacêuticos e agentes co-
munitários de saúde como uma popula-
ção adscrita de 2.000 pessoas ou de acor-
do com indicadores de vulnerabilidade e 
acesso territorial. 

Pequenos espaços físicos tendo além das 
salas dos profissionais, auditório e salas 
de atendimentos  - 01 para cada área de 
formação existente no CS –, a fim de re-
ceber graduandos e Residentes.

Unidade tipo B onde trabalhem Médicos 
Especializados em Medicina de Família e 
Comunidade como gestores de cuidados 
do dobro da população adscrita da unida-

de A + Pediatras, Especialistas Focais de 
outras áreas atendimentos de saúde do 
adulto, mulher e criança como fonte de 
recurso para essa população. 

Uma unidade B atenderia a 4 unidades 
A. Tamanhos maiores e com 2 Médicos 
de Família e Comunidade que, além de 
gestores do cuidado trabalhariam sendo 
preceptores de residência médica em 
Medicina de Família e Comunidade e dois 
residentes de MFC. 

Área gestora de dados e indicadores de 
saúde. As Unidades B atenderiam até 
10 mil pessoas. 4.000 pessoas para cada 
MFC e 1.000 pessoas para cada residente 
de MFC. Também centro de vigilância em 
Saúde.

Centros de Saúde Especializada Focal 
como referência às unidades tipo B de 
acordo com linhas de cuidados. Tudo isso 
seria arranjos de Atenção Primária à Saú-
de para se fazer gestão e coordenação de 
cuidado.

Atenção pré-Hospitalar de urgência e 
emergência móvel e fixa. 

Hospitais recebendo referenciamento a 
partir da Atenção Primária ou da Atenção 
pré-hospitalar. Nenhum paciente pode 
chegar ao Hospital sem gestão e refe-
renciamento da Atenção Primária ou da 

Zeliete L. L . Zambon é Presidente da SBMFC, 
Supervisora do Programa de Residência em 
MFC da Prefeitura Municipal de Campinas, 
Professora em Medicina de Família e Comu-
nidade da São Leopoldo Mandic.

Nenhum paciente 
pode chegar ao 

Hospital sem gestão 
e referenciamento da 

Atenção Primária 
ou da Atenção 

Pré-Hospitalar e 
de Urgência e 
Emergência.

Atenção Pré-Hospitalar e de Urgência e 
Emergência, mas de tal forma que os da-
dos sejam rastreados por sistemas de in-
formação inteligente e essas informações 
gerem alertas às equipes de saúde primá-
ria A e B para que sejam realizadas gestão 
do cuidado e coordenação dos cuidados 
em saúde desses pacientes.
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Na cultura global contemporânea, 
temos uma grande preocupação 
em aferir e acompanhar indicado-

res de diversos tipos, com ênfase para os 
econômicos. Variações intensas no PIB 
e no desemprego, por exemplo, causam 
grande impacto. 

Mas será que existe essa mesma preo- 
cupação em relação à forma como as 
pessoas se sentem? Será que a atenção 
aos sentimentos positivos e negativos 
das pessoas é adequada? Talvez isso seja 
importante. Principalmente quando nos 
damos conta de que existe uma escalada 
dramática nos índices de sentimentos ne-
gativos em todo o mundo. 

Os estudos da Gallup mostram que entre 
2006 e 2021 houve um salto de mais de 

Yuri Trafane
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da sua vida, e a única forma de se sentir 
verdadeiramente satisfeito com a própria 
vida é fazer algo que você considere um 
trabalho excelente”.

Mas o que faz um trabalho ser excelente? 
Talvez outra pesquisa da Gallup nos ajude 
a entender um dos fatores mais relevantes 
nessa equação. Essa pesquisa constatou 
que 70% da variância no nível de engaja-
mento de uma pessoa com seu trabalho 
está relacionada com o seu gestor dire-
to. Isso mesmo: a maior parte do nível de 
comprometimento e bem-estar de um pro-
fissional depende do seu “chefe”, que para 
realmente contribuir positivamente nesse 
sentido, deveria cultivar a alcunha de “lí-
der”. Ou melhor ainda: de “líder coach”.

E vem daí a conexão de todo esse artigo 
com o tema dessa seção: comunicação. 
Um verdadeiro líder coach tem, antes de 
tudo, uma competência central para o coa- 
ching, muito desenvolvida: a capacidade 
de ouvir. Ouvir para entender genuina-
mente e conhecer verdadeiramente seu 
liderado. Para, a partir daí, criar condições 
para que ele possa expressar todo o seu 
potencial em linha com seus talentos. 
Afinal, todos os estudos mostram que 
quando uma pessoa trabalha expressan-
do seus padrões naturais de sentimento, 
pensamento e comportamento, ela se 
torna muito mais produtiva e enorme-
mente mais feliz.

Seu trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida, e a única forma 
de se sentir verdadeiramente satisfeito com a própria vida é fazer algo 

que você considere um trabalho excelente.

Uma epidemia de infelicidade

10 pontos no índice que afere raiva, es-
tresse, tristeza, dor física e preocupação, 
em todo o mundo, o que está detalhado 
no livro Blind Spot, publicado, recente-
mente, pelo CEO dessa instituição.

E grande parte dessa situação decorre 
dos impactos ocasionados pelo ambien-
te de trabalho. É incrível a quantidade de 
pessoas que se dizem insatisfeitas com o 
próprio emprego: 18% se sentem miserá-
veis, 62% são indiferentes e apenas 20% 
estão verdadeiramente engajadas com o 
que fazem. Isso é deprimente se conside-
rarmos a quantidade do nosso tempo que 
passamos trabalhando.

Steve Jobs disse em uma palestra para 
alunos da Universidade de Stanford: “Seu 
trabalho vai preencher uma grande parte 

mailto:yuri%40ynner.com.br%0D?subject=
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Especialidades médicas dos assinantes da UPpharma.

93.000 médicos assinantes*.

Av. Paulista, 171 - 4º andar - SP
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* Base somente de médicos assinantes, dez/22.

https://dpm.srv.br/revista.php
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Newton Velloso
Recrutamento e Seleção

Não exagere na hora de falar sobre as suas conquistas. Ficar aumentando, 
de uma maneira muito narcisista o que você fez pode ser bem ruim. As 

chances de o recrutador perceber que você está contando vantagem são 
muito grandes.

O que mais reprova na 
entrevista de emprego?

O mercado farmacêutico brasileiro 
deverá entrar para o Top 5 Glo-
bal e avançar 10,5% em 2023, e 

isso significa que surgirão muitas novas 
oportunidades, especialmente para quem 
estiver bem preparado. Você está?

Então prepare-se para as entrevistas de 
emprego evitando os comportamentos 
que mais reprovam!

A entrevista de emprego é a etapa em 
que o entrevistador faz perguntas ao 
candidato para entender melhor sua ex-
periência, seu perfil profissional, seus co-
nhecimentos e ainda o seu interesse pela 

ACOMPANHE E CONFIRA!

O que mais reprova na entrevista de em-
prego?

Existem muitos comportamentos que 
podem ser vistos como negativos pelos 
recrutadores. E esses comportamentos 
podem ainda variar de acordo com o tipo 
de vaga que está sendo oferecida.

De todo modo, veja abaixo algumas das 
principais ações que podem ser conside-
radas como as que mais reprovam na en-
trevista de emprego:

1. Não ter uma postura adequada e se 
vestir de maneira distinta ao local

A sua postura é muito importante, inclu-
sive em uma entrevista que acontece por 
chamada de vídeo. Isso quer dizer que 
você não deve se sentar de qualquer for-
ma, muito menos transparecer uma ima-
gem de ser uma pessoa desleixada.

E o mesmo vale para a roupa que você 
está vestindo, ok? Nada de querer ir mui-
to formal a um ambiente que não pede 
esse tipo de comportamento, nem muito 
informal em um local que, necessaria-
mente, requer uma roupa mais social. Fi-
que atento!

2. Não saber falar sobre você mesmo

Sim, a gente sabe que é um pouco difí-
cil descrever quem somos, o que fizemos 
etc. No entanto, não saber falar nada so-
bre você é uma das coisas que mais re-
prova na entrevista de emprego.

Qual é sua meta?

Um mercado
superior a

R$188bilhões/ano!

Av. Paulista 171 - 4º andar - SP
Tels.: (11) 98787-4080 / 5535-4377

Considere a credibilidade da UPpharma para alcançar o público-alvo. 

Crie, desenvolva, planeje e use a força da
UPpharma para sua campanha.

empresa em questão. É também o mo-
mento de tirar dúvidas sobre o currículo 
do profissional.

Você já parou para pensar no que mais re-
prova na entrevista de emprego? Já ana-
lisou os comportamentos que você teve 
em determinadas entrevistas? Ou nunca 
se deu conta da importância disso?

Bem, independentemente da experiência 
do candidato, trago alguns pontos que 
devem ser levados em conta na hora de 
fazer a entrevista. Assim, o candidato po-
derá se preparar da melhor forma e ainda 
estar ciente de quais impactos os seus 
comportamentos podem gerar.

https://dpm.srv.br/revista.php


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

Afinal, se você não souber “vender” quem 
você é, como que o recrutador entenderá 
que é bom para determinada vaga? Pois é!

Por isso, ensaiar uma apresentação, apon-
tando as principais conquistas da sua car-
reira, pode ser uma boa saída. Nada de 
ficar completamente mudo aqui.

3. Não saber nada sobre a cultura da em-
presa

Chegar à entrevista sem o mínimo conhe-
cimento sobre a empresa é o que mais 
reprova na entrevista de emprego. Afinal, 
por que você quer trabalhar em um local 
que sequer sabe o que faz, como faz e por 
que faz?

4. Dar respostas muito vagas

Você não precisa ter a resposta para to-
das as perguntas. Mas precisa responder 

de uma forma objetiva. Por isso, nada de 
criar histórias cheias de rodeios para, no 
fim, sequer conseguir responder, de fato, 
o que foi questionado.

5. Falar demais ou de menos

Falar o tempo todo pode atrapalhar a 
condução da entrevista. Mas falar de me-
nos pode deixar a desejar na hora de o 
recrutador saber mais sobre você. Afinal, 
o equilíbrio é o segredo aqui.

6. Exagerar as suas conquistas e/ou 
mentir

Não exagere na hora de falar sobre as 
suas conquistas. Ficar aumentando, de 
uma maneira muito narcisista o que você 
fez pode ser bem ruim. As chances de o 
recrutador perceber que você está con-
tando vantagem são muito grandes. Por-
tanto, não caia nesse erro!

Qual é sua meta?

Um mercado
superior a

R$188bilhões/ano!

Av. Paulista 171 - 4º andar - SP
Tels.: (11) 98787-4080 / 5535-4377

Considere a credibilidade da UPpharma para alcançar o público-alvo. 

Crie, desenvolva, planeje e use a força da
UPpharma para sua campanha.

E a mentira, obviamente, é inconcebível. 
Quem mente na entrevista, pode mentir 
no trabalho. E quem é que quer um cola-
borador mentiroso? Pense nisso.

Conclusão

Saber como se comportar em uma entre-
vista de emprego define vários aspectos 
do seu perfil e dos seus conhecimentos. 
Portanto, tenha atenção a essas dicas e 
se prepare da melhor forma para uma 
entrevista de emprego. Boa sorte na sua 
próxima entrevista.

Este artigo está baseado na minha expe- 
riência e pesquisas na Internet.

mailto:newton.velloso%40aboutme.com.br%0D?subject=
https://dpm.srv.br/revista.php
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Durante a pandemia, muitas informações foram publicadas 
e, muitas vezes, desencontradas, gerando e amplificando a 

hesitação vacinal e a propagação de mitos perigosos de 
“curas por coronavírus”. 

O marketing de acesso 
em tempos de FAKE NEWS

Silvia Sfeir
Marketing de Acesso

Hoje, no mundo, a Internet é um dos 
meios mais usados para a busca 
por informações. Os meios digitais 

e mídias sociais possuem uma velocidade 
incrível, o que não deixa de ser um bene-
fício para a disseminação de conhecimen-
tos, entretanto, também há muitos riscos. 
Aí entram as fake news ou notícias falsas. 

Constatamos nestas últimas eleições a 
quantidade de mensagens que recebía-
mos e, ao mesmo tempo, não tínhamos 
a certeza se a fonte era segura ou não. 
Mesmo porque na Internet, as mensa-
gens podem ser anônimas, gerando im-
pactos nas vidas das pessoas, como por 
exemplo, uma empresa que vê sua repu-
tação afetada por este tipo de notícias. 

Experimente “dar” um Google nas pala-
vras “fake news”. Aparecem 177.000.000 
resultados na busca. Qual informação 
devo acreditar? Então, para entender 
deste assunto e poder discutir com os 
eleitores, fui atrás para saber o significa-
do de notícias falsas,  também publica-
do na Internet, mas com uma fonte em 
que confio: - Wikipedia: “Notícias falsas 
(sendo também muito comum o uso do 
termo em inglês fake news) são uma for-
ma de imprensa marrom que consiste na 
distribuição deliberada de desinformação 
ou boatos via jornal impresso, televisão, 
rádio ou ainda on-line, como nas mídias 
sociais. Este tipo de notícia é escrito e 
publicado com a intenção de enganar, 
a fim de se obter ganhos financeiros ou 
políticos, muitas vezes, com manchetes 

F A T O
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A grande maioria de  pacientes, que, em 
desespero, busca informações para seu 
problema de saúde, mas não tem ferra-
mentas nem conhecimento para sele-
cionar fontes seguras, tende a acreditar 
nas informações sem uma pesquisa mais 
aprofundada. 

Portanto, vejo uma grande oportunidade 
do setor farmacêutico liderar este pro-
cesso de difusão de informações cienti-
ficamente corretas para ajudar a mitigar 
as falsas e se consolidar como fonte para 
determinadas doenças/classes terapêu-
ticas com a população de pacientes que 
buscam informações no Google. 

A desinformação sobre saúde é um as-
sunto sério e deve ser tratado como tal. 
As empresas farmacêuticas têm a res-
ponsabilidade de ser transparentes e 
verdadeiras em suas comunicações com 
o público. No Brasil, vemos a pouca con-
fiança do público leigo nas empresas far-
macêuticas. Corrigir isso deveria ser uma 
prioridade do setor.

As empresas farmacêuticas possuem 
ótimos contatos com os profissionais de 
saúde e grupos de pacientes. Mas será 
que realmente entendemos as necessida-
des dos pacientes, e o que eles desejam 
do nosso setor? 

Na minha opinião, é extremamente críti-
co entender os desejos de informações 
que os nossos pacientes esperam ter de 
forma mais acessível e que podem melho-
rar a adesão e entendimento dos desfe-
chos da sua doença. 

Envolver os pacientes, não somente com 
inovação no tratamento que estamos tra-
zendo para o País, e sim oferecer uma co-
municação que realmente impacta a vida 
deles, deveriam ser nossas prioridades 
no setor farmacêutico. Isso é Acesso ao 
Mercado.

Envolver os 
pacientes, não 
somente com 
inovação no 
tratamento que 
estamos trazendo 
para o País, e sim 
oferecer uma 
comunicação que 
realmente impacta 
a vida deles, 
deveriam ser nossas 
prioridades no setor 
farmacêutico. Isso é 
Acesso ao Mercado.

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

sensacionalistas, exageradas ou eviden-
temente falsas para chamar a atenção.”

Algumas empresas possuem departa-
mentos de acompanhamento das mídias 
digitais para levantar rapidamente no-
tícias falsas sobre sua empresa/produ-
tos/profissionais. Assim, podem tomar 
decisões rápidas e de forma estratégica 
para esclarecer os leitores com a verda-
de. Isso é importante para suspender a 
publicação, que prejudicaria a empresa, e 
esclarecer os leitores apresentando fatos 
e dados, que eliminariam dúvidas e con-
firmariam a veracidade da publicação.

Nós, profissionais do setor farmacêutico, 
temos uma responsabilidade ainda maior, 
pois tratamos e curamos doenças. Certo 
dia, fui em um consultório médico, onde 
tinha um quadro que dizia: “ Se você veio 
buscar a  segunda opinião, depois de con-
sultar o Google, por favor não entre no 
meu consultório.” 

Achei hilário e comecei a rir sozinha na 
sala de espera. Primeiro, pela coragem do 
médico, e segundo, porque é isso real-
mente que acontece. O paciente chega 
com uma série de informações sobre os 
sintomas que têm e começa a fazer sua 
própria anamnese, que consiste no histó-
rico de todos os sintomas narrados pelo 
paciente sobre determinado caso clínico. 

Durante a pandemia, muitas informações 
foram publicadas e, muitas vezes, desen-
contradas, gerando e amplificando a he-
sitação vacinal e a propagação de mitos 
perigosos de “curas por coronavírus”. 

Desinformação, desespero e pânico im-
pulsionam dúvidas e tomadas de decisões 
equivocadas, que, no caso da saúde, po-
dem levar a consequências irreversíveis. 
Como a Internet é equivalente a milhões 
de enciclopédias juntas, encontrar infor-
mações corretas pode parecer uma tarefa 
assustadora. 

mailto:silviaasfeir%40outlook.com?subject=
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E adivinhem qual é um dos elementos cen-
trais na discussão da mudança de mindset 
nessa dimensão? Exatamente o foco dessa 
seção que já está na UPpharma há quase 
quatro anos: Marketing de Conteúdo. 

Segundo Rogers, os clientes “procuram se 
engajar com o conteúdo digital que é sen-
sorial, interativo e relevante para suas ne-
cessidades. Desde a popularidade inicial 
dos portais da internet até a dissemina-
ção dos vídeos on-line, indo rumo as rea- 
lidades virtuais das próximas gerações, 
os desejos digitais são marcados por uma 
sede de conteúdo. 

O chavão da velha mídia de que o “conteú- 
do é o rei” está, pelo menos, meio certo. 
Apesar dos geradores de conteúdo ainda 
estarem na batalha para lucrar na era digi-
tal, não existe dúvida de que o desejo de 
engajamento é um direcionador chave do 
comportamento do cliente. 

Em suma: não existe transformação digi-
tal sem mudança de mindset com relação 
ao cliente, e uma abordagem fundamen-
tal nesse sentido é dominar o marketing 
de conteúdo. Em que degrau dessa esca-
da você está?

Yuri Trafane

Marketing de Conteúdo

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

Empresas que nasceram antes da era 
digital não estão fadadas ao fracas-
so. Elas podem se transformar e 

prosperar; a disrupção não é inevitável. E 
entender o que separa as empresas que 
conseguiram fazer essa travessia daque-
las que não conseguiram pode ser a dife-
rença diante desse grande desafio. 

Antes de tudo, essas empresas entende-
ram que a transformação digital tem mais 
a ver com estratégia e novas formas de 
pensar do que com tecnologia. Para ser 
mais específico o mindset digital tem a 
ver com uma nova forma de pensar em 
cinco áreas: 

Clientes: que cada vez mais interagem 
entre si, formando redes de relaciona-
mento e influência mútua, redes essas 
que as empresas precisam aprender a 
aproveitar.

Concorrentes: que cada vez mais vêm 
de indústrias diferentes e que em alguns 
momentos podem se tornar nossos gran-
des aliados, criando oportunidades, in-
clusive, para que as empresas explorem 
plataformas de negócios.

Dados: gerados em grande quantida-
de o tempo todo na medida em que os 
clientes e outros agentes econômicos se 
movem, e que podem se transformar em 
ativos de negócio importantes.

Inovação: que acontece de forma cada 
vez mais rápida por meio da experimen-

tação e aprendizados dos erros, exor-
tando as organizações a realizarem 

testes contínuos.

Valor: que deve ser reinventado 
a todo instante na medida em 
que o mundo muda, promo-
vendo uma contínua evolução, 
mas baseada na essência da 
empresa.

O autor dessa abordagem é o 
Professor David Rogers, da Co-

lumbia Business School, que não 
por acaso elenca esses cinco fato-

res cruciais, começando pelo clien-
te/consumidor. 

Transformação Digital
Não existe transformação digital sem mudança de mindset 

com relação ao cliente, e uma abordagem fundamental nesse 
sentido é dominar o marketing de conteúdo. Em que degrau 

dessa escada você está?

mailto:yuri%40ynner.com.br%0D?subject=
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É importante que o empreendedor se mantenha atualizado sobre as últimas 
tendências tecnológicas do setor varejista farmacêutico, por meio de caminhos 

que envolvam desde cursos e palestras, até a participação em eventos e troca de 
conhecimentos com outros empresários do mercado.

Quando acompanhamos os deba-
tes que avançam nas economias 
brasileira e global, não é exagero 

afirmar que a busca por novas tecnologias 
e, mais especificamente, pela transforma-
ção digital, é um dos tópicos que mais 
movimentam o mercado contemporâneo.
Não por acaso, de acordo com dados 
da consultoria internacional Grand View  
Research, só em 2021, mais de US$ 608 
bilhões foram investidos em processos 
de digitalização em companhias de todo 
o mundo – nos próximos oito anos, a 
consultoria prevê um crescimento médio 
anual de 23,1% nesse direcionamento de 
recursos, o que só prova que a “corrida 
tecnológica” veio mesmo para ficar.

Mas se engana quem pensa que essa ten-
dência é restrita a grandes empresas ou 
determinados segmentos de mercado: 
segundo uma pesquisa da Microsoft, por 
exemplo, 93% das PMEs otimizaram seus 
processos de digitalização durante a pan-
demia de Covid-19. 

Nesse sentido, o pressuposto da trans-
formação digital, sem dúvida, também é 
válido para uma farmácia independente 
e deve ser encarado como um caminho 
para a diferenciação mercadológica e 
abertura de rotas de crescimento.

Mas como fazer com que essa perspecti-
va tecnológica avance em sua farmácia? 
Três passos para considerar na transfor-
mação digital de sua farmácia

1. Invista em parcerias

Uma boa alternativa para acessar solu-

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
 já é uma realidade em sua farmácia?

ções inovadoras e que “caibam no caixa” 
da farmácia independente se dá por meio 
de parcerias com startups que desenvol-
vem tanto soluções especializadas para o 
varejo farmacêutico, quanto ferramentas 
de gestão e pagamento capazes de me-
lhorar suas rotinas administrativas. 

2. Foco na experiência do consumidor e 
nos produtos de maior rentabilidade.

Você sabia que muitos dos clientes que 
frequentam sua loja e desejam ver e ad-
quirir novos produtos, novos serviços 
ambos diferenciados, via de regra podem 
ser tornar uma das principais fontes de 
renda de sua farmácia? Por isso, é impor-
tante investir também em opções que 
combinem mix de produtos e serviços e 
tecnologia que permitam conhecer cada 
vez mais o perfil dos seus clientes, para 
que a farmácia possa desenvolver ações 
mais assertivas em benefício dos clientes 
e um melhor resultado para a farmácia 
também.

3. Mantenha-se atualizado sobre as 
tendências do mercado varejista farma-
cêutico. Finalmente, é importante que o 
empreendedor se mantenha atualizado 
sobre as últimas tendências tecnológicas 
do setor varejista farmacêutico, por meio 
de caminhos que envolvam desde cursos 
e palestras, até a participação em even-
tos e troca de conhecimentos com outros 
empresários do mercado.

|Jan/Fev 2023 | 49

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


50 | | Jan/Fev 2023

Lauro Moretto, Carlos Cézar F. Vidotti 
e Acácio Alves de S. Lima Filho

Ciências Farmacêuticas

Os dados internacionais revelam que existem cerca de 1,7 bilhão de 
pessoas em todo o mundo impactadas por DTNs. Elas afetam 

desproporcionalmente pessoas que já são vulneráveis – seja por pobreza, 
marginalização, localização geográfica ou condições de vida – e causam 

sofrimento, incapacidade e morte em índices significativos. 

30 DE JANEIRO
Dia Mundial das Doenças
 Tropicais Negligenciadas 

Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o termo saúde diz res-
peito ao perfeito bem-estar físico, 

mental e social do indivíduo e não apenas 
à ausência de doença. O vocábulo doença 
é de origem latina, em que “dolentia” sig-
nifica “dor, padecimento”. Pode ser cau-
sada por fatores exógenos (externos, do 
ambiente), endógenos (internos, do pró-
prio organismo), hábitos de vida, poden-
do ser prevenida, atenuada ou agravada 
pelo acesso ou não a serviços de saúde. 
Existem fatores que são determinantes 
de saúde ou de adoecimento, como ali-
mentação, saneamento, renda, educação, 
moradia,  trabalho, entre outros.  

A abordagem epidemiológica que compa-
ra os coeficientes (ou taxas) de doenças 
em subgrupos populacionais tornou-se 
uma prática comum no final do século 
XIX e início do século XX. A sua aplicação 
foi inicialmente feita visando o controle 
de doenças transmissíveis. 

A partir da segunda metade do século XX, 
esses métodos também começaram a ser 
aplicados a doenças crônicas não trans-
missíveis, tais como doença cardíaca e 
câncer. 

Às Ciências Farmacêuticas compete de-
senvolver insumos, produtos e medica-
mentos para prevenir e tratar as enfer-
midades, bem como auxiliar na seleção e 
utilização apropriada dos mesmos.

DOENÇAS NEGLIGENCIADAS (DN) 
E DOENÇAS TROPICAIS 
NEGLIGENCIADAS (DTN)

Os dados internacionais revelam que exis-
tem cerca de 1,7 bilhão de pessoas em todo 
o mundo impactadas por DTNs. Elas afetam 
desproporcionalmente pessoas que já são 
vulneráveis – seja por pobreza, marginaliza-
ção, localização geográfica ou condições de 
vida – e causam sofrimento, incapacidade e 
morte em índices significativos. 

A grande maioria das DN é praticamente 
ancestral e relacionada à pobreza. Algu-
mas existem há séculos e outras até a mi-
lênios. Isso significa que uma parcela da 
população convive há muito tempo com 
DNs, com lenta evolução do conhecimen-
to e das medidas epidemiológicas para 
evitá-las e medicamentos para tratá-las. 

A OMS conceitua Doença Tropical Ne-
gligenciada - DTN (NTD sigla em língua 
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inglesa), como sendo “um grupo diversi-
ficado de 20 condições predominantes, 
principalmente em áreas tropicais, causa-
das por uma variedade de patógenos, in-
cluindo vírus, bactérias, parasitas, fungos 
e toxinas que afetam mais de 1 bilhão de 
pessoas que vivem, principalmente, em 
comunidades empobrecidas”.  

Além de atingirem, principalmente, po-
pulações pobres, outro fator importante 
é a pouca disponibilidade de tratamentos 
inovadores, decorrência de falta de pes-
quisas resolutivas, seja por empresas e/
ou pelos  governos.

De acordo com a OMS, as DTNs prospe-
ram em áreas onde o acesso à água potável 
e saneamento é escasso – agravado pelas 
mudanças climáticas. Além disso, as DTNs 
tendem a afetar regiões sem cuidados de 
saúde de qualidade, deixando as popula-
ções pobres vulneráveis a essas doenças.

DIA MUNDIAL DAS DOENÇAS 
TROPICAIS NEGLIGENCIADAS

Na 74ª Assembleia Mundial da Saúde, reali-
zada em 27 de maio de 2020, estabeleceu o 
30 de janeiro como o Dia Mundial das Do-
enças Tropicais Negligenciadas com o pro-
pósito de combater esse conjunto de doen-
ças, de forma estruturada e em nível global. 

A Organização atualizou roteiro de ações 
para o período de 2021 a 2030, para im-
pulsionar o progresso rumo a um mundo 
livre de DTN até 2030. Este roteiro orien-
ta autoridades dos países na elaboração 
de ações de combate às suas DTNs.

O roteiro global da OMS inclui interven-
ções com medicamentos, manejo intensi-
ficado de doenças, ecologia e gestão de 
vetores, qualidade da água, saneamento e 
higiene e serviços de saúde pública.

Muitas das DTNs relacionadas pela OMS 
estão presentes no Brasil. A seguir, é 
mostrada a situação identificada pelo Mi-
nistério da Saúde do Brasil. 

AS DTNS DO BRASIL

No Brasil, o Ministério da Saúde tem to-
mado medidas para combate a essas do-
enças, em convergência com as diretrizes 
da OMS. O Boletim Epidemiológico da 
Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS/
MS, de 2021, relaciona e apresenta da-
dos de 11 DTNs prevalentes do Brasil, a 
saber: Tracoma, Esquistossomose, Geo
-heltmintiases, Filariose, Doenças de 
transmissão hídrica e alimentar, Aciden-
tes ofídicos, Leptospirose, Hantavirose, 
Febre Maculosa, Leishmaniose visceral e 
Leishmaniose tegumentar. 

A seguir, é descrita breve característica e 
quantidade de casos, exceto para aciden-
tes ofídicos, no Brasil, das doenças rela-
cionadas no referido Boletim, em ordem 
alfabética:

DOENÇAS DE TRANSMISSÃO
HÍDRICA E ALIMENTAR (DTHA)

DTHA é um termo genérico, aplicado a 
uma síndrome, geralmente constituída de 
anorexia, náuseas, vômitos e/ou diarreias, 
atribuídas à ingestão de água ou alimen-
tos contaminados por bactérias, vírus, 
parasitas intestinais oportunistas, toxinas 
ou produtos químicos. No Brasil, distribu-
ída pelas doenças descritas, a ocorrência 
foi de:

• Cólera: A partir de 2006, não houve ca-
sos autóctones.

• Febre tifoide: foram notificados 4.955 
casos suspeitos, 1.127 casos confirmados 
e 8 óbitos, de 2010 a 2019.

• Rotavírus: foram notificadas 13.327 
crianças menores de cinco anos, com per-
centual de casos confirmados de 2.103 
(15,8%), 2010 a 2019; com redução de 
72,7% dos casos.

• Toxoplasmose: foram registrados 25 
surtos com cinco óbitos de toxoplasmose, 
de 2015 a 2020.

Na 74ª Assembleia 
Mundial da Saúde, 
realizada em 27 de maio 
de 2020, estabeleceu o 
30 de janeiro como o Dia 
Mundial das Doenças 
Tropicais Negligenciadas 
com o propósito de 
combater esse conjunto 
de doenças, de forma 
estruturada e em nível 
global. 



52 | | Jan/Fev 2023

Ciências Farmacêuticas

ESQUISTOSSOMOSE

No Brasil, de 2009 a 2019, foram reali-
zados 9.867.120 exames e detectados 
423.117 casos e um percentual médio de 
positividade de 4,29%. Nas áreas endê-
micas, o percentual de positividade para 
Schistosoma mansoni  foi reduzido de 
5,2%, em 2009, para 3,2%, em 2019.

FEBRE MACULOSA

De 2010 a 2020, foram notificados 
29.208 casos e 1.928 confirmados, sen-
do 63% hospitalizados; dos confirmados, 
679 evoluíram para óbito; letalidade de 
35%. A febre maculosa foi mais frequente 
em homens 71%, de 20 a 39 anos. 

Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico. Doenças tropicais negligen-
ciadas. Número Especial, Mar. 2021. p.24. Disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/
publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2021/boletim_especial_doencas_negligenciadas.pdf/view

GRÁFICO 1

FILARIOSE LINFÁTICA (FL)

A Filariose Linfática (Elefantíase) é cau-
sada pelo verme nematoide Wuchereria 
bancrofti e transmitida pela picada do 
mosquito Culex quiquefasciatus (pernilon-
go ou muriçoca) infectado com larvas do 
parasita. 

Entre as manifestações clínicas mais im-
portantes estão edemas de membros, 
seios e bolsa escrotal, que podem levar 
a pessoa à incapacidade1.  Atualmente, 
a Filariose Linfática está em fase de eli-
minação no Brasil e a área endêmica está 
restrita a quatro municípios da Região 
Metropolitana do Recife (PE).  

O Gráfico 1 ilustra a importância da utili-
zação de um fármaco – a dietilcarbamazi-
na – na redução de casos de filariose lin-
fática, na região metropolitana de Recife 
(PE), de 2003 a 2017.

Número de tratamentos coletivos usando dietilcarbamazina e percentual de positividade de 
microfilarêmicos por Wuchereria bancrofti. Região Metropolitana de Recife/PE, 2003-2017.
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GEO-HELMINTÍASES

As geo-helmintíases são doenças para-
sitárias que causam infecções intestinais 
provocadas por: Ascaris lumbricoides, Tri-
churis trichiura e ancilostomídeos: Ancylos-
toma duodenale e Necator americanus. 
De 2010 a 2015, foram diagnosticados 
5.192 (2,7%) casos de ancilostomídeos, 
11.531 (6,0%) de ascaridíase e 10.654 
(5,41%) de T. trichiura.

HANTAVIROSE

A hantavirose apresenta alta letalidade, 
de 41,5%, e elevado custo social e eco-
nômico. No Brasil, no período de 2010 a 
2020, foram notificados 15.080 casos e 
996 confirmados e 414 evoluíram para o 
óbito. Mais de 75% dos indivíduos eram 
do sexo masculino, de 20 a 39 anos, 71% 
deles foram infectados em área rural.

LEISHMANIOSE VISCERAL (LV)

Em 2019, foram confirmados 2.529 casos 
novos de LV no Brasil – 36,7% dos casos 
ocorreram na faixa etária de 20 a 49 anos 
e 65,4% em homens. 26,8% dos casos 
2019 ocorreram em crianças menores de 
cinco anos. A taxa de letalidade por LV, 
em 2019, foi de 9%, sendo a mais elevada 
dos últimos 10 anos. 

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR (LT)

Em 2019, foram confirmados 15.484 
casos novos de LT no Brasil, atingindo 
principalmente pessoas na faixa etária de 
20 a 49 anos (54,9%), do sexo masculi-
no (75,2%). Os maiores percentuais de 
casos registrados ocorrem região Norte 
(42,8%). Dos pacientes notificados em 
2019, 67,1% foram curados, 1,9% aban-
donaram o tratamento, tendo sido regis-
trados 19 óbitos. 

LEPTOSPIROSE

No período de 2010 a 2020, foram con-
firmados 39.270 casos de leptospirose 
(média anual de 3.734 casos), tendo havi-
do redução de 4.390 casos, em 2011, para 
1.276, em 2.020.  Nesse período, foram re-
gistrados 3.419 óbitos, com média de 321 
óbitos/ano, com letalidade média de 8,7%.

TRACOMA

De 2008 a 2019,  foram examinadas 
5.719.967 pessoas e identificados 
191.048 casos de tracoma, ou seja, cer-
ca de 3,3%2,   níveis compatíveis com a 
eliminação do tracoma como problema 
de saúde pública no Brasil, em áreas não 
indígenas.

Recomenda-se a leitura do Boletim Epi-
demiológico - Doenças tropicais negli-
genciadas - Número Especial, Mar. 2021, 
do Ministério da Saúde, para mais infor-
mações 3. 

Em cada bloco de DTN consta o conjunto 
de ações para verificar a situação local, 
com recomendação de realizar inquéritos 
de base populacional em áreas endêmi-
cas e áreas rurais com precárias condi-
ções de vida, de saneamento e acesso à 
água (risco social). 

Constam também as atividades realizadas 
pela SVS, com metodologia da OMS, com 
o objetivo de verificar a situação de cada 
doença no Brasil, inclusive na população 
indígena. 

COMENTÁRIOS, PERSPECTIVAS E EX-
PECTATIVAS

O trabalho desenvolvido pela OMS se 
caracteriza pelo enfrentamento organi-
zado das denominadas Doenças Tropicais 
Negligenciadas, sendo urgente a necessi-
dade de eliminação da pobreza em níveis 
compatíveis com os direitos humanos e a 
introdução de medicamentos inovadores 
para o seu tratamento. A contínua vigilân-
cia, prevenção e tratamento constituem 
elementos fundamentais para a gradual 
diminuição de incidência com vistas à er-
radicação das DTNs.

Os dados resultantes das ações e ativida-
des que foram e serão desenvolvidas pro-
jetam também para uma gradual redução 
de casos e taxas de incidência ao mesmo 
tempo com maior alocação de recursos 
humanos e apoio financeiro com vistas a 
se atingir as metas em 2030. 

Mas, são necessárias ações permanentes 
envolvendo inteligência epidemiológica, 

políticas de saúde, de pesquisa e inovação, 
de saneamento  e redução da pobreza. 

Com resultados que podem ser alcança-
dos na sequência das muitas ações go-
vernamentais, de organismos internacio-
nais, da sociedade civil organizada e de 
pesquisa e inovação, que foram e estão 
sendo empreendidas, as expectativas são 
que se consiga controlar a ocorrência. 
Junto com redução da pobreza e do aces-
so a tratamentos que estão ou estarão 
disponíveis, será possível caminhar para 
a eliminação dessas doenças, reduzindo 
o sofrimento de pessoas, viabilizando a 
inclusão ou reinclusão social.  

Referências:

1- https://www.gov.br/saude/pt-br/as-
suntos/saude-de-a-a-z/f/elefantiase

2- https://www.gov.br/saude/pt-br/as-
suntos/saude-de-a-a-z/t/tracoma/situa-
cao-epidemiologica

3-  https://www.gov.br/saude/pt-br/cen-
trais-de-conteudo/publicacoes/boletins/
epidemiologicos/especiais/2021/bole-
tim_especial_doencas_negligenciadas.
pdf/view
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Neuromarketing
Gilberto Santos

Introdução aos métodos 
experimentais em 

neuromarketing – Parte II
Ao contrário dos experimentos de laboratório, os 

experimentos de campo são feitos no ambiente natural 
dos entrevistados. Enquanto o pesquisador gerencia o 
aspecto “causa”, não há controle do que mais poderia 

afetar os efeitos e resultados.

Experimentos são parte de uma me-
todologia profissional que contribui 
para responder questões, identificar 

causa e efeito ou determinar preditores 
e resultados, que orientam a descobrir 
como a tomada de decisão acontece 
quando utilizamos o consciente e o in-
consciente.

Conforme o nível de controle do experi-
mento utilizando técnicas de neurociên-
cia sobre o relacionamento entre causas 
e efeitos, algumas metodologias apresen-
tam fortalezas e limitações para atingir o 
objetivo final. 

Experimentos em laboratório – ao bus-
car informações sobre experimentos em 
laboratório podem surgir os pensamen-
tos com vários cientistas observando 
pessoas por trás de espelhos ocultos, 
realizando anotações detalhadas sobre 
o desempenho e o comportamento dos 
participantes humanos, executando tare-
fas de pressionar teclas na frente de te-
las, escolhendo figuras em cartas do tipo 
baralho, ou até uso de equipamentos ou 
produtos um tanto imprevisíveis. 

Realmente, foi assim que a pesquisa cog-
nitivo-comportamental humana come-
çou. Atualmente, os ambientes de labo-
ratório mudaram replicando uma forma 
mais agradável na qual o participante 
esteja confortável, evitando ao máximo a 

FORTALEZA LIMITAÇÕES

• Controle preciso de todos os fato-
res externos e internos que podem 
afetar os resultados experimentais.

• Alocação aleatória de respondentes 
a grupos experimentais, idealmente 
por meio de randomização.

• Permite a identificação de relações 
de causa e efeito com maior precisão.

• Como tudo é padronizado, outros 
pesquisadores podem replicar seu es-
tudo, o que torna seu trabalho mais 
“credível” em comparação com cená-
rios não padronizados.

• Experimentos controlados não re-
fletem o mundo real. Os participantes 
podem não responder naturalmente 
porque o laboratório não reflete o am-
biente natural. Em termos técnicos, os 
experimentos de laboratório carecem 
de validade ecológica.

• Os efeitos do observador podem 
mudar o comportamento dos respon-
dentes. Um pesquisador sentado ao 
lado de um entrevistado ou observan-
do-o pela webcam pode influenciar os 
resultados experimentais.

ocorrência da interferência do ambiente 
na condução do experimento. 

No entanto, um aspecto central ainda é 
válido: ser capaz de controlar todos os 
fatores e condições que podem ter um 
efeito. Por exemplo, em experimentos de 
laboratório, você pode selecionar grupos 
de respondentes específicos e atribuí-los 
a diferentes condições experimentais, de-
terminar o tempo e a configuração preci-

sos de todos os estímulos e excluir quais-
quer efeitos colaterais problemáticos. (ver 
tabela 1)

Experimentos de Campo – ao contrá-
rio dos experimentos de laboratório, os 
experimentos de campo são feitos no 
ambiente natural dos entrevistados. En-
quanto o pesquisador gerencia o aspecto 
“causa”, não há controle do que mais po-
deria afetar os efeitos e resultados.

Tabela  1
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Experimentos em pesquisa de comportamento cognitivo 
humano, normalmente, envolvem algum tipo de estimulação 
usada para evocar uma reação dos entrevistados.

Muitas vezes, os pesquisadores também 
conduzem testes de campo de protóti-
pos de embalagens e novos produtos ou 
campanhas promocionais para validar os 
testes em laboratório realizados ante-
riormente para obter um feedback mais 
amplo dos entrevistados na vida real. (ver 
tabela 2)

Experimentos Naturais – são estudos de 
observação pura no qual o pesquisador 
não tem qualquer controle. Os grupos 
respondentes são observados como es-
tão e não são estrategicamente atribuídos 
a diferentes condições experimentais.

Você pode querer comparar usuários 
existentes na compra de um medicamen-
to de marca e genérico com ingrediente 
ativo semelhante, pessoas que recebe-
ram a prescrição médica perto da far-
mácia ou que moram na vizinhança, ou 
pacientes que sofrem de câncer e popu-
lações saudáveis. Nesse caso, os grupos 
que você gostaria de comparar já existem 
por natureza – você não precisa criá-los.  
(ver tabela 3)

Experimentos em laboratório, de campo 
e naturais têm um aspecto em comum: os 
insights são obtidos empiricamente. “Em-
pírico” significa que as questões e hipóte-
ses de pesquisa não são respondidas por 
mera reflexão ou experimentos mentais. 
Experimentos em pesquisa de compor-
tamento cognitivo humano, normalmen-
te, envolvem algum tipo de estimulação 
usada para evocar uma reação dos entre-
vistados. As duas questões mais cruciais 
relacionadas aos estímulos são: De quais 
estímulos eu preciso? Em que sequência 
devo apresentar os estímulos? Como me-
dir as respostas? Embora algumas medi-
das sejam mais adequadas para capturar 
uma característica latente subjacente, 
outras podem falhar. Então a questão é: 
o que realmente constitui uma medida 
apropriada? Quais critérios devem ser 
atendidos? 

Geralmente utilizam-se os seguintes itens 
que veremos em um próximo artigo: obje-
tividade, confiabilidade e validade.

FORTALEZA LIMITAÇÕES

• Experimentos de campo refletem 
cenários da vida real mais do que ex-
perimentos em laboratório. Eles têm 
maior validade ecológica.

• Quando os experimentos são enco-
bertos e os entrevistados não se sen-
tem observados, o comportamento 
observado é muito mais próximo da 
vida real em comparação com as con-
figurações de laboratório.

• Nenhum controle sobre fatores ex-
ternos que poderiam afetar os resul-
tados. Os resultados são, portanto, 
muito mais variados. Portanto, mais 
respondentes são necessários para 
compensar a variação.

• Difícil de replicar por outros pesqui-
sadores.

• Capacidade limitada de obter o con-
sentimento informado dos entrevista-
dos.

FORTALEZA LIMITAÇÕES

• O comportamento em experimen-
tos naturais provavelmente reflete a 
vida real.

• Ideal em situações em que seria 
eticamente inaceitável manipular a 
designação do grupo (por exemplo, 
usuários que compram medicamentos 
sob prescrição médica, mas que não 
possuem a receita médica).

• Mais caro e demorado do que expe-
rimentos em laboratório.

• Nenhum controle sobre quaisquer 
fatores implica que a replicação por 
outros é quase impossível.

Tabela  2

Tabela  3
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O Brasil entra em 2023 tendo novamente que testar seus nervos 
em termos de governabilidade frente ao cenário econômico, social, 

institucional e político.

Octávio Nunes
Ponto de Vista

As perspectivas da
ATENÇÃO ONCOLÓGICA no Brasil 

De acordo com o IBGE, em 2060, 25% da popu-
lação brasileira terá mais de 65 anos. Aquilo que 
nos parece distante no tempo, pode estar pro-

vocando seus efeitos agora, na atualidade. Transforma-
ções demográficas e epidemiológicas trazem, necessa-
riamente, consequências sociais e econômicas para uma 
população. 

No caso do Brasil, isso foi demonstrado no Relatório de 
Riscos Fiscais da União, produzido pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, segundo o qual o envelhecimento da 
população brasileira demandará um investimento adi-
cional gigantesco ao segmento da saúde da ordem de 
R$50,7 bilhões até 2027.
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Já entre 2018 e 2019, auditoria do Tribu-
nal de Contas da União (TCU) constatou 
que o Brasil gastou R$1,8 Bilhão com a 
Política Nacional para a Prevenção e Con-
trole do Câncer, que foi instituída para di-
minuir a incidência de alguns tipos de cân-
cer, reduzir a mortalidade e a incapacidade 
gerada pela doença, melhorar a qualidade 
de vida do paciente, além de criar ações de 
promoção, prevenção e detecção precoce 
do câncer. 

Mas o relatório do TCU fez emergir os 
problemas já consagrados da atenção ao 
câncer no Brasil: dificuldade de acesso aos 
serviços especializados e de equipamen-
tos, demora na realização de consultas e 
exames, disponibilidade de serviços, de 
médicos especializados e de equipamen-
tos. 

Não há dúvidas de que o Governo preci-
sa ter um planejamento de médio e longo 
prazos considerando o cenário atual. 
Hoje, conforme retratou a auditoria do 
TCU, mesmo havendo uma política de 
prevenção e controle, o sistema de saúde 
brasileiro está muito distante do ideal em 
termos de atenção ao paciente de câncer; 
isso, sem contar o fenômeno do envelhe-
cimento. 

Se formos colocar tudo na mesma na con-
ta, talvez os tais R$ 50,7 bilhões, mencio-
nados no início deste artigo e que preci-
sariam ser aplicados na saúde pelo menos 
até 2027, sejam insuficientes para atender 
toda a demanda que, certamente, impac-
tará o sistema de saúde brasileiro. Mas há 
uma questão adicional: os cortes no orça-
mento para a saúde que teriam ocorrido 
no fim de 2022. 

Ponto de Vista
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O envelhecimento é um fator de risco para 
o aumento da incidência de doenças im-
portantes como as cardiovasculares e o 
câncer, e isso deveria soar com um alerta 
vermelho para as autoridades de saúde. 
Em relação ao câncer, o próprio INCA, ór-
gão ligado ao Ministério da Saúde, que co-
ordena as ações de prevenção e controle 
da doença no Brasil, afirma que em 2023, 
serão 704 mil casos registrados no País. 

Não está claro se esse quadro inclui o lega-
do da pandemia do Coronavírus que repre-
sou milhares de procedimentos e agora vai 
pressionar ainda mais o sistema de saúde. 
Independentemente desse fato, a situa- 
ção do Brasil estará irremediavelmente 
agravada se não houver um olhar atento e 
objetivo para a questão do câncer no País 
e suas consequências para os pacientes. 

Alguns órgãos e instituições ligados à saú-
de estimam que desde que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) anunciou que o 
mundo passaria a conviver com uma pan-
demia, houve redução de 70% no número 
de cirurgias de câncer e queda entre 50% 
e 90% das biópsias enviadas para análise 
de um médico patologista. 

Além disso, cerca de 90 mil brasileiros dei-
xaram de receber o diagnóstico da doença 
somente nos primeiros meses da pande-
mia.

Para o INCA, “o primeiro passo para com-
bater a doença é conhecê-la: saber onde, 
quando, como e quem ela acomete, para 
que as ações de controle possam ser pla-
nejadas”. 

A visão estratégica do INCA parece alen-
tadora, em princípio, pois nos leva a pre-
sumir que o mapeamento da situação do 
câncer estaria completo, mas do ponto de 
vista pragmático, sabemos todos, que o 
Brasil está muito distante de frear o avan-
ço do câncer, especialmente pela falta de 
políticas específicas ou uso equivocado 
das que existem.

O envelhecimento é um fator de risco 
para o aumento da incidência de doenças 
importantes como as cardiovasculares e o 
câncer, e isso deveria soar com um alerta 

vermelho para as autoridades de saúde.

Na ocasião, a Sociedade Brasileira de 
Oncologia Clínica (SBOC) divulgou carta 
aberta manifestando preocupação com 
relação a cortes nos recursos destinados 
a ações e programas estratégicos do Mi-
nistério da Saúde, principalmente, na Rede 
de Atenção às Pessoas com Doenças Crô-
nicas, que inclui a assistência à área de 
oncologia. Os cortes para 2023 em pro-
gramas de prevenção e controle do cân-
cer teriam sido de 45%, segundo apurou 
a SBOC, passando de R$175 milhões para 
R$97 milhões. 

O Brasil entra em 2023 tendo novamen-
te que testar seus nervos em termos de 
governabilidade frente ao cenário econô-
mico, social, institucional e político. Frag-
mentado e dividido, após ter passado por 
uma eleição beligerante, o momento inicial 
do ano é de reconstrução, mas, ao mesmo 
tempo, de aplacar interesses específicos 
de partidos e apoiadores. 

Em um governo de coalização, as negocia-
ções políticas, no sentido restrito do ter-
mo, podem ser legítimas, mas não devem 
jamais sobrepor os interesses coletivos 
para que possamos fazer um Brasil me-
lhor e mais justo, principalmente na saú-
de, a maior preocupação dos brasileiros há 
anos. E, claro, voltar a atenção para doen-
ças crônicas e revigorar o estado de ânimo 
do paciente de câncer, hoje, em situação 
de risco e totalmente vulnerável. 

mailto:octavionunes07%40gmail.com?subject=
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publicidade não passe despercebida de 
modo algum. E, se incialmente o Marke-
ting de Guerrilha era uma ferramenta 
para pequenos e médios anunciantes, há 
pelo menos 15 anos grandes empresas já 
fazem uso dele no Brasil. 

Um exemplo emblemático no segmen-
to de HPPC diz respeito à utilização de 
um mesmo modelo de um vestido rosa 
por duas atrizes famosas na estreia de 
um espetáculo. A “coincidência” chamou 
a atenção da mídia, inicialmente como 
sendo um “infortúnio”, mas tão logo foi 
percebido que se tratava de uma estra-
tégia de marketing, alguns veículos no-
ticiaram o caso como “emboscada” e ou-
tros, acertadamente, como “guerrilha”. O 
texto a seguir, intitulado “Marketing de 
Guerrilha cria ‘par de vasos’ para a Unile-
ver”, resume o episódio: 

Adriane Galisteu e Taís Araújo foram foto-
grafadas no Cirque du Soleil com roupas 
idênticas, e as fotos ganharam a internet 
nos sites de fofocas e acabaram impressas 
nas páginas de diversos jornais e revistas. 
A gafe do par de vasos não passou de uma 
jogada de marketing da Unilever para sua 
marca de shampoo Seda1. 

Ainda há muito desconhecimento a respeito das 
diferenças entre o Marketing de Guerrilha e o 

Marketing de Emboscada, e a confusão que até 
podia ser aceitável há alguns anos, não se admite 

mais, principalmente depois que o segundo foi 
tipificado como crime.

Deborah Portilho

Propriedade Industrial

Apesar de muitos publicitários e 
até de alguns advogados acredi-
tarem que Marketing de Guerri-

lha e Marketing de Emboscada seriam 
expressões sinônimas, trata-se de duas 
práticas cujas origens e objetivos são 
totalmente distintos, inclusive, sendo 
o primeiro totalmente lícito, enquanto 
o segundo acabou evoluindo para uma 
prática não apenas antiética, mas tam-
bém ilegal. 

Assim sendo e considerando a importân-
cia desses conceitos para os profissio-
nais que atuam nos mercados de Medi-
camentos Isentos de Prescrição (MIPs) e 
de Produtos de Higiene Pessoal, Perfu-
maria e Cosméticos (HPPC), o propósito 
deste artigo é fazer a devida diferencia-
ção entre essas duas estratégias.

Com relação ao Marketing de Guerrilha, 
esse conceito foi criado por Jay C. Levin-
son, em seu célebre livro Guerrilla Marke-
ting, de 1982. Nele, Levinson explica que 
pequenas e médias empresas, geralmente 
com orçamentos apertados, precisam lan-
çar mão de ações de marketing que não 
sejam onerosas, mas que causem grande 
impacto, de forma tão chamativa, que a 

Marketing de Guerrilha 
ou de Emboscada? 



|Jan/Fev 2023 | 59

Propriedade Industrial

Ocorre que ainda existe muito desconhe-
cimento a respeito das diferenças entre 
o Marketing de Guerrilha e o Marketing 
de Emboscada, e a confusão que até po-
dia ser aceitável há alguns anos, não se 
admite mais, principalmente depois que 
o segundo foi tipificado como crime.

Diferentemente do que muitos acredi-
tam, o Marketing de Emboscada não tem 
sua origem relacionada ao Marketing 
de Guerrilha. Na realidade, a expressão 
“ambush marketing” foi criada por Jerry C. 
Welsh, em 1983, para definir uma“estra-
tégia de marketing com seus resultados pro-
gramáticos, ocupando o espaço temático de 
um concorrente patrocinador e formulado 
para competir com o concorrente patroci-
nador pela proeminência de marketing"2.

Entretanto, o “ambush marketing” aca-
bou se tornando sinônimo de “algo pa-
recido com roubo comercial”, já que 
essa expressão passou a identificar as 
estratégias em que existe um terceiro 
prejudicado, que sofre a emboscada e 
as consequências econômicas dela de-
correntes. 

Nesse aspecto, é consenso entre os ad-
vogados que o Marketing de Emboscada 
ocorre, principalmente, em eventos es-
portivos e é caracterizado por estratégias 
cuidadosamente planejadas por empresas 
concorrentes das patrocinadoras oficiais. 

Por meio delas, a concorrente consegue 
alcançar muito mais visibilidade do que 
a patrocinadora oficial, que investiu for-
temente para ter sua marca associada 
ao evento – com exclusividade – e aca-
ba sendo ofuscada pela marca do “am-
busher”. Os advogados André Giacchetta 
e Márcio J. Leite relatam o motivo pelo 
qual essa estratégia teria começado a ser 
utilizada:

[a] primeira notícia que se tem a 
respeito dessa prática comercial 
(publicitária) refere-se aos Jogos 
Olímpicos de 1984, quando se deu 
início à política de limitação do nú-
mero de patrocinadores oficiais do 
evento (nas edições anteriores ha-

via muitos patrocinadores que in-
vestiam valores menores). Por essa 
razão, empresas que não figuravam 
como patrocinadoras oficiais pas-
saram a buscar alternativas para 
a veiculação de campanhas publi-
citárias de seus produtos e servi-
ços durante a realização dos Jogos 
Olímpicos3. 

Mas, especificamente em relação à Copa 
do Mundo, os advogados Paulo Paren-
te Mendes, Lucas Antoniazzi e Felipe 
Oquendo, narram que a FIFA (Federa-
ção Internacional de Futebol) “reconhe-
ce que o ‘início esporádico’ dos casos de 
ambush marketing se deu com a Copa do 
Mundo de Futebol de 1994, ocorrida nos 
EUA [...]4. Desde então, em vista do cres-
cente número de casos de Marketing de 
Emboscada, a FIFA e o Comitê Olímpico 
Internacional (COI) se viram obrigados 
a exigir dos países-sede leis específicas 
contendo medidas preventivas e repres-
sivas para as ações publicitárias de não 
patrocinadores.

Dessa forma e tendo em vista que fora 
definido que o Brasil seria a sede da Copa 
em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016, 
de modo a atender às exigências da FIFA 
e do COI, fez-se necessária a criação de 

uma lei específica para cada um desses 
eventos, quais sejam: Lei n° 12.663/2012 
e Lei nº 13.284/2016, conhecidas como 
Lei Geral da Copa e Lei Geral das Olimpí-
adas, que vigeram, respectivamente, até 
31.12.2014 e 31.12.2016.

Apesar de não estarem mais em vigor, 
essas leis – especialmente a Lei Geral da 
Copa por ter sido a primeira no Brasil a 
tratar do tema – foram de suma impor-
tância para a proteção dos direitos dos 
organizadores e dos patrocinadores. 
Nesse sentido, o Marketing de Embos-
cada, que ainda não havia sido conceitu-
ado pela legislação brasileira, foi classifi-
cado como um “gênero” de ilícito penal 
que se desdobra em duas espécies: por 
associação e por intrusão. 

Quanto ao Marketing de Emboscada por 
Associação, ele foi definido no art. 32 da 
Lei Geral da Copa, no qual estão previs-
tos os atos considerados ilícitos. Nessa 
modalidade, o infrator faz alguma pu-
blicidade ou utiliza alguma embalagem 
que faça/contenha referência direta ou 
indireta ao evento, tais como, COPA DO 
MUNDO, COPA MUNDIAL, FIFA, uso 
da imagem da Taça etc., de modo a pe-
gar uma carona indevida, i.e., sem pagar 
royalties pelo patrocínio. 

É consenso entre os advogados que
o Marketing de Emboscada ocorre, 

principalmente, em eventos esportivos
e é caracterizado por estratégias 

cuidadosamente planejadas por empresas 
concorrentes das patrocinadoras oficiais.
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Se sua empresa 
pretende preparar 
uma campanha de 

marketing para a Copa 
do Mundo de Futebol 
Feminino em 2023 ou 
para as Olimpíadas de 
2024, é importante 

observar as disposições 
previstas nas citadas 
leis gerais, que passa-
ram a fazer parte dos 
regulamentos internos 
da FIFA e do Comitê 

Olímpico Internacional 
(COI).

Por seu turno, o Marketing de Embosca-
da por Intrusão, previsto no art. 33 da 
citada lei, é caracterizado pela exposição 
de marcas, produtos, serviços, etc. ou 
pela prática de qualquer atividade pro-
mocional, atraindo a atenção do público 
no local do evento, sem que a empresa 
prejudicada possa tomar uma providên-
cia imediata para que a infração cesse. 
Em vista da imprevisibilidade dessa mo-
dalidade, ela é a mais temida pelos orga-
nizadores dos eventos e, principalmente, 
por seus patrocinadores oficiais. 

Apesar de o Marketing de Emboscada por 
Intrusão ocorrer mais em eventos de gran-
de porte, ele também acontece em shows 
e outros eventos que reúnam grande nú-
mero de pessoas. Na verdade, quanto 
maior o público, maior será a visibilidade 
do “ambusher” e maiores serão as perdas 
do concorrente-patrocinador oficial.

Como se verifica, afora o fato de ambas 
serem estratégias de marketing, as prá-
ticas de “guerrilha” e de “emboscada” 
são absolutamente distintas. Enquanto a 
primeira é caracterizada por uma publi-
cidade lícita que não apresenta qualquer 
prejuízo para concorrentes e terceiros 
em geral, o Marketing de Emboscada é 
uma prática antiética, pois invariavel-
mente oferece prejuízo para outrem. 

Com efeito, em sua modalidade mais 
branda, que é o Marketing de Embos-
cada por Associação, existe, no mínimo, 
um prejuízo para a entidade promoto-
ra do evento pelo não recebimento de 
royalties. Já a modalidade “por Intrusão” 
é bem mais nociva, pois, geralmente, 
prejudica um concorrente patrocinador 
que despendeu grandes quantias pela 
exclusividade em sua categoria. 

Apesar de as Leis Geral da Copa e das 
Olimpíadas não estarem mais vigentes, 
as disposições existentes na nossa Lei 
da Propriedade Industrial nº 9.279/96, 
a respeito dos crimes contra registro 
de marca e de concorrência desleal, são 
perfeitamente aplicáveis às práticas ilí-
citas que caracterizam o Marketing de 

Deborah Portilho

Propriedade Industrial

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

Emboscada, seja por associação ou por 
intrusão. 

Assim sendo, se sua empresa pretende 
preparar uma campanha de marketing 
para a Copa do Mundo de Futebol Femi-
nino em 2023 ou para as Olimpíadas de 
2024, é importante observar as disposi-
ções previstas nas citadas leis gerais, que 
passaram a fazer parte dos regulamentos 
internos da FIFA e do Comitê Olímpico 
Internacional (COI), caso contrário, a 
“emboscada” pode virar uma verdadeira 
cilada.
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O mais importante deve ser a indústria farmacêutica 
saber recrutar, treinar e desenvolver profissionais 

capazes de planejar e adotar com maestria modelos 
de multicanal em suas interações com o cliente e de 
demonstrar confiança e proficiência na aplicação das 

tecnologias e na execução de visitas de vendas por 
meio de canais remotos e Internet.

Mauro Pacanowski
Opinião

O relacionamento da 
indústria farmacêutica com 

as áreas pública e privada

A indústria farmacêutica concentra cada vez 
mais o foco em pacientes e resultados  
 para conquistar a aceitação de seus me-

dicamentos pela área pública e seguradoras. Im-
portante perceber que a indústria farmacêutica, 
atualmente, precisa considerar como centralizar 
no paciente sua atividade. Cada vez mais, elas 
devem demonstrar com clareza como seus me-
dicamentos beneficiam os pacientes. Hoje, os 
KAMs (key  account manager), precisam com-
preender as necessidades das organizações de 
compras e, de fato, as condições econômicas das 
instituições de saúde locais, com mais detalhes 
do que nunca. 

Eles devem ser capazes de elaborar uma propos-
ta de valor forte para uma faixa de stakeholder 
cada vez mais diversificada. Se não o fizerem cor-
rem o risco de alienar esses clientes importantes, 
diminuindo o valor a ser agregado pelas empre-
sas farmacêuticas.

No futuro, as empresas de maior sucesso empre-
garão cada vem mais pessoas não só competen-
tes, mas também hábeis em se engajar facilmen-
te com atores, fornecedores e clínicos, em ampla 
variedade de contextos e que também transi-
tem entre atividades de acesso ao mercado, de 
promoção de vendas e de desenvolvimento de 
serviços. Recrutar, desenvolver e reter pessoas 
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especiais é fator crítico na estratégia em-
presarial.

Cerca de metade dos atuais profissionais 
de saúde confia intensamente em canais 
digitais e remotos como fontes primárias 
de pesquisa e educação médica, e, por 
isso, é essencial que as empresas e KAMs 
atualizem métodos de interação com os 
clientes. 

Os KAMs do futuro deverão possuir ou 
desenvolver competências em tecnologia 
da informação e em ferramentas digitais 
assim como habilidades em serviços re-
motos ao cliente. Sempre foi essencial 
influenciar com eficácia o pessoal admi-
nistrativo e de suporte, via ferramentas 
digitais, para ter acesso aos profissionais 
de saúde.

Agora, cada vez mais, também é impor-
tante que os KAMs sejam eficazes no 
engajamento com profissionais de saúde, 
em plataformas de detalhamento de me-
dicamentos a distância, sobretudo, com 
os profissionais de saúde que estejam 
menos familiarizados com as mídias de 
acesso remoto. 

A familiaridade com o detalhamento pro-
mocional remoto com uso de platafor-
mas digitais e com coaching a distância 
de profissionais de saúde para engajar, 
e remotos de detalhamento de medica-
mentos e a abordagem mista.  O ideal é 
que todas as interações remotas com os 
clientes sejam registradas e monitoradas 
com regularidade, o que pode ser onero-
so para muitas empresas, mas essencial 
para centralização no cliente.

A coexistência bem-sucedida de métodos 
presenciais e remotos são estruturados 
como novos canais de entrega e são com-
petências essenciais que todos os KAMs 
terão de desenvolver em um futuro pró-
ximo. 

É provável que, no futuro, também veja-
mos o desenvolvimento contínuo de ge-
rentes híbridos de clientes estratégicos.
A abordagem de vendas multicanal ou hí-
brida é uma mistura de detalhamento de 

Mauro Pacanowski  é CMO da METNET 
Networking.
Email: mauro@pacanowski.com.br

Opinião

medicamentos presencial e remoto, e se 
transforma numa distribuição flexível de 
um a dois dias por semana dedicados a 
atividades a distância em função da dis-
ponibilidade dos clientes, em vez de esta-
belecer dias fixos para atividades presen-
cias e remotas.

Os gerentes híbridos de KAM também 
podem complementar suas atividades de 
detalhamento de medicamentos a dis-
tância com outros métodos de contato 
remoto, como remessa por e-mail de ma-
terial promocional aprovado e sinalização 
a profissionais de saúde de recursos de 
educação médica ou de apoio a pacientes 
para o que é essencial, que antes eram 
obtidos por meio das permissões neces-
sárias dos profissionais de saúde.

Gerentes híbridos de KAM se tornarão 
cada vez mais comuns no futuro, mas 
só serão bem-sucedidos se a indústria 
desenvolver e implementar estratégias 
robustas para essa abordagem, conside-
rando com cuidado os tipos de pessoas 
adequadas para essa função e promoven-
do treinamento e desenvolvimento con-
tínuo. 

Tecnologia, sistemas gerenciais e gover-
nança compatíveis também são indispen-
sáveis para que todas as interações com 
os clientes sejam feitas de maneira ade-
quada.  

A coexistência bem-sucedida de métodos 
presenciais e remotos de detalhamen-
to de medicamentos e abordagem mista 
utilizando gerentes híbridos com clientes 
estratégicos depende da seleção do tipo 
e modelo  de entrega preferido pelo clien-
te. As empresas farmacêuticas precisam 
mapear com eficácia as preferências dos 
clientes e fazer visitas pelos canais esco-
lhidos, usando ampla variedade de ferra-
mentas e conteúdos digitais, assim como 
empregando adequadamente represen-
tantes ou propagandistas qualificados. 

Além disso, necessitam do apoio de tec-
nologia, de sistemas e de processos capa-
zes de garantir que todas as visitas sejam 
efetuadas de maneira profissional e apro-

priado sem infringir as regras do Código 
de Práticas sensorial aplicáveis ao deta-
lhamento de medicamentos a distância.

Porém, o mais importante deve ser a in-
dústria farmacêutica saber recrutar, trei-
nar e desenvolver profissionais capazes 
de planejar e adotar com maestria mode-
los de multicanal em suas interações com 
o cliente e de demonstrar confiança e 
proficiência na aplicação das tecnologias 
e na execução de visitas de vendas por 
meio de canais remotos e Internet.
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da Segunda Guerra Mundial, durante uma 
missão de reconhecimento sobre o territó-
rio francês ocupado pelo exército nazista.

O que tudo isto quer dizer? Qual a moral 
do artigo?

Executivos no trabalho são verdadeiros 
combatentes buscando diariamente a vi-
tória na forma de resultados. Implica ações 
organizadas, dinâmicas e “voos de reco-
nhecimento” sobre o mercado e os concor-
rentes. Mas essa “batalha” não os impede 
de usar o coração e a sensibilidade com a 
equipe, clientes e fornecedores.

Quando o time consegue a união como 
uma grande família, as vitórias chegam mais 
fáceis e os caminhos parecem mais claros. 
Como disse o Pequeno Príncipe: – “Só se 
vê bem com o coração.”

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

Posso até estar subestimando a sen-
sibilidade literária dos executivos em 
geral, mas creio que não seria nada 

fácil encontrar um deles que tenha lido o 
livro “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de 
Saint-Exupéry.

À primeira vista, parece um livro dirigido às 
crianças – talvez por causa da simplicidade 
das ilustrações e de um texto fácil de ler – 
embora não tanto de se compreender.

Ocultas por essa simplicidade, há lições 
valiosíssimas de amizade, respeito ao próxi-
mo, desapego, amor, resiliência, criativida-
de, coragem e tantas outras que podem ser 
descobertas por quem o lê com a mente e 
o coração abertos.

Talvez por isso, desde seu lançamento em 
1943, nos Estados Unidos, tenha se torna-
do um clássico da literatura e sido publica-
do em mais de 200 idiomas e dialetos – tor-
nando-se o terceiro livro mais traduzido do 
planeta e um dos mais vendidos, atingindo 
a cifra de 270 milhões de exemplares.

Mas que tipo de profissional escreveria um 
livro desses, em 1943, em plena guerra? 
Um alienado? Um visionário?

Sant-Exupéry não era nenhum ingênuo so-
nhador quando escreveu sua obra prima, 
conhecida em todo o mundo. Ele foi um 
escritor, ilustrador e piloto francês. Morreu 
servindo a força aérea do seu país no final 

O Pequeno Príncipe e o Executivo
Executivos no trabalho são verdadeiros combatentes buscando 

diariamente a vitória na forma de resultados. Implica ações 
organizadas, dinâmicas e “voos de reconhecimento” sobre o mercado e 
os concorrentes. Mas essa “batalha” não os impede de usar o coração 

e a sensibilidade com a equipe, clientes e fornecedores.

“Só se vê bem com 
o coração.”
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