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Hospital Samaritano de São Paulo
O nobre trabalho em prol da saúde
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Obrigado, Doutor!
Como acontece todos os anos, a Revista UPpharma preparou uma edição es-
pecial comemorativa do Dia do Médico, instituído em 18 de outubro. Para ho-
menagear esses profi ssionais que, com dedicação e profi ssionalismo, ajudam 
a salvar vidas e zelam pela saúde da população, desenvolvemos uma ampla 
reportagem com o Hospital Samaritano de São Paulo. Há 116 anos, essa con-
ceituada instituição reúne um corpo clínico altamente capacitado, que vem con-
tribuindo para assegurar mais qualidade de vida e bem-estar para a sociedade.

Nas próximas páginas, os leitores poderão conhecer um pouco mais da traje-
tória de sucesso do Hospital e do trabalho exemplar de médicos e enfermeiros 
em prol da saúde no Brasil.

A reportagem conta ainda com uma entrevista exclusiva com o superintenden-
te do Samaritano, Dr. Luiz Eduardo, que fala dos diferenciais do Hospital e da 
construção do novo complexo, cujas obras deverão estar concluídas em 2011.

Não podemos deixar de agradecer o empenho e o apoio da assessoria de comu-
nicação do Hospital Samaritano, que nos ajudou no levantamento das informa-
ções, fornecendo todo o material necessário para a elaboração da reportagem.

Os laboratórios têm procurado, cada vez mais, estreitar relações com os médi-
cos, que são os grandes responsáveis pela prescrição dos medicamentos mais 
inovadores a seus pacientes. Como uma publicação voltada para a indústria far-
macêutica, aproveitamos a data para estender também nossos agradecimentos 
a todos os médicos do Hospital Samaritano e de outras instituições do País, 
parabenizando-os pela passagem do dia 18 de outubro. 

Nosso muito obrigado, Doutores, pelo nobre trabalho e grande contribuição 
para a melhoria da saúde no Brasil!
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Grupemef

Grupemef de 
casa nova

É com grata satisfação que co-
municamos a mudança da sede do 
Grupemef, agora localizada na Rua 
Thomas Deloney, número 280, na 
Chácara Santo Antônio, em São 
Paulo. As novas dependências 
atendem às normas de segurança 
no trabalho, proporcionando aos 
funcionários mais conforto e como-
didade. Além disso, a sede possui 
espaços adequados para encon-
tros profissionais com tecnologia 
necessária para apresentações, 
reuniões etc.

Neste mês de setembro, o 
Grupemef, juntamente com a 
Interplayers, realizou um evento que 
reuniu mais de 50 pessoas em São 
Paulo. Com o tema principal Retaill 
Pharma – Núcleo de Estudos no 
Mercado Farmacêutico, o evento 
abordou a evolução do modelo de 
distribuição de medicamentos. Na 
ocasião, ainda foi apresentado o 
case da Bayer. O Gerente Nacional 
de Varejo do laboratório, Marcelo 
Bonato, discorreu sobre aspec-
tos importantes, como “Quebra de 
Paradigmas ou fl exibilidade com a 

retomada da Gestão Comercial”, 
“Resgate do canal PDV por meio de 
desenvolvimento de expertise sobre 
modelos comerciais”, entre outros.

A Interplayers se comprometeu 
a realizar outros eventos para que 
a indústria farmacêutica conheça as 
mudanças e os modelos no canal de 
comercialização.

Outra boa notícia é que o 
Grupemef também tem um novo 
parceiro: a Nórdica – Distribuidora 
de Software da QlikView, que irá 
contribuir com tecnologia de infor-
mação que, em breve, serão dis-
ponibilizadas aos laboratórios asso-
ciados. Estamos à disposição para 
receber visitas em nossa nova sede 
e para ouvir sugestões de nossos 
associados.
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Sindusfarma

Lançado em agosto, em Brasília, 
o programa de Aprimoramento em 
Diabetes para Farmacêuticos tem o 
objetivo de capacitar e qualifi car cerca 
de dois mil profi ssionais que atuam na 
dispensação de medicamentos em far-
mácias públicas e privadas e em pos-
tos de fornecimento de medicamentos 
espalhados pelo País, para que orien-
tem e prestem a assistência adequada 
aos pacientes com diabetes.

Trata-se de uma iniciativa inédita e 
inovadora para as instituições que se 
reuniram para viabilizá-la: Associação 
de Diabetes Brasil (ADJ); International 
Diabetes Federation (IDF - Saca) 
e seu braço educacional, a Rede 
Latino Americana de Educadores em 
Diabetes (RELAD); Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa); 
Conselho Federal de Farmácia (CFF); 
e o Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São 
Paulo (Sindusfarma).

O programa foi concebido com 
base em duas constatações: a de que 
a qualidade de vida dos cerca de 12 
milhões de pessoas com diabetes no 
Brasil depende da educação e infor-
mação de seus portadores e dos pro-
fi ssionais de saúde; e a de que a gran-
de maioria necessita de medicamentos 
diários e insumos prescritos e dispen-
sados em farmácias para o melhor 
controle desse distúrbio metabólico.

Uma providência indispensável para 
a criação do programa foi a edição, pela 
Anvisa, da RDC nº 44/2009, que possi-
bilitou ao profi ssional farmacêutico que 
atua em farmácias e drogarias efetuar 
a “Atenção Farmacêutica”. Tal condi-
ção lhe permite, entre outras tarefas, 
aferir glicose capilar e orientar sobre a 
prevenção, o uso de medicamentos, a 

adesão ao tratamento e os demais cui-
dados necessários aos pacientes com 
diabetes.

Essa nova realidade fez com que a 
ADJ e a IDF-RELAD, por meio de equi-
pes multidisciplinares que orientam 
profi ssionais da saúde e profi ssionais 
farmacêuticos no Brasil em âmbito 
mundial, identifi cassem uma excep-
cional oportunidade de estruturar um 
projeto, ainda sem similar em outros 
países, para capacitar e qualifi car pro-
fi ssionais farmacêuticos que atuam em 
farmácias e drogarias, farmácias públi-
cas, postos de medicamentos e uni-
dades volantes do Brasil no processo 
de assistência e orientação às pessoas 
com diabetes.

Tendo estrutura em todo o territó-
rio brasileiro, o CFF compreendeu que 
sua adesão era fundamental, dada 
a sua capacidade de congregar os 
profi ssionais farmacêuticos interessa-
dos nesse processo de capacitação 
e qualifi cação, por intermédio dos 
Conselhos Regionais. 

O Sindusfarma integrou-se como o 
quarto pilar dessa parceria. Pelo fato 
de congregar em seu corpo associa-
tivo signifi cante parcela das empresas 
industriais farmacêuticas, coube-lhe 
assumir a responsabilidade de patro-
cinar esse projeto. Tal custeio foi estru-
turado mediante cotas de patrocínio, 
que foram subscritas pelos associados 
da entidade e algumas empresas que, 
mesmo não fazendo parte de seu qua-
dro associativo, solidariamente aderi-
ram ao projeto.

O programa de capacitação e 
qualifi cação de profi ssionais farma-
cêuticos será desenvolvido por uma 
equipe multidisciplinar de profi ssionais 
da área de saúde, com experiência 

Aprimoramento em diabetes
Um programa inovador
Lauro Moretto

consolidada na assistência ao pacien-
te com diabetes.

Em sua edição piloto, o projeto 
será desenvolvido em 30 Oficinas de 
Trabalho que serão realizadas em 15 
estados brasileiros. Cada Oficina de 
Trabalho contará com 60 a 70 pro-
fissionais farmacêuticos, prevendo-
se a conclusão desse ciclo em junho 
de 2011.

Se a ideia transformou-se rapida-
mente em realidade, isto se deve à ini-
ciativa e ao empenho de fi guras notá-
veis que estão à frente das instituições 
parceiras: Sérgio Metzger,  da IDF; 
Dirceu Raposo de Mello, Presidente 
da Diretoria Colegiada da Anvisa; 
Ione Taiar Fucs, Presidente da ADJ; 
Jaldo de Souza Santos, Presidente do 
Conselho Federal de Farmácia; e os 
membros da Diretoria do Sindusfarma, 
que delegaram a mim e ao meu colega 
Nelson Mussolini a incumbência de dar 
o suporte necessário à iniciativa.

Registre-se também o inestimá-
vel apoio da Fenafar, Feifar e do 
Conselho Regional de Farmácia do 
Estado de São Paulo. E o respaldo fi -
nanceiro das empresas AstraZeneca, 
Bristol-Meyers Squibb, Bayer Health 
Care, BD, Boehringer, Lilly, FURP, 
Merck Serono, MSD, Meizler, Nestlé 
Nutrition, Novartis, Ranbaxy, Roche, 
sanofi -aventis e Servier, que, en-
tendendo o alcance da Ofi cina de 
Aprimoramento em Diabetes para 
Farmacêuticos, subscreveram as co-
tas de patrocínio, condição essencial 
para a viabilização do programa. 

 
Lauro Moretto é Vice-Presidente Executivo de 
Assuntos Regulatórios e Programas Sociais e 
Educacionais do Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br 
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Interfarma

A Interfarma, associação que re-
presenta a indústria farmacêutica de 
pesquisa, estabeleceu um produtivo 
diálogo com o Conselho Federal de 
Medicina em torno de práticas e do 
relacionamento entre indústria e mé-
dicos, com a preocupação de defi nir, 
com clareza, critérios que conciliem 
o indispensável apoio à troca de in-
formações e de experiências entre 
os laboratórios e esses profi ssionais, 
dentro de um ambiente de absoluto 
respeito à ética.

Da mesma forma, fi rmou acor-
do com o Conselho de Farmácia do 
Estado de São Paulo para um intenso 
programa de capacitação de 40 mil 
farmacêuticos paulistas para o exer-
cício qualifi cado e ético da profi ssão 
e para a defesa do uso racional de 
medicamentos. O projeto, idealizado 
pelo Conselho e imediatamente aceito 
e apoiado pela Interfarma, vai produzir 
e distribuir uma coleção de 11 DVDs 
sobre as principais práticas e as mais 
importantes categorias terapêuticas 
de medicamentos. O material, pre-
parado por especialistas, pretende 
fornecer aos farmacêuticos as infor-
mações que permitam sua crescente 
qualifi cação para o exercício compe-
tente e ético de seu importante papel 
na saúde pública.

Para a Interfarma, participar ati-
vamente de um projeto como este é, 
em primeiro lugar, um reconhecimen-
to indispensável do papel central que 
os farmacêuticos desempenham, de 
forma crescente, na prestação dos 
serviços de saúde pública. Uma im-
portância que se mede pela dimensão 
numérica do setor no Brasil, com mais 
de 60 mil farmácias, e, especialmen-
te, pela decisiva relevância da opinião 
e da intervenção dos farmacêuticos 
no atendimento à população e na 

A prática da ética
Antônio Britto

Se existe um segmento 
que precisa ser 

exemplarmente ético, é 
o nosso. Por respeito à 

população. E porque não 
há prestador de serviços 
em saúde que resista à 
falta de credibilidade.

execução da orientação médica, ex-
pressa nas prescrições.

Em segundo lugar, o projeto é 
uma forma de contribuir para o obje-
tivo maior de todos os personagens 
envolvidos em saúde pública: permitir 
que os pacientes sejam respeitados 
no direito à qualidade e à segurança 
na pesquisa, produção, distribuição e 
dispensação de medicamentos. Mas, 
acima de tudo, há o reconhecimento 
de uma realidade que, felizmente, pas-
sa a dominar o setor farmacêutico e a 
vida em todos os segmentos do Brasil: 
a prática da ética, de forma consisten-
te. E se existe um segmento que pre-
cisa ser exemplarmente ético, é o nos-
so. Por respeito à população. Porque a 
sociedade amadurece no Brasil e não 
transige mais. E porque não há presta-
dor de serviços em saúde que resista 
à falta de credibilidade.

Ética que não admite ações sim-
plesmente pontuais ou temporárias. 
No caso da indústria, começa com os 
estudos clínicos que respeitem os direi-
tos do sujeito da pesquisa. Passa pela 
produção, conforme as determinações 
legais e regulatórias, de modo a asse-
gurar exemplar qualidade e segurança. 

Segue pelo rigoroso cumprimento da 
formalidade nas relações com colabo-
radores, fornecedores, médicos e pa-
cientes. Pelo pagamento dos impostos 
devidos, ainda que excessivos ou in-
justos. E que, sem prejuízo da natural 
busca pelo sucesso empresarial, com-
preenda os especiais deveres de quem 
atua em saúde humana.

Só quem age assim e, no caso 
da Interfarma, assina e respeita o seu 
Código de Conduta, pode, além de 
cumprir com seus deveres éticos, con-
tribuir para uma ampla agenda que o 
País precisa percorrer. Agenda que 
envolve, entre outros, projetos como o 
combate, em parceria com o Governo, 
de todas as formas de fraude em tor-
no de medicamentos, da falsifi cação 
ao roubo, do contrabando à adultera-
ção. No campo tributário, pela defesa 
de instrumentos em fase de implanta-
ção, como a Nota Fiscal Eletrônica e 
a Substituição Tributária. Uma solução 
racional e imediata para a implantação 
da verdadeira rastreabilidade. E avan-
ce para, na proximidade do paciente, 
estabelecer relações claras, realistas 
e transparentes com os médicos. 
E conclua por reconhecer e viabilizar 
o direito dos pacientes a medicamen-
tos seguros e de qualidade, prescritos 
com competência e dispensados con-
forme prescritos. Em uma frase: um 
uso racional de medicamentos. Não é 
uma agenda pequena nem fácil. Mas é 
uma agenda obrigatória, se quisermos 
seguir avançando como País e como 
segmento. 

Antônio Britto é Presidente Executivo da Interfarma – 
Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa.
E-mail: interfarma@interfarma.org.br
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A produção de medicamentos fi to-
terápicos no Brasil está hoje nas mãos 
da indústria farmacêutica nacional de 
origem privada, que a todo momento 
acompanha o desenvolvimento das 
políticas nacionais e identifi ca os ni-
chos de mercado em que pode atuar, 
direcionando seus recursos para as al-
ternativas mais promissoras.

O Brasil, entre todas as nações que 
desenvolvem medicamentos no mun-
do, tem o maior potencial de se tornar 
a referência em fi toterápicos, devido à 
sua imensa biodiversidade e extensão 
geográfi ca. Tais fatores fazem com que 
o material disponível para pesquisa seja 
muito promissor, além de termos áreas 
com diversos tipos de climas e solos 
que viabilizam a plantação em grande 
escala das plantas escolhidas por meio 
do sistema de agricultura familiar, pro-
porcionando também um importante 
papel socioeconômico na criação de 
empregos e novas fontes de renda 
para a população rural.

O mercado de fi toterápicos está 
em expansão, pois, cada vez mais, 
empresas entram nesse nicho buscan-
do diversifi car seu portfólio.  Eles são 
hoje uma das classes de produtos que 
possuem maior potencial de cresci-
mento no Brasil devido à sua biodiver-
sidade e diversidade étnica e cultural. 

O uso desses medicamentos pelas 
pessoas mundo afora é muito antigo e 
está cada vez maior. Como exemplo, 
temos a Alemanha, cujo mercado de 
fi toterápicos é enorme: cerca de 60% 

Alanac

A verdade sobre 
os medicamentos 
fi toterápicos
Henrique Uchió Tada

o diagnóstico do paciente. Em raras 
ocasiões, o uso de plantas medici-
nais pode substituir integralmente um 
tratamento medicamentoso, mas au-
xilia muito a diminuir a quantidade de 
medicamentos sintéticos utilizados 
em casos crônicos ou agudos, dimi-
nuindo também o número de eventos 
adversos.

A Alanac atua próxima à Anvisa, 
discutindo todas as revisões da regula-
mentação que estão em curso, expon-
do as contribuições e difi culdades do 
setor industrial farmacêutico nacional 
e visando sempre garantir a segurança 
dos medicamentos fi toterápicos. 

A Alanac é membro do Comitê 
Nacional de Fitoterápicos e Plantas 
Medicinais, do qual participam 11 
Ministérios, entre outros órgãos fede-
rais, representantes da sociedade civil 
e da academia, trabalhando para a im-
plementação da Política Nacional de 
Fitoterápicos e Plantas Medicinais, que 
tem a fi nalidade de implementar o uso 
seguro de fi toterápicos em nível nacio-
nal – considerando sempre o risco sa-
nitário do uso desses produtos. Essa 
política tem como objetivo difundir o 
uso desses medicamentos, principal-
mente por meio do SUS, oferecendo 
mais alternativas terapêuticas e incen-
tivando a produção e a pesquisa. 

Henrique Uchió Tada é Gerente Técnico-
Regulatório da Alanac – Associação dos 
Laboratórios Farmacêuticos Nacionais.
E-mail: alanac@alanac.org.br

dos médicos alemães prescrevem fi to-
terápicos à população, produtos esses 
registrados no EMEA, órgão regulador 
europeu que tem as exigências mais 
rigorosas para o registro, semelhantes 
às brasileiras.

A questão do preconceito em rela-
ção aos fi toterápicos por falta de infor-
mação, mas, principalmente, por má 
informação, ainda é um fator limitante 
para a utilização maciça pela popula-
ção brasileira, pois a classe médica 
ainda tem algumas restrições ao uso 
desses medicamentos devido à com-
plexidade de atuação desses produtos 
quando administrados. 

Os riscos dessas plantas podem 
ser estimados com muita segurança, 
baseados, principalmente, no fato de 
a maioria das substâncias ativas es-
tar presente em concentrações muito 
abaixo dos limites de segurança esta-
belecidos por publicações indexadas. 
Dessa forma, a chance de ocorrer uma 
intoxicação pelo uso de fi toterápicos 
é muito menor do que com o uso de 
medicamentos sintéticos.

Os fi toterápicos devem continuar 
sendo estudados devido à comple-
xidade de sua composição, mas isso 
não signifi ca que hoje as empresas 
que os registram e comercializam não 
pos suam informações sobre a segu-
rança e a efi cácia de tais produtos. 
A prescrição dessas drogas deve ser 
realizada apenas por profi ssionais ha-
bilitados legalmente, que conhecem 
as indicações terapêuticas e fi zeram 

O mercado de fi toterápicos está em expansão, pois, cada vez mais, 
empresas entram nesse nicho buscando diversifi car seu portfólio.
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DNA

Pioneirismo 
em biotecnologia 
voltada à saúde

Presente no Brasil desde 1992, a Genzyme atua na pesquisa, desenvolvi-
mento e produção de tratamentos para necessidades médicas não atendidas, 
nas áreas de Genética, Nefrologia, Endocrinologia, Biocirurgia, Cardiologia, 
Neurologia, Ortopedia, Oncologia e Transplantes. Hoje, a empresa opera com 
dois escritórios administrativos, um na cidade de São Paulo e outro na cidade 
do Rio de Janeiro, além de ter seu centro de distribuição localizado também em 
São Paulo.

Com crescimento acima da média do mercado farmacêutico, o laboratório 
é presidido desde 2009 por Eliana Tameirão, a primeira mulher a dirigir no 
Brasil uma empresa multinacional de Biotecnologia. Nesta entrevista, ela fala 
sobre o posicionamento do laboratório no País e revela os desafi os da bem-
sucedida carreira. 

UPpharma - Como tem sido 
a trajetória da Genzyme no 
Brasil? Desde quando o 
laboratório atua no País?

Eliana Tameirão - A Genzyme do Brasil 
foi fundada ofi cialmente em 1997, no Rio 
de Janeiro, pelo médico endocrinologista 
Rogério Vivaldi. Porém, está presente no País 
desde 1992, quando o próprio Rogério foi 
convidado por um ex-professor da faculda-
de a acompanhar no Brasil um paciente com 
doença de Gaucher. Desde então, nossa em-
presa tem crescido acima da média do mer-
cado farmacêutico. Lançamos, em média, 
mais de um medicamento inovador por ano.  

Como foi a entrada da empresa 
no mercado brasileiro? Hoje, 
possui quantas fábricas e 
q  uantos escritórios no Brasil?

Ao acompanhar o tratamento do seu pri-
meiro paciente de Gaucher, em 1992, o Dr. 

A Genzyme foi a pioneira na biotecnologia voltada à saúde 
e tem liderado esse caminho em muitas áreas inovadoras.

Rogério notou a visível melhora do quadro 
clínico e decidiu aprofundar seus conheci-
mentos, uma vez que o tema doença gené-
tica e rara era ainda muito pouco estudado 
nos cursos de medicina. Dessa forma, ele 
aproximou-se da Genzyme Corporation, nos 
Estados Unidos, e iniciou sozinho um traba-
lho de divulgação da doença entre a classe 
médica de todo o País com o intuito de con-
tribuir para o diagnóstico de pacientes com 
essa doença. O seu trabalho foi reconhecido 
em 1997, quando a Genzyme Corporation 
aprovou a fundação ofi cial da Genzyme do 
Brasil e o convidou a presidi-la. Hoje, a em-
presa opera com dois escritórios administra-
tivos, um na cidade de São Paulo e outro na 
cidade do Rio de Janeiro, além de ter seu 
centro de distribuição localizado também em 
São Paulo.

Qual a posição da empresa no 
mercado farmacêutico mundial? 

Eliana Tameirão
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DNA

A Genzyme Corporation é a quarta maior 
empresa de biotecnologia farmacêutica do 
mundo, presente em mais de 86 países. 

Atualmente, qua  is as áreas 
de atuação da empresa?

A Genzyme  atua na pesquisa, desenvol-
vimento e produção de tratamentos para 
necessidades médicas não atendidas, nas 
áreas de Genética, Nefrologia, Endocrinologia, 
Biocirurgia, Cardiologia, Neurologia, Ortopedia, 
Oncologia e Transplantes, entre outras.

E no Brasil, em quais 
especialidades atua? 

A Genzyme pesquisa, produz e comercializa 
quatro terapias de reposição enzimática para 
tratamento de doenças genéticas raras: na 
Nefrologia, um   tratamento para pacientes 
com doença renal crônica em processo de 
diálise; na Endocrinologia, um produto para 
acompanhamento e tratamento do câ  ncer de 
tireoide; em Biocirurgia, temos o Synvisc e 
o Synvisc-One, produtos para a saúde que 
tratam a dor da osteoartrite; em Oncologia, 
produtos para tratamento da LLC, Leucemia 
Linfocítica Crônica e, em Transplantes, temos 

produtos imunossupressores indicados para 
transplantes de órgãos e de medula óssea, 
um mobilizador de células-tronco e uma 
solução para conservação de órgãos para 
transplante.

Atualmente, quanto a companhia 
investe de seu faturamento em 
P&D? Quais foram até hoje as 
invenções mais marcantes para 
os negócios do laboratório?

A Genzyme aplica em programas de pes-
quisa cerca de 20% de sua receita bruta. 
No Brasil, a verba é concentrada em pesqui-
sas clínicas, campanhas de saúde, promoção 
e treinamento. A Genzyme foi a pioneira na 
biotecnologia voltada à saúde e tem liderado 
esse caminho em muitas áreas inovadoras. 
O surgimento da empresa está intimamente 
relacionado à pesquisa e ao desenvolvimen-
to de um medicamento capaz de tratar uma 
doença genética rara, a doença de Gaucher. 
A Genzyme também introduziu o primeiro 
quelante que reduz o fósforo em pacientes 
em diálise sem o acúmulo de substâncias 
prejudiciais ao organismo. 

Qual a importância da área 
de P&D para o laboratório?

Para a Genzyme, a área de P&D sempre foi 
e sempre será vital. Para desenvolver novos 
medicamentos e aprimorar as terapias já 
existentes, mantemos, ao todo, no Brasil e 
no exterior, uma equipe de 400 cientistas e 
pesquisadores que, continuamente, buscam 
identifi car oportunidades de vencer desafi os 
na área de saúde, além de apoiar o trabalho 
de centros científi cos acadêmicos e indepen-
dentes. O Brasil é um dos países de muita 
importância na área de pesquisa clínica, com 
vários estudos em andamento. 

Quais os últimos lançamentos 
da companhia no Brasil?

No Brasil, lançamos em 2010 o Synvisc-One, 
uma nova versão do já consagrado Synvisc, 
produto para alívio da dor na osteoartrose do 
joelho.

Quais as inovações desses 
produtos para osteoartrose?

Synvisc-One é a versão de uma dose de 
Synvisc, produto já conhecido dos médi-
cos brasileiros, aplicável em três doses 

A Genzyme 
Corporation é 
a quarta maior 

empresa de 
biotecnologia 
farmacêutica 
do mundo, 

presente em 
mais de 86 

países.
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Com uma experiência de duas décadas no mercado, nós da Rent Power, 
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Com um acesso você pode atender suas necessidades

Acesse o site: www.rentpower.com.br
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semanais, e cujos estudos clínicos compro-
varam alívio da dor da osteoartrose superior 
a 52 semanas não apenas nos joelhos, mas 
também em outros pontos do corpo acome-
tidos pela doença, como ombros e quadril.  
Os estudos clínicos realizados até o momen-
to com o uso de Synvisc-One comprovam o 
alívio signifi cativo da dor no joelho a partir 
da sua aplicação e por um prazo de até seis 
meses, numa demonstração do compromis-
so da Genzyme com o aprimoramento dos 
seus produtos por meio de pesquisas cons-
tantes, que visam novas e melhores formas 
de aplicações. 

Synvisc-One, tal como Synvisc, é uma 
espécie de gel, à base de Hilano GF-20, que 
possui propriedades elastoviscosas simila-
res às do líquido sinovial jovem e saudável, 
presente no espaço intra-articular das juntas 
do corpo, com propriedades de lubrifi cação 
e absorção de impactos, protegendo a car-
tilagem. Tratamentos não cirúrgicos com as 
duas versões do produto praticamente não 
possuem contraindicação e nem causam os 

efeitos colaterais muito comuns nas medi-
cações orais, além de ser uma opção tera-
pêutica para o paciente cujo procedimento 
cirúrgico não é recomendado.  

Qual a atuação e preocupação 
da Genzyme na área de 
responsabilidade social? 
Poderia nos citar algumas 
ações importantes da 
empresa nesse campo?

Como há uma grande preocupação em infor-
mar a população visando ao diagnóstico pre-
coce e à prevenção de doenças, apoiamos 
várias ações no Brasil, como a Campanha 
Previna-se, da Sociedade Brasileira de 
Nefrologia, o Dia Mundial das Doenças Raras 
e o Dia Internacional de Conscientização so-
bre MPS. Em termos mundiais, patrocinamos 
o programa Expression of Hope, que reúne 
trabalhos artísticos produzidos pela comuni-
dade envolvida com as doenças de depósito 
lisossômico. Na área cultural, destacam-se 
os patrocínios da montagem do texto “Um 
Outro Lugar”, no Teatro Francisco Nunes, em 

A Genzyme 
aplica em 
programas 

de pesquisa 
cerca de 20% 
de sua receita 

bruta. No 
Brasil, a verba 
é concentrada 
em pesquisas 

clínicas, 
campanhas 
de saúde, 

promoção e 
treinamento.

Belo Horizonte, que conquistou os prêmios 
SESC/SATED 2005 de cenografi a e trilha so-
nora original, do livro de imagens e textos Rio 
de Janeiro – Marcos de sua Evolução, e do 
projeto Concertos de Música Antiga do Brasil 
na Estrada Real, da Cameratta Lusittana.    

Conte-nos como foi sua trajetória 
na indústria farmacêutica. 

Formei-me em Biologia pela Universidade 
Metodista de Belo Horizonte (MG). Sou 
pós-graduada em Marketing pela FGV e 
com MBA em Gestão de Negócios pela 
Fundação Dom Cabral. Tenho 45 anos e 
sou mineira. Fui uma das primeiras funcio-
nárias da Genzyme no Brasil, na qual ini-
ciei em 1998, a convite do médico Rogério 
Vivaldi, que fundou a fi lial   da empresa no 
País e hoje é Presidente Mundial da área 
Endócrino-Renal, nos Estados Unidos. Sou 
a Presidente da Genzyme Brasil desde no-
vembro de 2009. Antes, desde 2007, ocu-
pava a diretoria de Assuntos Corporativos 
da empresa.  Construí toda a minha carrei-
ra no mercado farmacêutico, tendo passa-
do pela Biobrás, Miles, Pasteur-Mérieux e 
Novo Nordisk.

Qual é o desafi o para uma mulher 
ocupar um cargo tão importante 
na indústria farmacêutica, 
particularmente na Genzyme? 
Quais são suas expectativas 
profi ssionais para 2010?

O setor é prioritariamente masculino e sou 
uma das primeiras mulheres brasileiras a 
ocupar o comando de um laboratório e a pri-
meira mulher a dirigir no Brasil uma empresa 
multinacional de Biotecnologia. Assim, acre-
dito que os desafi os não serão diferentes em 
função do gênero, porém, em nossa socieda-
de, apesar de estarmos no século XXI, o ma-
chismo ainda está presente, e, portanto, esse 
é um desafi o extra que precisamos enfrentar. 
Além disso, temos também a árdua tarefa 
de conciliar a exaustiva vida executiva com 
as atividades da administração doméstica. O 
equilíbrio entre a vida pessoal e profi ssional 
tem se apresentado como um grande desafi o 
na área da saúde, em que tempo é um fator 
crítico para o sucesso dos tratamentos. 

 | Set-Out 2010 18



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio_institucional_09_10.pdf   1   9/13/10   2:15 PM



Especial Dia do Médico

A grande missão do
Hospital Samaritano de São Paulo

Sem dúvida, os fundadores, bem 
como o corpo médico e os colabo-
radores que fi zeram (e fazem) parte 
do Hospital, são os grandes respon-
sáveis por fazer do Samaritano uma 
referência na área de assistência hos-
pitalar no Brasil.

Como reconhecimento desse tra-
balho, a Revista UPpharma retrata nas 
próximas páginas a grandeza de esfor-
ços que ajudaram a construir a história 

de sucesso do Hospital Samaritano de 
São Paulo. 

Inaugurado em 25 de janeiro de 
1894, o Hospital Samaritano nasceu 
no dia em que a capital paulista com-
pletava mais um aniversário. A ideia de 
criar um lugar que recebesse pessoas 
de todas as crenças, raças e nacio-
nalidades, sem distinções, partiu de 
uma situação inesperada e constran-
gedora vivida por José Pereira Achao, 

Inaugurado em 25 de janeiro de 1894, o Hospital Samaritano nasceu 
no dia em que a capital paulista completava mais um aniversário.

Como acontece todos os anos, a 
Revista UPpharma mais uma vez co-
memora o Dia do Médico, instituído 
em 18 de outubro, desenvolvendo 
uma reportagem especial sobre uma 
das mais conceituadas instituições 
de assistência hospitalar de São 
Paulo: o Hospital Samaritano, que 
há 116 anos vem contribuindo para 
levar mais saúde e bem-estar para a 
sociedade.



um imigrante chinês, protestante, 
que chegou ao Brasil no fi nal do sé-
culo XIX. 

Ao desembarcar com febre tifoide, 
José Achao foi para a Santa Casa de 
Misericórdia, em São Paulo. Lá, se-
gundo as regras e os costumes, todo 
paciente não-católico era doutrinado e 
precisava converter-se ao catolicismo 
para ser atendido. Por isso, ao morrer 
em 1884, deixou todos os seus bens 
à Igreja Presbiteriana para que o seu 
sonho virasse realidade. 

A iniciativa partiu de um grupo 
de imigrantes britânicos, norte-ame-
ricanos e alemães, apoiado por tra-
dicionais famílias paulistas, que fun-
dou, em 1890, a Sociedade Hospital 
Evangélico, que mais tarde daria ori-
gem ao Hospital Samaritano. 

No século XX, paralelamente à ur-
banização e industrialização de São 
Paulo, o Hospital se transformava e 
modernizava: o número 1.486 da Rua 
Conselheiro Brotero, em Higienópolis, 
passou por diversas reformas e am-
pliações, sempre com a fi nalidade de 
oferecer o melhor atendimento para a 
comunidade. 

Atento aos avanços da medicina, 
o Hospital Samaritano investiu em 
equipamentos e tecnologia, ofere-
cendo novas especialidades clínicas 
e cirúrgicas aos pacientes. Ampliou 
também o quadro administrativo, de 
profi ssionais médicos e de saúde. 
Uma sólida instituição particular, que 
autossustentava e gerava recursos 
para manter suas atividades fi lantró-
picas, passou a ocupar o lugar do pe-
queno hospital geral. 

Dedicação integral 
ao paciente
Tal como na parábola do “Bom 

Samaritano”, que inspirou o seu nome, 
o Hospital jamais esqueceu a sua vo-
cação: o cuidado e a dedicação inte-
gral ao paciente. 

No início eram 16 leitos. Hoje, 
são 201, pelos quais passam 1.300 

pacientes por mês. A estrutura de 
atendimento conta com 2.210 colabo-
radores – entre contratados e presta-
dores de serviços – e 1.306 médicos, 
que realizam cerca de 11 mil cirurgias 
por ano.

O Hospital Samaritano de São 
Paulo destaca-se pela excelência e 
humanização no atendimento à saú-
de. Em 2004, o Hospital Samaritano 
foi acreditado pela Joint Commission 
International (JCI), tornando-se o ter-
ceiro hospital geral privado do Brasil a 
ser reconhecido nacional e internacio-
nalmente pelo mais importante órgão 
certifi cador de padrões de qualidade 
das instituições de saúde no mundo. 
A acreditação atesta a efi ciência dos 
processos adotados pelo Samaritano, 
demonstrando padrões de excelência e 
segurança para clientes e profi ssionais 
que atuam no Hospital, além de ampliar 
o diferencial de qualidade. O Hospital 
foi reacreditado pela JCI em 2007 e 
passa por nova certifi cação em 2010.

Além dos investimentos em equi-
pamentos e treinamento dos profi ssio-
nais, a fi lantropia também é uma forte 
característica do Samaritano. Sem fi ns 
lucrativos, o Hospital tem todo o resul-
tado fi nanceiro revertido em ações de 

Responsabilidade Social. A Instituição 
mantém parcerias com o Poder 
Público Municipal, Estadual e Federal 
para realização de obras, pesquisas, 
ensino e apoio na gestão de hospi-
tais públicos. Entre os anos de 2007 
e 2009, foram investidos aproximada-
mente 44 milhões de reais em projetos 
sociais. Para 2010, o orçamento pre-
visto é de 17 milhões. 

O Hospital Samaritano investe no 
bem-estar, na qualidade de vida e no 
incentivo ao desenvolvimento de sua 
equipe, formada por 1.526 colaboradores 
contratados e 684 prestadores de serviço. 

Mulheres acima de 45 anos = 69

Total de mulheres = 1.019

Homens acima de 45 anos = 188

Total de homens = 507

  Mulheres               Homens

26,8%

73,2%

Tal como na parábola do “Bom Samaritano”, que inspirou o seu nome, o Hospital 
jamais esqueceu a sua vocação: o cuidado e a dedicação integral ao paciente. 

Hall principal do Hospital
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Especial Dia do Médico

Tecnologia avançada
Hoje, o Samaritano também atua 

em Medicina Diagnóstica e Terapêu-
tica nas áreas de Anatomia Patológi-
ca, Angiografi a digital (diagnóstica e 
intervencionista); Banco de Sangue e 
Hemoterapia; Fonoaudiologia; Endos-
copia, Exame de Liquor; Fisioterapia; 
Hemodiálise; Laboratório Clínico; Ma-
mografi a Diagnóstica e Agulhamento; 
Medicina Nuclear e Densitometria Ós-
sea; Núcleo do Ouvido Biônico; Provas 
de Função Pulmonar; Quimioterapia; 
Radiologia Diagnóstica e Intervencio-
nista; Ressonância Magnética; Terapia 
Fotodinâmica; Tomografi a Computa-
dorizada Helicoidal; Ultrassonografi a 
Diagnóstica e Terapêutica.

Como um hospital que atua em 
alta complexidade, nas áreas de 
Cardiologia, Oncologia, Cirurgia Geral 
e Pediatria, Neurologia, Transplantes 
de Rim, Fígado e Medula Óssea, en-
tre outras, o Samaritano possui um 
Centro Cirúrgico com 11 salas.

A Instituição investiu na moderni-
zação da sua Medicina Diagnóstica 
com aquisição de equipamentos de 
ultrassonografi a 3D e 4D; câmara de 
cintilação modelo Millenium, que rea-
liza exames de imagens anatômicos e 

funcionais de vários órgãos e tecidos 
e em aparelhos Gama Probe, usados 
na detecção de vários tipos de lesão 
de câncer.

Em 2007, o Samaritano colocou à 
disposição de seus clientes um novo 
tomógrafo, capaz de captar 194 ima-
gens por segundo, o que signifi ca alta 
defi nição em imagens, ideal para o 
diagnóstico dos órgãos de movimento 
contínuo, como o coração, e com 60% 
a menos de radiação.

O Hospital ainda disponibilizou R$ 
2,5 milhões, que foram aplicados na 
aquisição de tecnologia médica de pon-
ta, para aumentar e aperfeiçoar a per-
formance de diversos serviços, como 
dois racks de exames videoassistidos 
e um bisturi elétrico para a Unidade 
de Endoscopia; um equipamento de 
Anestesia Primus; um equipamento de 
ultrassom  HD11 Philips, para aumento 
da capacidade produtiva da Unidade 
Cardiológica; um  ultrassom Toshiba 
para a Unidade Diagnóstica; dois equi-
pamentos de hemodiálise para bei-
ra de leito, além equipamentos para 
atualização do parque de ventilação 
pulmonar. Também foram adquiridos 
dois equipamentos a laser para Centro 
Cirúrgico, um Raio X Telecomandado e 

dois racks de videocirurgia, que foram  
incorporados ao parque tecnológico 
do Samaritano no início de 2010.

Outras tecnologias adotadas foram 
o tomógrafo MultSlice, up grade do 
equipamento de ressonância magnéti-
ca, up grade do equipamento de he-
modinâmica, novos equipamentos de 
MAPA e holter, equipamento de eco-
cardiograma, equipamentos endos-
cópicos (gastroscópios e colonoscó-
pios) e implantação do sistema PACS 
(2009).

Com um corpo médico altamente 
capacitado, o Hospital atende em todas 
as especialidades médicas: Acupuntu-
ra, Alergia e Imunologia, Anestesiologia, 
Angiologia, Cancerologia, Cardiologia, 
Cirurgia Bucomaxilofacial; Cirurgia Car-
diovascular, Cirurgia da Mão, Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço, Cirurgia do Apa-
relho Digestivo, Cirurgia Geral, Cirurgia 
Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia 
Torácica, Cirurgia Vascular, Coloproc-
tologia, Dermatologia, Endocrinologia 
e Metabologia, Endoscopia, Gastroen-
terologia, Geriatria, Ginecologia e Obs-
tetrícia, Hematologia e Hemoterapia, In-
fectologia, Mastologia, Medicina de Fa-
mília e Comunidade, Medicina Física e 
Reabilitação, Medicina Intensiva, Medi-
cina Nuclear, Nefrologia, Neurocirurgia, 
Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia 
e Traumatologia, Otorrinolaringologia, 
Patologia, Patologia Clínica/Medicina 
Laboratorial, Pediatria, Pneumologia, 
Psiquiatria, Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem, Reumatologia, Ultrasso-
nografi a e Urologia.

Números de 2009

2009

Internações 15.094

Cirurgias 11.044

Partos 300

Atendimento de emergências  132.153

Medicina Diagnóstica – Exames realizados 1.124.000

Total geral de atendimentos 1.223.672

Leitos 201

Além dos investimentos em equipamentos e treinamento dos profi ssionais, 
a fi lantropia também é uma forte característica do Samaritano.

Área de tomografi a

 | Set-Out 2010 22



Doutor(a),

A humanidade sonha com um mundo melhor, 
mas poucos Homens conseguem manter 

este sonho vivo por uma vida inteira.

Nós queremos agradecê-lo(a) por praticar 
este sonho tão intensamente.

18 de outubro: 
Dia do Médico.

BR/0039/2010  09/SET/2010
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Em 2009, o Hospital Samaritano 
investiu cerca de R$ 7,5 milhões no 
incremento de seu parque tecnológi-
co. Cinco milhões foram destinados à 
área de Tecnologia da Informação para 
otimizar seus sistemas, sendo parte 
desse investimento na aquisição do 
Sistema Tasy, único software de ges-
tão hospitalar certifi cado tanto pela 
Sociedade Brasileira de Informática em 
Saúde (SBIS) quanto pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM). Com essa 
ferramenta, os processos e os con-
troles internos fi caram mais efi cientes. 
Para o cliente, a mudança mais visível 
foi a aplicação do prontuário eletrônico. 

Outro investimento de porte foi 
com o RIS/PACS, sistema para agen-
damento e gerenciamento de imagens 

Inovações garantem 
melhores serviços
O Instituto de Conhecimento, Ensino 
e Pesquisa do Hospital Samaritano 
tem como fi nalidade principal reunir e 
difundir conhecimento na área médica.

médicas, que representou incremento 
na qualidade assistencial e agilização 
dos processos.

Importantes esforços também têm 
sido aplicados nos projetos de auto-
mação dos processos de armazena-
mento de insumos, materiais hospita-
lares e medicamentos, com o objetivo 
de aumentar a segurança do paciente 
e melhorar o nível da efi ciência opera-
cional. Faz parte do projeto a implan-
tação do Kardex de armazenamento e 
dispensação, dos dispensários eletrô-
nicos Pyxis, localizados nos postos de 
enfermagem. Futuramente, o processo 
estará disponível no Centro Cirúrgico 
para reduzir o tempo gasto no trans-
porte de insumos hospitalares e au-
mentar a segurança na dispensação 

de materiais e medicamentos. Faz 
parte do projeto de automação ainda 
a instalação de correio pneumático, 
iniciada em 2009, que ligará a nova 
Farmácia de Distribuição, que estará 
localizada no novo prédio hospitalar, 
a todos os postos de enfermagem, 
tanto no novo complexo quanto nos já 
existentes.

Desde 2004, a área de hotelaria, 
responsável pelo acolhimento dos pa-
cientes, vem recebendo investimentos 
para treinamento das equipes e revi-
talização das salas de espera e das 
unidades de internação e acolhimento 
dos pacientes.

Datas especiais
Mais do que oferecer a melhor as-

sistência à saúde, também é necessá-
rio cuidar de outros detalhes: do tem-
pero das refeições ao diálogo aberto 
entre equipe médica e paciente. Há 
ainda a atenção às datas especiais. 
Nos dias de festa, como aniversários e 
Dia das Crianças, o ambiente hospita-
lar se transforma com a ajuda de uma 
lúdica decoração. Afi nal, comemorar a 
vida é fundamental, mesmo diante de 
uma internação. 

Há ainda o Disk Serviço, coordena-
do pela equipe de concierges, que é 
voltado para o paciente que está inter-
nado. A situação de estar em um hos-
pital, em geral, é apreensiva. Nessas 
horas, quanto mais confortável o clien-
te estiver, melhor se sentirá. Para isso, 
é possível pedir a uma profi ssional Berçário
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para fazer unhas, cabelo e massagem, 
solicitar DVDs, notebooks, apoio re-
ligioso, enfi m, diversos serviços para 
dar a sensação de vida normal.

Esse jeito humanizado e acolhedor é 
resultado da cultura da Instituição, mas 
também de treinamento e organização 
no trabalho, que entende por qualida-
de do atendimento desde o sorriso do 
primeiro atendimento até a limpeza das 
áreas, a expertise de sua equipe médi-
ca e o cuidado e o carinho com o outro.

Capacitação do 
corpo clínico
A alta capacitação dos profis-

sionais que atuam no Samaritano 
é um dos grandes diferenciais da 
Instituição. Essa preocupação tem 
resultado em ações bem-sucedidas 
nessa área, como a criação, em 
2009, do Instituto de Conhecimento, 
Ensino e Pesquisa (ICEP).

O ICEP representa uma evolução 
do Centro de Estudos e Pesquisas 
(CEPE) do Samaritano, implantado 
em 1993 com o objetivo de atuali-
zar e aperfeiçoar o corpo clínico do 
Hospital. Entre as atividades previstas 
está a realização de cursos, palestras 
e convênios com agências ofi ciais e 
instituições de fomento à pesquisa, 
o que signifi cará um investimento de 
R$ 1,7 milhão durante o ano de 2010. 
O instituto permitirá maior união entre 
o ambiente acadêmico da universida-
de e assistencial do Hospital.

Para o futuro estão previstas residên-
cia médica, capacitação e pós-gradua-
ção de Enfermagem. Para isso, já estão 
sendo feitas parcerias com instituições 
de ensino e universidades, como USP, 
Santa Casa, Getulio Vargas, Pontifícia 
Universidade Católica (PUC) e Escola 
Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM), além do Coren-SP e da 
Fundação Antonio e Helena Zerrenner, 
para curso técnico de Enfermagem.

O Instituto de Conhecimento, Ensino 
e Pesquisa do Hospital Samaritano 
tem como fi nalidade principal reunir e 

difundir conhecimento na área médica e 
divulgar as atividades científi cas do seu 
corpo clínico e de todos os profi ssionais 
de saúde da Instituição. 

Com o ortopedista Ivan Ferraretto 
na presidência, o ICEP reúne e apoia 
cientifi camente os médicos, enfermei-
ros e demais profi ssionais da saúde, 
contribuindo para a atualização contí-
nua do profi ssional e até de estudan-
tes de medicina, oferecendo cursos 
e palestras. As atividades do Centro 
de Estudos e Pesquisas incluem as 
Reuniões Clínicas, a Telemedicina, 
a Educação Continuada e o Boletim 
Científi co. 

A infraestrutura do ICEP conta com 
três auditórios – Espaço Russel (104 
m2), Capela das Artes (57 m2) e Sala 
de Telemedicina (70 m2) – equipados 
com computadores, telas para proje-
ção, projetores multimídia, equipamen-
tos de sonorização etc., além de toda 
a tecnologia da Sala de Telemedicina 
equipada para teleconferências, onde 
são apresentados programas de ensi-
no médico a distância. 

O Instituto também atua na comu-
nidade na prevenção de doenças e 
no esclarecimento de dúvidas com os 
Cursos para a Comunidade e o Curso 
de Gestantes.

A área de hotelaria do Hospital vem recebendo investimentos para treinamento das 
equipes, a revitalização das salas de espera e das unidades de internação.

Quarto Vip

Quarto maternidade

 | Set-Out 2010 26



Ser médico é elevar estas atitudes a um grau máximo, 
no compromisso de cuidar e salvar vidas.

Respeito
Parceria
Ética
Relacionamento

A BIOLAB cumprimenta os Médicos pelo seu dia e reafi rma sua missão de 
contribuir com o avanço da medicina e oferecer medicamentos inovadores.

18 de outubro – Dia do Médico

AF_Anuncio Dia medico.indd   1 21/09/2010   11:42:25



Especial Dia do Médico

Para se manter como referência na 
área de assistência hospitalar, em 2011, 
o Samaritano inaugurará um novo com-
plexo. Seguindo o conceito de cons-
trução sustentável, a obra receberá 
investimentos de R$ 123 milhões em 
projetos, equipamentos e instalações, 
parte das quais será fi nanciada pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 

Com estilo arquitetônico contem-
porâneo, o prédio terá área total de 
32 mil m² e 19 andares, contando o 
heliponto. Com isso, a capacidade de 
leitos em Unidades de Internação e de 

Terapia Intensiva passará de 200 para 
aproximadamente 300. Nesse projeto, 
foram gerados 300 postos de trabalho. 
Após a conclusão da obra, o Hospital 
também prevê a criação de 600 em-
pregos diretos. 

Para atender às demandas do 
mercado de saúde, o edifício pos-
sui pavimentos fl exíveis, permitindo 
adaptações mínimas e rápidas. Com 
característica modular, a obra segue 
o conceito de construção sustentável, 
contemplando técnicas para redução 
de energia e sistemas de reaproveita-
mento de água da chuva. 

Um novo e moderno 
complexo hospitalar

O novo prédio conta com um 
moderno e completo Centro de 
Medicina Diagnóstica; o auditório do 
Instituto do Conhecimento, Ensino e 
Pesquisa possuirá 200 lugares para 
conferências e bibliotecas; um novo 
Serviço de Gastronomia e Nutrição; 
Centro Cirúrgico; Unidades de Terapia 
Intensiva; Quartos e Consultórios 
Médicos; um átrio com serviços e 
conveniência, além de outras fa-
cilidades diversas para pacientes, 
acompanhantes e para a comunida-
de de Higienópolis, bairro em que o 
Samaritano foi fundado há 116 anos. 
Além disso, serão criadas 300 novas 
vagas no estacionamento, localizado 
nos três subsolos, ampliando para 
aproximadamente 600 o número total 
de vagas oferecidas pelo Hospital. 

O novo projeto contempla ainda a 
reestruturação e ampliação das áreas 
de Prontos-Socorros – com duplica-
ção da capacidade – e a criação de 
unidade ambulatorial de retaguarda 
para urgência e emergência.

Com a ampliação, a capacidade 
de leitos em Unidades de Internação 
e de Terapia Intensiva passará de 200 
para até 300, tendo um aumento de 
cerca de 55% no número de leitos 
destinados a pacientes internados 
e em 140% a capacidade de atendi-
mento de pacientes ambulatoriais, 
com a implantação  do novo Centro de 
Medicina Diagnóstica, Centro Cirúrgico 
Ambulatorial, Unidades de Hospital-dia 
e Centro de Reabilitação.

Pronto-Socorro 
também é referência
O Pronto-Socorro Adulto do Hospital 

Samaritano, fundado em 1976, ofere-
ce uma estrutura de atendimento 24 
horas com equipe médica e de en-
fermagem especializada nos atendi-
mentos de emergência. A qualidade 
é assegurada por programas cons-
tantes de treinamentos, tais como o 
ACLS (Advanced Cardiac Life Support) 
e o ATLS (Advanced Trauma Life 
Support), que tratam especifi camente 

Com estilo arquitetônico contemporâneo, o novo 
prédio do hospital terá área total de 32 mil m² e 
19 andares. Com isso, a capacidade de leitos em 
Unidades de Internação e de Terapia Intensiva 
passará de 200 para aproximadamente 300.
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dos cuidados avançados em cardiolo-
gia e traumatologia.

Um dos diferenciais do Pronto-
Socorro Adulto do Hospital Samaritano 
é a realização de uma pré-consulta por 
enfermeiros após a chegada de cada 
paciente. Essa iniciativa garante a prio-
ridade para casos emergenciais e oti-
miza o atendimento dos pacientes. 

A equipe médica que atua na área 
é formada por socorristas de especia-
lidades clínica e cirúrgica, ortopedia e 
ginecologia/obstetrícia, que fi cam per-
manentemente no local, além de outras 
especialidades, que podem ser acio-
nadas de acordo com a necessidade.

O atendimento conta ainda com 
o apoio da estrutura dos Serviços de 
Apoio ao Diagnóstico e Terapêutica, 
Unidade de Terapia Intensiva, Unidade 
de Internação e Centro Cirúrgico do 
Hospital Samaritano. Anualmente, são 
realizados mais de 83 mil atendimen-
tos no Pronto-Socorro Adulto.

Pensando nos jovens pacientes, 
o Hospital Samaritano dispõe de um 
Pronto-Socorro Infantil desde 1991 
– apto a atender as mais complexas 
emergências, com o apoio da Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica. 

O paciente Samaritano tem à sua 
disposição efi cientes serviços diag-
nósticos – como laboratório clínico sob 
responsabilidade técnica do Fleury, 
serviço de imagens, ressonância 
magnética, tomografi a, entre outros – 
equipamentos de última geração, um 
moderno e seguro Banco de Sangue, 
centro cirúrgico equipado para aten-
der desde os mais simples até os mais 
complexos procedimentos, anestesis-
tas especializados, endoscopistas e 
serviço de hemodinâmica. 

Os profi ssionais do Pronto-Socorro 
Infantil recebem treinamento especial, 
visando desenvolver suas habilidades 
específi cas e vocação para lidar com 
crianças e adolescentes com idade 
entre zero e 14 anos. As equipes têm 
especialização em Pediatria e também 
no atendimento de emergências pedi-
átricas, PALS (Suporte Avançado de 
Vida em Pediatria). 

O PSI possui seis leitos de obser-
vação, nos quais a criança é monito-
rada e supervisionada por médicos e 
enfermeiras até posterior reavaliação, 
podendo receber alta ou ser enca-
minhada à unidade de internação do 
Hospital. 

Em meio à estrutura do Pronto-
Socorro Infantil do Samaritano, me-
rece destaque a sala de Terapia de 
Reidratação Oral (TRO), criada em ca-
ráter pioneiro, especialmente para o 
atendimento dos casos de desidrata-
ção por diferentes causas. Nesta sala, a 
criança recebe a medicação necessária 
confortavelmente instalada em poltro-
nas, acompanhada dos pais e super-
visionada por enfermeiras e médicos.   
Além disso, todo o espaço físico do PSI 
é estilizado e decorado, tornando o am-
biente agradável para as crianças.

O paciente que chega ao Pronto-
Socorro Infantil do Hospital Samaritano 
tem à sua disposição, além de pe-
diatras, cirurgiões infantis, hemato-
logistas, otorrinolaringologistas, of-
talmologistas, entre outros médicos 
especialistas. Mensalmente, são aten-
didas em média mais de 4,5 mil crian-
ças no PSI.

Pronto-Socorro Obstétrico
O Pronto-Socorro Obstétrico do 

Hospital Samaritano está apto a aten-
der gestantes normais e de alto risco, 
dispondo de tecnologia de ponta e 
uma equipe composta de pediatras, 
neonatologistas, ginecologistas, anes-
tesistas e enfermeiras obstétricas atu-
ando 24 horas por dia.

O Pronto-Socorro Obstétrico fi ca 
localizado no quinto andar, sendo ex-
clusivo para mulheres com mais de 20 
semanas de gestação e casos de alto 
risco. Gestantes com menos de 20 se-
manas também têm um espaço exclu-
sivo no Pronto-Socorro Adulto. 

Além do Pronto-Socorro Obstétrico, 
o Hospital Samaritano ainda conta com 
uma ampla estrutura para atender a 
mulher grávida – que pode utilizar o 
Pronto-Socorro Adulto, Maternidade e 
Unidade Neonatal. Na necessidade de 
realizar exames, a gestante pode dispor 
do atendimento na área de Medicina 
Diagnóstica, que atua 24 horas no 
Samaritano. Tudo para oferecer confor-
to e segurança no atendimento.

Os profi ssionais do Pronto-Socorro Infantil recebem treinamento especial, visando desenvolver 
suas habilidades específi cas e vocação para lidar com crianças e adolescentes.

UTI - novo prédio
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O Hospital Samaritano também 
se destaca pelas ações voltadas ao 
atendimento humanizado. A Instituição 
parte do princípio de que quem chega 
ao Samaritano deve ter a certeza de 
que será bem acolhido. 

Para o cliente, o bom atendimen-
to signifi ca receber a melhor assis-
tência para seu problema de saúde e 
ser amparado durante esse processo, 
muito além da atenção médica em si. 
É um empenho de todos os serviços 
na área de hotelaria. A hospitalidade 
vai além de oferecer um serviço de 
quarto completo para o cliente: nas 
salas de espera, estão à disposição de 
clientes e familiares televisões em LCD 
com diversos canais e rede gratuita de 
internet. 

Quem está no Samaritano duran-
te alguma data comemorativa recebe 
tratamento diferenciado. No aniversá-
rio do cliente, a celebração pode ter 
bolo (respeitadas eventuais restrições 

alimentares), presente e presença de 
familiares. Em datas como Dia das 
Mães, das Crianças, Páscoa, Natal e 
feriados judaicos, por exemplo, todo o 
Hospital é envolvido, com decoração e 
programação especiais.

Paciente bem acolhido
Ao dar entrada no Samaritano, o 

cliente é recebido por um anfi trião, uma 
pessoa que será o seu canal de conta-
to com os serviços do Hospital duran-
te sua estada. Além de informar sobre 
os serviços e guiá-lo pelo Hospital, o 
anfi trião pode providenciar serviços 
como táxi, locação de equipamentos, 
cabeleireiro, fl orista, massagista e o 
que mais o cliente precisar – tal qual o 
concierge de um grande hotel. 

A hotelaria hospitalar, implantada 
em 2004, recebeu diversas melhorias 
ao longo de 2009. Foram investidos 
cerca de R$ 1,6 milhão no total, em 
melhorias como a reforma das salas 

de espera de internação e aquisição 
de rede wi-fi  gratuita para os clientes 
e TVs de LCD; a modernização dos 
apartamentos da Ala Norte, incluindo 
o oferecimento de instalações diferen-
ciadas; a comemoração de aniversá-
rios do paciente e a implantação pelo 
Serviço de Nutrição e Gastronomia do 
cardápio com duas opções. A assis-
tência a pacientes vip inclui discrição 
completa no atendimento.

Orientação para a saúde
O cuidado com os clientes do 

Samaritano ultrapassa os limites do 
Hospital. O Comitê de Educação de 
Pacientes e Familiares elabora manuais 
com informações sobre tratamentos e 
dicas importantes para diversas doen-
ças. Multidisciplinar, o Comitê inclui 
enfermeiros, médicos, fi sioterapeutas, 
farmacêuticos, nutricionistas e comu-
nicação, com o objetivo de orientar 
o paciente. Além do material impres-
so, há campanhas específi cas e uma 
atenção especial aos portadores de 
diabetes que, além da orientação, re-
cebem um kit de glicemia. Newsletters 
semanais com dicas de saúde, a re-
vista Samaritano com Você, fôlderes e 
os monitores de tevê distribuídos pelo 
Hospital, gerenciados externamente 
pela Elemídia, também são formas de 
contatar e manter o cliente informado 
e esclarecido. 

Para a área de alimentação, o 
Serviço de Gastronomia e Nutrição 
elaborou fôlderes específi cos que ex-
plicam quais são os melhores alimen-
tos para determinadas patologias, 
como são usados no Hospital e como 
podem ser preparados em casa por 
pacientes e familiares. Os materiais 
esclarecem dúvidas de pacientes 
com colesterol diferenciado, compro-
metimento imunológico, problemas 
gastrointestinais, aqueles que passam 
por iodoterapia ou são transplantados 
e ainda outros sobre alimentos funcio-
nais (e suas indicações para pessoas 
com problemas cardíacos) e alimenta-
ção saudável.

Educação em saúde 
Orientação a pacientes e familiares

Sala de estar
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Cuidados paliativos
O Programa de Cuidados Paliativos 

disponibilizado pelo Hospital Samaritano 
está inserido na fi losofi a de humaniza-
ção do tratamento. Seu trabalho é me-
lhorar a qualidade de vida e diminuir as 
dores de paciente com doenças crôni-
cas e, muitas vezes, em estado terminal. 
Antes usados apenas para pacientes 
com câncer em estágio avançado, os 
cuidados paliativos contribuem para o 
bem-estar e o alívio de sofrimento tam-
bém de pessoas que sofrem com do-
enças crônico-degenerativas, entre as 
quais insufi ciência cardíaca, Alzheimer, 
esclerose lateral amiotrófi ca, esclero-
se múltipla, AVC e doença pulmonar 
grave. A equipe multidisciplinar inclui 

ações conjuntas ao tratamento re-
gular, a partir de uma solicitação do 
médico ou do próprio paciente ou 
familiar. Os pacientes contam ainda 
com assistência ambulatorial em ca-
ráter particular.

Conversa franca
Só entende quem sabe ouvir. 

Ao abrir canais para que seus clien-
tes expressem o que pensam dos 
serviços do Samaritano, o Hospital 
pode melhorar ainda mais seu aten-
dimento. Os clientes podem opinar, 
elogiar ou criticar pessoalmente, por 
telefone, fax, e-mail, site ou por car-
tas. Além disso, pesquisas regulares 
com pacientes internados e com os 
atendidos no pronto-socorro procu-
ram identifi car as áreas que exigem 
uma atenção especial. Para coorde-
nar este trabalho, o Hospital conta 
com um Serviço de Atendimento ao 

Cliente – SAC que no fi nal de 2009 
iniciou um processo de reestrutura-
ção com o objetivo de aprimorar ainda 
mais os serviços prestados e orientar 
as áreas na revisão de processos que 
causem maior impacto no cliente.

Em posse dos dados, os gestores 
se reúnem para discutir causas e so-
luções. Em 2009, o índice de satisfa-
ção geral do cliente foi de 82%, apesar 
de ter sido um ano em que o Hospital 
passou por uma pandemia de gripe 
A H1N1, além da implantação de um 
novo sistema de gestão hospitalar que 
envolveu todo o complexo.

A humanização do Samaritano tam-
bém se traduz em seu relacionamento 
com a comunidade local, benefi ciada 
com iniciativas focadas em qualidade 
de vida, informação e cultura. O Hospital 
desenvolve projetos em prol dos mo-
radores dos bairros de Higienópolis, 
Pacaembu e Sumaré.

O Programa de Cuidados Paliativos disponibilizado pelo Hospital Samaritano 
está inserido na fi losofi a de humanização do tratamento.
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Nesses 116 anos de atuação, o 
Hospital Samaritano segue fi rme em 
sua missão de colocar à disposição da 
população os melhores recursos para 
os cuidados com a saúde e uma as-
sistência médica com qualidade. Além 
de atender pacientes particulares e de 
operadoras de saúde, o Samaritano 
estende sua assistência médica à po-
pulação menos favorecida.

Responsabilidade Social
A vocação do Samaritano

Considerado pelo Ministério da 
Saúde um dos hospitais de excelên-
cia do País, desde 2008 o Samaritano 
participa de projetos nas três esferas 
do Poder Público: federal, estadual e 
municipal.

Nos 21 programas atualmente 
apoiados pelo Samaritano, são desen-
volvidos desde a criação e o gerencia-
mento de indicadores de qualidade de 

hospitais públicos e maternidades até 
pesquisas clínicas sobre problemas re-
nais e câncer de mama.

De mãos dadas 
com o município
Projeto Mãe Paulistana: programa de 

implantação do sistema de regulação 
à assistência materno-infantil e neo-
natal precoce para gestantes e bebês 
recém-nascidos da cidade de São 
Paulo e região metropolitana. De 2006 
a 2009, foram atendidas 393.865 ges-
tantes e realizados 408.281 partos. 
O projeto foi bem-sucedido não so-
mente em números de atendimento, 
mas também na realização de par-
tos naturais, que corresponderam a 
65,4% do total de nascimentos.

Projeto de Desenvolvimento de Instrumentos 
de Gestão e Apoio Operacional do Hospital 
Municipal Dr. Carmino Caricchio, em São 
Paulo: o centro cirúrgico e a central 
de material esterilizado do Hospital 
Municipal já tiveram sua reforma con-
cluída, conforme propunha o projeto. 
As UTIs e a Unidade de Queimados 
passam agora por uma grande rees-
truturação física. 

Projeto de Preparação para Acreditação 
do Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, 
em São Paulo: o projeto de acredita-
ção do Hospital, ligado à Secretaria 
Municipal de Saúde de São Paulo, 

Além de atender pacientes particulares 
e de operadoras de saúde, o Samaritano 
estende sua assistência médica à 
população menos favorecida.
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entra no ano de 2010 em fase fi nal; os 
trabalhos desenvolvidos até o momen-
to objetivam dar continuidade ao pro-
cesso preparatório para a Avaliação de 
Certifi cação ONA Nível I.

Projeto de Preparação para Acreditação do 
Hospital Municipal Dr. Benedicto Montenegro, 
em São Paulo: os trabalhos foram con-
cluídos com sucesso em outubro de 
2009. A obtenção da acreditação fa-
cilitou a condução dos programas de 
melhoria do Hospital e intensifi cou a 
participação dos colaboradores nas 
atividades propostas. Esse foi o pri-
meiro hospital municipal de São Paulo 

acreditado pela Organização Nacional 
de Acreditação (ONA).

Projeto para Implantação de Centro 
Especializado em Medicina do Esporte para 
Atendimento de Idosos na Região Norte do 
Município de São Paulo: o programa criou 
uma Unidade de Medicina Esportiva, 
ligada à Secretaria Municipal de 
Saúde de São Paulo e à Secretaria de 
Esportes do Município, voltado para a 
terceira idade, que foi multiplicada em 
outras unidades.

Programa de Apoio Assistencial a 
Pacientes Referenciados pelo Gestor Local 
do SUS em São Paulo nas Áreas de Apoio 
Diagnóstico, Atenção Cirúrgica de Alta 
Complexidade e Terapia Renal Substitutiva: 
o programa tem proporcionado a reali-
zação de procedimentos assistenciais, 
no Hospital Samaritano, a pacientes 
submetidos ao sistema de regulação 
do município, na área de apoio diag-
nóstico, de atenção cirúrgica especia-
lizada em Ortopedia, Neurocirurgia, 
Cirurgia Cardiovascular, Oncologia, 
Terapia Renal Substitutiva e Preparação 
Pré-operatória de Transplante Renal.

Projeto HSAMA (Programa de Assistência 
Multidisciplinar Integrada – Modelo de 
Continuidade de Cuidados em População 
Materno-Infantil Diferenciada): no ano 
passado, o Hospital Samaritano in-
vestiu cerca de R$ 1,03 milhão 
no Atendimento Multiassistencial 
(HSAMA), um dos principais projetosde 
responsabilidade social da Instituição. 
Criado em 2000, o programa benefi cia 
crianças carentes com atendimento 
médico e odontológico gratuito, por 
meio do apoio de grupos de voluntá-
rios e parcerias. Desde então, foram 
realizados 49 mil atendimentos, num 
total de 1.960 dias de atuação.

O HSAMA atua em duas frentes: 
com as mães e as crianças. Por um lado, 
ajuda a prevenir doenças infantis por 
meio da realização de consultas periódi-
cas com as crianças. Por outro, oferece 

orientação às mães sobre cuidados com 
higiene e nutrição, em palestras ministra-
das por enfermeiros e nutricionistas.

Os voluntários externos do projeto 
– que são agentes comunitários liga-
dos a entidades fi lantrópicas associa-
das ao Hospital Samaritano – cuidam 
da seleção e do encaminhamento 
das crianças, que têm entre zero e 
14 anos de idade e são oriundas de 
famílias carentes. A maioria das crian-
ças atendidas (53%) situa-se na faixa 
etária de zero a três anos. Elas pas-
sam por consultas principalmente com 
médicos (2.292 consultas em 2009) 
e nutricionistas (2.232 consultas em 
2009).  Além de médicos e nutricionis-
tas, estão envolvidos no programa as-
sistentes sociais e outros profi ssionais 
que cuidam da saúde das crianças, 
realizando consultas odontológicas, 
atendimento de fi sioterapia e exames 
laboratoriais, entre outros.

Parcerias com o Estado
Programa de Auxílio à Gestão das Santas 

Casas do Interior do Estado de São Paulo: 
programa de Auxílio à Gestão das 
Santas Casas do Interior do Estado de 
São Paulo: atuou em 16 Santas Casas 
e maternidades, proporcionando infor-
matização, nova gestão fi nanceira e 
planejamento estratégico, conforme as 
diretrizes do programa de assessoria 
e desenvolvimento de competências 
técnicas e administrativas de unidades 
de saúde indicadas pela Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo. O pro-
jeto foi iniciado em 2008.

Projeto de Auxílio à Gestão de Maternidades: 
outro programa que chega a 2010 
com bons resultados. O projeto, inicia-
do em 2008, permitiu a implantação 
de comissões de revitalização nas dez 
maternidades do SUS atendidas no 
Estado de São Paulo, além da identi-
fi cação de obstáculos estruturais e de 
não conformidades para a adequada 
assistência obstétrica. 

O Hospital Samaritano 

investiu em 2009 

cerca de R$ 16,8 

milhões em projetos 

conveniados com o 

Ministério da Saúde.
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Projeto de Atenção ao Adolescente 
com Dependência Química – Projeto 
Jovem Samaritano: criado pelo Hospital 
Samaritano em 2009, o programa, 
inédito no Brasil, atende gratuitamente 
adolescentes dependentes de álcool e 
drogas. Baseado em um modelo nor-
te-americano bem-sucedido, o Projeto 
Jovem Samaritano, fruto de uma par-
ceria com a Secretaria de Estado da 
Saúde, disponibiliza tratamento para 
jovens em um espaço de quatro mil 
metros quadrados pertencente ao 
Samaritano em Cotia, na Grande São 
Paulo. Os adolescentes de 14 a 18 
anos têm a possibilidade de fi car inter-
nados por períodos de um a três me-
ses e, posteriormente, são convidados 
a participar de um acompanhamento 
pós-tratamento com profi ssionais da 
Instituição.

Em 2009, 96 jovens passaram pela 
clínica e pelo menos 26 continuavam 
em pós-atendimento em regime am-
bulatorial. A expectativa é que sejam 
atendidos em média até 100 depen-
dentes por ano, encaminhados pelas 

unidades de saúde, por conselhos 
tutelares municipais e pelo centro de 
avaliação do próprio Hospital. 

Desde janeiro de 2009, o Hospital 
Samaritano investiu R$ 1 milhão no 
projeto e a previsão é que seja aplica-
do cerca de R$ 1,7 milhão a cada ano. 
Os recursos necessários para o pro-
grama são integralmente custeados 
pelo Samaritano.

Pactuação com o 
Ministério da Saúde
O Hospital Samaritano investiu em 

2009 cerca de R$ 16,8 milhões em 
projetos conveniados com o Ministério 
da Saúde. Em 2008, foram R$ 14,2 
milhões, e para 2010 a expectativa é 
que sejam aplicados outros R$ 14,1 
milhões, chegando a um total de R$ 
45,1 milhões durante os três anos.

Programa de Desenvolvimento e Apoio à 
Gestão Assistencial – Unidades Assistenciais 
da Fiocruz, para Acreditação de Hospitais: 
serão acreditadas, até o fi m do ano 
de 2010, três das nove unidades da 
Fiocruz envolvidas no projeto (dois hos-
pitais, duas Unidades de Atendimento 
ao Trabalhador, um Centro de 
Saúde Escola e quatro Unidades 
Especializadas em Atendimento a 
Doenças  infectocontagiosas). O pro-
grama teve início em 2008.

Programa de Desenvolvimento e 
Apoio à Gestão Assistencial – Avaliação de 
Impacto Econômico em Novos Insumos e 
Desenvolvimento de Quadros Técnicos – 
Anvisa: propõe o desenvolvimento de 
competências técnicas por servidores 
da Anvisa, assim como de equipes da 
rede de hospitais Sentinela, por meio 
de educação presencial e a distância.

Projeto de Preparação para Acreditação 
de Hospital Referenciado pelo SAS/MS 
– Hospital Fêmina – Grupo Hospitalar 
Conceição: é o segundo ano consecuti-
vo em que o Hospital Samaritano de 
São Paulo apoia e auxilia o processo 

de acreditação do Hospital Fêmina, 
de Porto Alegre (RS), ligado ao Grupo 
Hospitalar Conceição (GHC), gerencia-
do pelo Ministério da Saúde.

Programa de Desenvolvimento e Apoio à 
Gestão Assistencial – Unidades Assistenciais e 
de Apoio Operacional de Hospitais Associados 
Indicados pelo Ministério da Saúde: como 
hospital de excelência referenciado 
pelo Ministério da Saúde, o Samaritano 
está desenvolvendo um programa de 
apoio à gestão de 14 hospitais nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro- 
Oeste, nas cidades de Goiânia, Natal, 
Cuiabá, Palmas, Macapá, Belém, São 
Luís e Maceió. Serão qualifi cados 
profi ssionais de UTIs e Unidades de 
Cuidados Semi-Intensivos Neonatais 
e Pediátricas. O projeto, com dura-
ção de três anos, receberá cerca de 
R$ 3,5 milhões de investimentos do 
Samaritano.

Programa de Avaliação Comparativa 
de Modelos de Custeio de Procedimento de 
Alta Complexidade – Padrões Hospitais de 
Excelência X Hospitais Filantrópicos X Tabela 
de Remuneração SUS: o estudo de econo-
mia da saúde quanto aos modelos de 
custeio de procedimentos associados 
ao tratamento de câncer de mama e de 
cardiologia intervencionista foi fi naliza-
do em 2009. A publicação dos resulta-
dos está prevista para este ano.

Diagnóstico e Implementação do Projeto 
de Reestruturação e Qualifi cação da Gestão 
de Hospitais Federais do Ministério da Saúde 
no Rio de Janeiro: seis hospitais de ex-
celência, entre os quais o Samaritano, 
integram o projeto, que tem o objeti-
vo de criar um novo padrão de gestão 
para as unidades em questão, no Rio 
de Janeiro. Já foi realizado o diagnósti-
co das condições atuais dos hospitais, 
e, neste ano, já tiveram início as ações 
necessárias.

O Hospital Samaritano segue fi rme em sua missão de colocar à disposição da população os 
melhores recursos para os cuidados com a saúde e uma assistência médica de qualidade.
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Há mais de 100 anos, o Hospital 
Samaritano de São Paulo destaca-
se pela excelência e humanização no 
atendimento à saúde. Com investi-
mentos contínuos em várias frentes 
e, mais recentemente, com o projeto 
de expansão de sua área física, que 
irá resultar na construção de um novo 
complexo com mais de 30 mil m2, o 
Samaritano conta hoje com um corpo 
clínico de 1.306 médicos, que atende 
em todas as especialidades.

Desde 2008, o Samaritano tam-
bém é considerado um dos hospi-
tais de excelência pelo Ministério da 
Saúde, participando de projetos nas 
três esferas do Poder Público: federal, 
estadual e municipal.

Para prestar uma homenagem aos 
profi ssionais que fazem do Samaritano 
uma referência na área de saúde e, ao 
mesmo tempo, revelar um pouco mais 
da trajetória de sucesso do Hospital, 
a Revista UPpharma entrevistou o 
Superintendente Médico do Samaritano, 
o cardiologista Dr. Luiz Eduardo Bettarello, 
que falou sobre as últimas conquistas e 
realizações da Instituição.

UPpharma – O Hospital 
Samaritano é referência 
na área de saúde no 
Brasil. Quais os principais 
diferenciais da Instituição?
Dr. Luiz Eduardo – Um dos 

grandes diferenciais do Hospital 

Samaritano é a acreditação pela Joint 
Commission International (JCI), obtida 
pela Instituição em 2004. Tal certifi ca-
ção atesta a efi ciência dos processos 
adotados pelo Samaritano, demons-
trando padrões de excelência e segu-
rança para clientes e profi ssionais que 
atuam no Hospital, além de ampliar o 
diferencial de qualidade.

O Hospital Samaritano foi o terceiro 
hospital geral privado do Brasil a ser 
reconhecido nacional e internacional-
mente pelo mais importante órgão cer-
tifi cador de padrões de qualidade das 
instituições de saúde no mundo. 

Além disso, o Hospital possui al-
gumas características que o diferen-
ciam tanto em suas atividades inter-
nas, quanto externas. Hoje, somos 
referência em pediatria nas áreas de 
transplante renal e cirurgia cardíaca 
neonatal. Além disso, também citamos 
o implante coclear, conhecido como 
ouvido biônico, indicado para pessoas 
que perderam a audição, e o trans-
plante de medula óssea no Brasil.

No âmbito externo, desde 2008, 
o Samaritano é reconhecido pelo 
Ministério da Saúde como Hospital de 
Excelência. Com isso, temos participa-
do de vários projetos nas áreas federal, 
estadual e municipal, que envolvem 
desde a criação e o gerenciamento de 
indicadores de qualidade de hospitais 
públicos e maternidades, até pesqui-
sas clínicas em diversos setores.

Um dos programas de grande su-
cesso e motivo de grande orgulho para 
a Instituição é o Projeto de Atenção 
ao Adolescente com Dependência 
Química – Projeto Jovem Samaritano, 
criado pelo Samaritano em 2009, em 
parceria com a Secretaria de Estado 
da Saúde, que atende gratuitamente 
adolescentes dependentes de álcool e 
drogas. Baseado em um modelo nor-
te-americano bem-sucedido, o Projeto 
disponibiliza tratamento para jovens de 
14 a 18 anos, que têm a possibilidade 
de fi car internados por períodos de um 
a três meses e, posteriormente, são 
convidados a participar de um acom-
panhamento pós-tratamento com pro-
fi ssionais da Instituição. 

Quais o senhor considera 
as mais recentes 
inovações do Hospital? 
E as maiores conquistas 
nos últimos anos?
Uma das principais inovações do 

Samaritano foi a implantação, há um 
ano, de um novo sistema de gestão 
hospitalar (Tasy). A ferramenta é uma 
solução completa que fornece aos 
gestores uma visão global e integrada 
da organização. Com o sistema, to-
das as informações médicas assisten-
ciais e administrativas fi cam registra-
das eletronicamente, permitindo mais 
efi ciência em gestão com proces-
sos padronizados, confi abilidade na 

O Samaritano tem os mais baixos índices de infecção hospitalar do País. 
Para isso, mantém uma comissão que atua diretamente nessa área.

Dr. Luiz Eduardo Bettarello
“A humanização do 
atendimento faz parte 
de nosso DNA”
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geração dos dados e maior qualidade 
nos controles.

Especifi camente na área assisten-
cial, o sistema possibilitou uma que-
bra de paradigma, uma vez que pro-
porcionou ao médico trabalhar com 

prontuário eletrônico, ou seja, toda e 
qualquer informação a respeito do pa-
ciente está dentro do sistema, median-
te a utilização dos dispositivos móveis 
à beira do leito, possibilitando em um 
futuro breve a eliminação do uso do 

papel. Essa mudança, além de tornar 
os processos assistenciais mais ágeis 
e confi áveis, disponibiliza as informa-
ções de forma online, gerando assim 
indicadores de gestão da produção 
assistencial.

Já em relação às conquistas da 
Instituição, temos alcançado vários fei-
tos. Entretanto, acredito que um dos 
mais importantes foi a acreditação 
pela Joint Commission International 
(JCI), obtida em 2004. Tivemos uma 
recertifi cação em 2007 e estamos nos 
preparando para uma nova avaliação 
em 2010.

Como o Hospital está se 
preparando para essa 
nova avaliação da JCI?
A cada três anos, a Joint Commission 

International procede a uma avaliação 
dos hospitais certifi cados, por meio da 
qual é realizado o rastreamento de toda 

Para o Samaritano, humanização é tratar os outros como 
gostaríamos de ser tratados. Esse é o nosso lema.

Ambulatório de cuidados paliativos
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a passagem do paciente na Instituição, 
desde a internação e a forma como foi 
feita a assistência até exames solicita-
dos etc.

Para tanto, temos um setor que 
atua para garantir que todas as diretri-
zes traçadas pela JCI sejam cumpridas 
diariamente. Trata-se da Coordenação 
da Qualidade, composta por médicos 
e enfermeiros, que verifi cam a qualida-
de do processo assistencial. Esse gru-
po está permanentemente em contato 
com as diversas instâncias clínicas no 
sentido de garantir a qualidade e a se-
gurança da assistência. 

Hoje, a preocupação com 
a redução dos índices de 
infecção hospitalar se faz 
cada vez mais presente 
nos hospitais. Quais 
as principais ações do 
Hospital nesse campo?
Felizmente, o Samaritano tem os 

mais baixos índices de infecção hos-
pitalar do País. Para isso, mantemos 
uma comissão que atua diretamente 
nessa área, composta por médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem 
etc. Esses profi ssionais agem em con-
junto com o núcleo de epidemiologia 
do Hospital, realizando a busca ati-
va de infecções em procedimentos e 
cirurgias.

Essa busca ativa contempla, in-
clusive, os pacientes que receberam 
alta. Por meio de contato telefônico, 
o Hospital procura complementar as 
informações relacionadas ao proce-
dimento realizado sobre possíveis 
infecções que fossem detectadas 
tardiamente. 

Na verdade, a Comissão de 
Controle de Infecção Hospital do 
Samaritano trabalha na vigilância, mas, 
principalmente, na educação continua-
da e na disseminação de boas práticas 
junto aos profi ssionais da Instituição. 
Portanto, além de investigar a cau-
sa de eventuais problemas, também 
atua mos em outras frentes, mostrando 

para os médicos e enfermeiros quais 
os procedimentos necessários para se 
evitar um processo infeccioso. Quando 
necessário, mudamos, inclusive, pro-
tocolos e normas internas. Essa preo-
cupação não se restringe somente aos 
médicos e enfermeiros, mas contem-
pla todos os colaboradores, como a 
equipe de limpeza, e até mesmo os 
acompanhantes.

O Hospital também é 
reconhecido pela alta 
capacitação de seu corpo 
médico. Por meio do 
ICEP, o Hospital pretende 
estabelecer parcerias 
com universidades 
e instituições para 
residência médica, 
cursos e programas 
de aprimoramento. 
Já existe algo de 
concreto nessa área?
Hoje, temos um acordo com a 

PUC-SP, por meio da qual oferece-
mos estágio nas áreas de psicologia, 
fonoaudiologia, enfermagem e nutri-
ção. Também está em processo de 
formatação, com a Escola Médica da 
PUC, um programa de estágio para 
os alunos da Faculdade de Medicina 
de Sorocaba (SP) em cinco áreas dife-
rentes: anestesia, cardiologia, imagem, 
nefrologia infantil e unidade de terapia 
intensiva.

Já na área de pós-graduação, 
temos programas na área de anes-
tesia, em parceria com o serviço de 
anestesia do Hospital Sírio-Libanês. 
Também já entramos com pedido no 
MEC para criação da residência médi-
ca no serviço de imagem, que envolve 
radiologia, tomografi a, ressonância e 
ultrassonografi a.

A preocupação com a formação 
de nossas equipes técnicas também 
contempla a enfermagem. Temos uma 
divisão de assessoria científi ca para 
enfermagem que visa capacitar esses 
profi ssionais. Hoje, o Samaritano conta 

com vários enfermeiros com pós-gra-
duação, doutorado e outras especiali-
zações, o que garante um serviço as-
sistencial de maior qualidade.

Quais são os planos 
do Hospital para os 
próximos anos? 
Nossa principal meta no momen-

to é concluir as obras para ocupação 
do novo prédio, que terá área total de 
32 mil m² e 19 andares. Seguindo o 
conceito de construção sustentável, a 
obra consumirá investimentos de R$ 
123 milhões em projetos, equipamen-
tos e instalações.

Atualmente, as atuais instalações 
da Instituição têm por volta de 30 mil 
m2. Portanto, iremos mais do que 
dobrar a área física. A capacidade 
instalada de assistência hospitalar 
deve crescer também cerca de 50%, 
uma vez que uma boa parte do novo 
complexo objetiva acomodar setores 
que já necessitavam de maior espa-
ço para atendimento, ou seja, esta-
remos adequando algumas áreas, 
como, por exemplo, o pronto-socor-
ro, que é hoje referência, porém, tem 
uma demanda crescente e necessita 
de expansão. Posteriormente, ava-
liaremos outras possibilidades para 
novas readequações e melhoria dos 
serviços. 

Também já iniciamos o projeto de 
elaboração de nosso planejamento es-
tratégico para os próximos dez anos, 
que contemplará ações tanto em nível 
interno quanto externo. Tudo isso pri-
mando pelo nosso maior valor, que é 
a busca contínua da humanização de 
nossos serviços. Para o Samaritano, 
humanização é tratar os outros como 
gostaríamos de ser tratados. Esse 
é o nosso lema. E procuramos prati-
car isso não somente junto a nossos 
clientes, como também junto aos nos-
sos colaboradores, de modo que o 
Samaritano seja sempre referência em 
serviços de saúde e um local saudável 
e agradável para se trabalhar. 

A Comissão de Controle de Infecção Hospital do Samaritano trabalha, principalmente, na 
educação continuada e na disseminação de boas práticas junto aos profi ssionais da Instituição.
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Tecnologia

A evolução da ciência tem propor-
cionado inúmeros avanços na medici-
na, o que vem diminuindo os índices 
de mortalidade infantil e aumentando a 
expectativa de vida das pessoas. 

Porém, nos últimos anos, pode-
mos observar um grande aumento no 
número de pacientes portadores de 
doenças crônicas, como diabetes, hi-
pertensão arterial, artrite reumatoide, 
esclerose múltipla, psoríase, entre vá-
rias outras. E devido às particularida-
des e cuidados que cada uma dessas 
patologias requer, já há algum tempo, 
o acesso ao medicamento e a adesão 
ao tratamento se tornaram as princi-
pais alternativas ao viver mais, com 
mais qualidade. 

Mas, na grande maioria dos casos, 
esses dois fatores não se dão de for-
ma simples e efi caz. Primeiro porque, 
muitas vezes, falta informação ao pa-
ciente sobre onde e quais documen-
tos são necessários para adquirir o 
medicamento prescrito pelo médico, 
seja pelo SUS ou pelas operadoras 
de saúde. Depois porque a tão impor-
tante adesão é prejudicada devido às 

Soluções integradas 
a serviço de médicos e pacientes
Luciana Guimarães

Programas de adesão ao 
tratamento e promoção 
à saúde tornaram-se 
ferramentas indispensáveis 
ao bom gerenciamento 
de pacientes crônicos, 
pois contribuem 
efetivamente para a 
melhora da qualidade 
de vida dos indivíduos.

por meio de ferramentas que incluem 
marketing, tecnologia da informação 
e até central de relacionamento espe-
cializada em saúde. 

Por meio de materiais informativos, 
atendimento telefônico feito especial-
mente por profi ssionais de saúde e vi-
sitas domiciliares, espera-se, no que 
diz respeito a pacientes, prevenir com-
plicações, esclarecer fatores de risco, 
valorizar a mudança de comportamento 
e reduzir o número de internações hos-
pitalares. Além de promover maior acei-
tação da doença e educar o paciente a 
conviver bem com ela e tomar o medi-
camento conforme a prescrição médica.

Esse sistema de gerenciamento de 
pacientes também se traduz em mais 
tranquilidade aos médicos, que podem 
se sentir mais seguros quanto ao cor-
reto andamento do tratamento, além 
de ter a demanda por consulta assis-
tencial racionalizada.

Softwares online, desenvolvidos 
com moderna tecnologia da informa-
ção, possibilitam o acesso dos profi s-
sionais da saúde ao status em que se 
encontra o paciente e a obtenção de 
informações sobre a patologia e até 
sobre farmacovigilância, o que contri-
bui para melhor orientação quanto aos 
efeitos adversos do tratamento.

Mas, é preciso que esses progra-
mas de acesso, adesão e promoção 
à saúde estejam totalmente associa-
dos a uma postura ética, socialmente 
responsável, pois, nos últimos anos, a 
prestação de serviços na área da saú-
de vem sendo relacionada diretamente 
ao pensamento estratégico. 

Luciana Guimarães é Diretora-Executiva da Íntegra Medical.
E-mail: luciana.guimaraes@integramedical.com.br

características culturais da população, 
que desconhece o ciclo das doenças 
crônicas e abandona o tratamento aos 
primeiros sinais de melhora.

Com isso, várias questões passa-
ram a permear o universo de muitos 
médicos, do tipo: como atender meus 
pacientes atuais e conseguir tempo na 
agenda para atender os novos? Como 
ter a certeza que o paciente está to-
mando corretamente a medicação 
conforme o prescrito? Como sanar as 
dúvidas do paciente quanto à doença 
e suas particularidades tendo apenas 
o tempo da consulta? 

Do outro lado, ao receber o diagnós-
tico de uma doença crônica, o pacien-
te se pergunta: minha vida irá mudar? 
Quanto tempo ainda me resta? Devo 
desistir? Quem pode me ajudar? Se não 
há cura, posso ter esperança? Devo 
mudar meus hábitos daqui para frente?

Já os gestores de saúde, públicos 
ou privados, sofrem com o grande im-
pacto do aumento de custos com des-
pesas estruturais e internações e com 
a necessidade de maiores investimen-
tos e de ações não apenas curativas, 
como preventivas.

Diante desse cenário, programas 
de adesão ao tratamento e promoção 
à saúde tornaram-se ferramentas in-
dispensáveis ao bom gerenciamento 
desses pacientes crônicos, pois além 
de racionalizarem o uso das estruturas 
de saúde, contribuem efetivamente 
para o bem-estar e a melhora da qua-
lidade de vida dos indivíduos.

Esses programas são desenvol-
vidos de acordo com as necessida-
des específi cas de cada patologia e 
oferecem informação e orientação a 
pacientes, familiares e cuidadores, 
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No início de nossa carreira profi s-
sional, sempre começamos com ob-
jetivos fabulosos e com a bagagem 
cheia de sonhos. Somos propagandis-
tas que sonhamos em nos tornar pre-
sidentes de empresa ou, pelo menos, 
diretores. Mas o tempo vai passando 
e os nossos sonhos vão se apagan-
do. Achamos que fomos enganados 
ou que a empresa não cumpriu com o 
oferecido. Porém, nossos sonhos per-
tencem a nós. Não importa o terreno 
onde plantamos a semente, mas sim a 
qualidade desses grãos que transfor-
marão nossos desejos em sonhos ou 
pesadelos. A vida é uma só e ninguém 
tem sozinho o privilégio do sofrimen-
to ou dos obstáculos. Cada um de 
nós sofre e batalha para vencer, mas 
é sempre importante planejar o nosso 
sucesso. Para isso, pensar em um pla-
no de carreira é fundamental.

O plano de carreira é uma ferra-
menta que tenta nos colocar no cami-
nho do sucesso pessoal, profi ssional 
e familiar. É uma forma de programar-
mos o tempo necessário para alcançar 
os objetivos e avaliarmos se os conhe-
cimentos são sufi cientes, ou não, para 
realizarmos os projetos. 

Reciclagem

Aonde queremos ir?
Fernando Loaiza

Saiba administrar a sua vida com atitude 
positiva e alegria. Seja uma semente 
forte e decidida e cresça sem limites à 
procura de sua felicidade. Corra atrás de 
seus sonhos e saiba aonde quer chegar.

O plano de carreira tenta oferecer 
o controle sobre sua própria vida, evi-
tando que você perca tempo, conheci-
mento e dinheiro. Portanto, devemos 
responder a algumas perguntas para 
saber aonde queremos chegar.

1. O que eu quero ser nesta vida?
2. Onde estou neste momento?
3. Em que mercado eu quero trabalhar?
4. Qual curso devo fazer para ter sucesso 

neste mercado?
5. A profi ssão que tenho está de acordo com 

o que eu almejo neste momento?
6. Estou feliz com o que eu faço?
7. Eu estou feliz com o que sou?
8. Quais são minhas prioridades hoje?

Não importa se é seu primeiro em-
prego ou se você já tem anos de ex-
periência. O fato é que em qualquer 
momento da vida, você deve parar e 
pensar: Aonde quero ir?

Respondendo a essas pergun-
tas, teremos claro nosso objetivo. 
Saberemos se continuamos na mes-
ma área ou se deveremos procurar 
novos mercados. Se empreenderemos 
negócios próprios ou se estamos feli-
zes onde estamos.

Lembre-se sempre de que não po-
demos mudar o passado, mas hoje 

pode ser o primeiro dia de seu novo 
futuro.

O plano de carreira tem suas variá-
veis, porém, ele é de suma importância 
para que a pessoa chegue aos seus 
objetivos mais rápidos e com efi cácia.

Mas saiba que você é a semente 
e é quem decide o rumo da sua vida. 
Problemas existirão sempre e, muitas 
vezes, estaremos sozinhos para tomar 
a decisão mais acertada. Para isso, 
precisaremos de muita coragem, dis-
ciplina, determinação e paciência para 
continuarmos nos trilhos sem desviar-
nos de nosso sonho.

É importante termos uma empre-
sa que nos dê suporte em nossa for-
mação. Toda empresa sabe também 
que o funcionário com um plano de 
carreira é mais focado em seus ob-
jetivos: age mais rápido, é mais de-
dicado, busca maior conhecimento, 
trabalha melhor em equipe e tem 
melhor qualidade. Quando o funcio-
nário possui um plano de carreira e 
não recebe apoio da empresa, a cor-
poração corre o risco de perdê-lo 
para a concorrência. Portanto, é im-
portante que a companhia tenha uma 
estrutura para acompanhar, motivar e 
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orientar o plano de carreira de seus 
funcionários.

Segundo o palestrante de motiva-
ção e orientação profi ssional Nestor 
Almeida, um plano de carreira tem cin-
co etapas:

1ª etapa: Autoconhecimento
Faça uma autoanálise. Refl ita sobre 

seus valores, desejos, sonhos, habili-
dades, gostos, competências e ideias. 
Refl ita também sobre o que você acre-
dita e, principalmente, sobre o que 
você não acredita. O que quer e o que 
não quer.

2ª etapa: Análise de Situação
Pense no momento atual, em como 

está o cenário no qual você se insere. 
Como está seu trabalho agora, qual a 
perspectiva de mudança (para melhor 
e/ou para pior), quais são as compe-
tências percebidas, as qualidades, os 
defeitos, os limites e as possibilidades 
de crescimento, bem como se este 
crescimento pode ser horizontal ou 
vertical.

3ª etapa: Objetivos
Quais são as suas metas? Aonde 

você quer chegar dentro da empresa? 
Quais são as competências e as ha-
bilidades necessárias para atingir es-
sas metas?  Faça uma análise do que 
você quer perante o cenário no qual 
você se encontra e quais fontes ou 
recursos poderá utilizar para chegar 
aonde deseja.

4ª etapa: Estratégia
Identifi cados os objetivos, defi na 

o que você vai fazer para alcançá-los. 
Relacione tudo o que você precisa, 
ou seja, todas as ações necessárias, 
mesmo que pequenas, assim como 
de quem você precisará de ajuda para 
alcançar essas metas. Procure sempre 
estipular prazos para suas ações, a fi m 
de que seu plano não se perca no tem-
po e na correria do dia a dia.

5ª etapa: Gerenciamento
Não adianta planejar se não hou-

ver um acompanhamento. Faça uma 

avaliação periódica de seu plano. 
Verifi que possíveis distorções e corrija 
tudo o que você considerar desalinha-
do. Caso algum passo não possa ser 
dado, remodele, parta para um plano 
B, se necessário.

Dentro de uma empresa é sem-
pre interessante fi car atento às movi-
mentações. Observe as pessoas que 
trabalham em áreas que almeja: quais 
competências eles possuem, quais ta-
refas realizam, como eles fi zeram para 
chegar lá etc. 

Busque sempre o auxílio de profi s-
sionais seniores de sua área. Alguém 
que você confi a e que acredita que 
poderá lhe servir de mentor. Em uma 
segunda etapa, busque o suporte de 
um coach para lhe auxiliar no plane-
jamento estratégico de metas, ações 
de desenvolvimento, alinhamento de 
valores e objetivos. Estude também o 
plano hierárquico da empresa. Leia a 
descrição dos cargos e entenda o que 
é necessário para alcançá-los. 

Mas, além de um plano de carrei-
ra, você vai precisar de um plano de 
vida, no qual, a meu ver, a prioridade 
número um deve ser a família. Seja 
você casado ou solteiro, você deverá 
ter um plano de vida para poder ser in-
teiramente feliz.

Transcrevo a seguir algumas frases 
que podem lhe ajudar a entender cla-
ramente o signifi cado de família.

“Ter uma família é mais importan-
te do que empilhar títulos, diplomas ou 
coisas. Para aqueles que ainda se veem  
sem: trabalhem com fé, paciência e re-
signação, pois Deus lhe acompanha em 
suas lutas.” Felipe Gallesco

“A verdadeira felicidade está na pró-
pria casa, entre as alegrias da família.” 

Léon Tolstoi

“Se você passar por uma guerra  
no trabalho, mas tiver paz quando chegar 
em casa, será um ser humano feliz. Mas, 
se você tiver alegria fora de casa e viver  
uma guerra na sua família, a infelicidade 
será sua amiga.” Augusto Cury

Quando falamos de família, deve-
mos cultivar os valores morais e os 
conceitos simples, especialmente 
em se tratando da formação de nos-
sos filhos. Diariamente, vemos como 
as pessoas trocam de emprego por 
100 ou 200 reais como se estives-
sem melhorando suas possibilidades 
de carreira. Porém, a pessoa que 
muda unicamente por dinheiro está 
destinada a começar a cada dia uma 
nova etapa, quando todos sabemos 
que a felicidade chega com o tem-
po e a persistência. Uma árvore só 
cria suas raízes quando a semente é 
forte e luta para sobreviver em qual-
quer terreno, pois a beleza da árvore 
depende 100%  de sua capacidade 
de adaptação, de sua força para lu-
tar contra as adversidades, de sua 
paciência para enfrentar as dificul-
dades, de aceitar aquilo que não 
compreende e de sua coragem para 
furar a terra, ainda quando a terra 
tenta lhe expulsar.

Caro amigo, faça seu plano de 
carreira, mas, primeiro faça um pla-
no de vida, colocando a sua família 
em primeiro lugar. Saiba adminis-
trar a sua vida com atitude positiva 
e alegria. Seja uma semente forte e 
decidida e cresça sem limites à pro-
cura de sua felicidade. Corra atrás 
de seus sonhos e saiba aonde quer 
chegar. 

Fernando Loaiza Sotomayor é Presidente dos Laboratórios 
Bagó Brasil.
E-mail: fl oaiza@bago.com.br

Reciclagem

O plano de carreira 
tenta oferecer o controle 

sobre sua própria 
vida, evitando que 
você perca tempo, 

conhecimento e dinheiro.
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Opinião

Uma das dinâmicas mais interes-
santes dos meus cursos é quando so-
licito para os alunos listarem em uma 
folha de papel os nomes de todos os 
seus gestores nos últimos cinco ou dez 
anos. A difi culdade já começa quando 
eles dizem que não conseguem se 
lembrar de alguns, ou que realmen-
te gostariam de se esquecer outros. 
Terminada essa tarefa, peço então 
que sublinhem os nomes daqueles 
que eles consideram líderes de fato. 
Nesse momento, conceituo a defi ni-
ção de líder: o gestor que, de alguma 
forma, impulsionou sua carreira, lhe 
ajudou em um momento profi ssional 
delicado, ou que incorpora competên-
cias e valores que você gostaria de ter. 
Em resumo, alguém que você admira e 
tenha lhe infl uenciado profundamente. 
Pasmem: em todas as turmas o per-
centual de líderes não chega a 25% do 
total de gestores, ou seja, extrapolan-
do essa estatística para a massa de 
trabalhadores, somente ¼ dos nossos 

e orgulho se aproxima do grupo de for-
ma natural, com foco não apenas nos 
resultados corporativos, mas sim nos 
sentimentos dos liderados.

Para muitos Representantes, tudo 
que eles gostariam é de ter dez mi-
nutos com seu GD, quando houves-
se imediata necessidade de suporte. 
Mas se o GD multitarefa está dema-
siadamente ocupado, esse tempo 
não existe, e a oportunidade para o 
contato passa! Portanto, qualquer 
modelo teórico de liderança deve es-
tar baseado não em quadrantes es-
táticos (E1, E2, E3 e E4, da liderança 
situacional), mas, talvez, no sentimen-
to parecido com o do signifi cado do 
amor: “Independentemente da relação 
de poder, você é meu gestor porque 
traz sentido para minha vida. Quando 
eu preciso, você tem tempo para mim 
e me compreende quando falo! Posso 
conversar abertamente com você so-
bre minhas necessidades, desejos e 
sonhos, sem receio das consequên-
cias. Você possui competências que 
eu gostaria de incorporar e, por isso, 
lhe admiro, porque você é a pessoa 
que me ajuda a crescer pessoal e 
profi ssionalmente”. 

Aqueles que se comportam des-
sa forma não rotulam nem destratam 
pessoas e, certamente, pertencem ao 
seleto grupo de 25% de líderes na me-
mória dos meus alunos. 

 
André Reis é Sócio-Diretor da REPFARMA.
E-mail: andre@repfarma.com 

Crise de liderança e 
a função do GD
André Reis

Para muitos Representantes, tudo que eles 
gostariam é de ter dez minutos com seu GD, quando 
houvesse imediata necessidade de suporte.

chefes é realmente relevante para nós (!). 
Os demais ou não deixaram saudades 
ou serão lembrados como prejudiciais 
às nossas carreiras.

Perfi l de liderança é um assunto 
tão complexo quanto o amor. Tente 
defi nir o amor e veja o que acontece. 
Já sobre liderança, desde os anos 20 
há teorias a respeito. As primeiras se 
concentraram no perfi l do líder como 
natural e determinístico, enquanto as 
mais recentes se baseiam em um pro-
cesso contínuo de aprendizagem de 
mão dupla, ou seja, a liderança deve 
fazer sentido para todos os envolvidos 
na relação chefe-subordinado.

Entre os vários modelos teóricos so-
bre o assunto, a indústria farmacêutica 
costuma valorizar para seus gerentes 
distritais em seminários e workshops 
a aplicação da tese de liderança si-
tuacional de Paul Hersey e Kenneth 
Blanchard. Entretanto, uma abordagem 
mais recente é a liderança servidora, 
em que o gestor despido de vaidades 
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Organização:Realização:

patrocínio

VI

NÃO DEIXE DE PARTICIPAR DO MAIOR EVENTO 
ESPORTIVO DO SEGMENTO FARMACÊUTICO

SEJA UM PATROCINADOR

INVESTIMENTO DEDUTÍVEL DO IMPOSTO DEVIDO

600 quilos de alimentos arrecadados

SOLIDARIEDADE

Parabéns a MSD pelo título de 
EMPRESA SOLIDÁRIA 

DOS IV JOGOS ABERTOS

Este ano estava presente, como padrinho 
dos jogos, o ex-jogador de vôlei Tande

Dr. Moretto , Tande e Arnaldo Pedace

NOVAMENTE UM 
GRANDE SUCESSO

Aquecimento para a caminhada Caminhada pelo Parque do IbirapueraCristália marcando presença em sua 1ª participação nos Jogos

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE



Entrevista

Recentemente, o Presidente Lula 
aprovou a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. Entre as principais diretrizes, 
além da proteção da saúde pública 
e da qualidade do meio ambiente, a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos 
prevê a não geração, redução, reuti-
lização, reciclagem e tratamento de 
resíduos sólidos e disposição fi nal am-
bientalmente adequada dos rejeitos, 
alteração dos padrões de produção 
e consumo sustentável, gestão inte-
grada de resíduos sólidos, incentivo 
ao uso de matérias-primas e insumos 
derivados de materiais recicláveis e 
reciclados.

Para alcançá-las, o projeto deter-
mina inúmeras estratégias. Uma delas 
é a gestão compartilhada dos resídu-
os. A indústria farmacêutica é uma 
grande consumidora de embalagens 
dos mais diversos tipos. Para saber 
quais mudanças as Farmacêuticas 
podem esperar com projetos nes-
se âmbito e como alguns setores 
irão implementar tal política para 
atender o mercado, entrevistamos 
Lucien Belmonte, Superintendente 
da Abividro – Associação Técnica 
Brasileira das Indústrias Automáticas 

de Vidro, que explicou como a indús-
tria do vidro está se preparando para 
atuar nesse novo cenário.

UPpharma - Qual a visão 
da Abividro em relação à 
nova Política Nacional de 
Resíduos Sólidos estabelecida 
pelo Governo Federal?
Lucien - Uma das estratégias da nova 
política é a gestão compartilhada dos 
resíduos, ação que vem sendo realiza-
da há mais de três décadas pela indús-
tria do vidro. O setor está preparado 
para receber seu resíduo de volta, re-
ciclar e devolver para o mercado uma 
embalagem 100% na mesma qualida-
de da original.
Para a indústria vidreira, o resíduo de 
embalagens – caco – não é um pro-
blema. Muito pelo contrário: é matéria-
prima. Quanto mais caco for para o 
forno de uma vidraria, menor é o ponto 
de fusão do vidro e, portanto, maior é 
a economia de energia.

Como a indústria farmacêutica 
pode se benefi ciar dessas 
características?
O vidro é uma embalagem que tem 
sido largamente utilizada pela indústria 

O que pode mudar nas 
embalagens com a 
Política Nacional de 
Resíduos Sólidos

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, recentemente 
regulamentada pelo Governo Federal, visa à proteção 
da saúde pública e da qualidade do meio ambiente.

farmacêutica. A vantagem é que o vi-
dro não necessita ser descontamina-
do. As embalagens são recolhidas e 
derretidas no forno, que automatica-
mente, considerando as altas tempe-
raturas, funde o vidro e descontamina 
o processo de produção das novas 
embalagens. 
É interessante ressaltar a longa relação 
do vidro com os fármacos. Na Idade 
Média, alquimistas se dedicavam a 
experimentos de transmutação de me-
tais ou de elixir da vida eterna, em reci-
pientes de vidro.
Nos dias de hoje, experimentos e pes-
quisas são realizados em vidro, graças 
às suas propriedades intrínsecas, que 
proporcionam boa conservação do 
conteúdo: resistência, a capacidade de 
ser inerte, a impermeabilidade, transpa-
rência e a facilidade de higienização.
Conteúdos armazenados em reci-
pientes de vidro, por exemplo, não 
sofrem passagem de gases, como 
oxigênio e gás carbônico, e umidade, 
que podem provocar alterações em 
medicamentos. 
Nesse momento, em que se instala e 
regulamenta-se a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e discutem-se os 
acordos setoriais, é o momento de se 
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refletir sobre os processos e avaliar, de 
frente, a questão da sustentabilidade 
nas indústrias.

No Brasil, o que a indústria de vidro 
oferece aos laboratórios em relação 
à fabricação de embalagens?
Hoje, existem no País várias empresas 
dedicadas à fabricação de embala-
gens de vidro para a indústria farma-
cêutica, que oferecem diversas op-
ções para fins farmacêuticos, como, 
por exemplo, o vidro cilíndrico âmbar 
(em tom escuro, como o utilizado em 
embalagem de xarope) e o flint (inco-
lor e usado em frascos de penicilina e 
injetáveis). Todos seguem as normas 
da ABNT – Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. 

Qual o futuro do vidro na 
indústria farmacêutica? 
No futuro, o setor continuará avançando 

no desenvolvimento de novas soluções 
para os laboratórios. A tendência ca-
minha para se ter vidros de dissolução 
controlada ou vidros biodegradáveis, 
que liberam quantidades constantes 
predeterminadas de substâncias na 
corrente sanguínea ou no sistema di-
gestivo; e biovidros, que podem ser 
utilizados em implantes, compondo 

O vidro é uma 
embalagem que tem 

sido largamente 
utilizada pela indústria 

farmacêutica. A 
vantagem está no fato 
de não necessitar ser 

descontaminado.

uma imensa e inimaginável lista de no-
vos usos.
O potencial do vidro, que é um mate-
rial usado pelo homem há mais seis mil 
anos, está só começando a ser explo-
rado e, sem dúvida nenhuma, fará parte 
do nosso futuro como um material que 
não nos oferece dilemas éticos, por ser 
limpo e, principalmente, sustentável.



Daqui a algumas centenas de 
anos, quando a história do nosso tem-
po estiver sendo escrita com a pers-
pectiva de um distanciamento maior, 
muito provavelmente o mais importan-
te evento que os historiadores verão 
não será a tecnologia, nem a internet, 
nem o comércio eletrônico. Será a mu-
dança sem precedentes ocorrida na 
condição humana. Pela primeira vez, 
literalmente pela primeira vez, um nú-
mero substancial e crescente de pes-
soas tem a possibilidade de fazer es-
colhas. Pela primeira vez, as pessoas 

Recrutamento e Seleção

Carreiras de 
sucesso
Arnaldo Pedace

Desafi os extraordinários 
produzem pessoas 
extraordinárias! Este é 
o melhor conceito que 
constrói uma carreira 
profi ssional de sucesso.

terão de administrar a si próprias. E é 
preciso que se diga uma coisa: elas 
estão totalmente despreparadas para 
isso (Peter Drucker).

A dúvida é algo comum no pen-
samento das pessoas em início de 
carreira. É que se de um lado há uma 
forte disposição para enfrentar os de-
safi os do dia a dia, de outro, há a falta 
de conhecimento sobre quais são os 
passos que devem seguir. Temos vis-
to que há um considerável número de 
recém-formados que encontram difi -
culdades para ingressar no mercado 
de trabalho. 

Acredito que a base para a cons-
trução de uma carreira satisfatória em 
qualquer idade seja o autoconheci-
mento. A partir do momento que você 
tenha um referencial pessoal claro, 
será capaz de elaborar as estratégias 
de inserção no mercado de trabalho: 
você precisa saber o que quer para 
poder conquistar seu espaço.

A verdade é clara, não existe sorte 
ou azar, e sim a capacidade que cada 
pessoa tem de fazer conexões entre 
seus objetivos pessoais e a realida-
de à sua volta. Algumas pessoas são 
competentes apenas para desperdiçar 
oportunidades pela completa falta de 
visão sobre seu futuro e carreira.

Não existe sucesso sem sacrifí-
cios. Vencer é se comprometer. Muitos 

querem vencer e conseguir ter tudo o 
que sonham, mas só uma minoria está 
disposta a perseguir objetivos estra-
tégicos para que isso aconteça. Para 
conseguir atingir resultados e sentir 
mudanças na vida, você terá de suar 
a camisa.

Vivemos em um momento de mu-
dança contínua. Se antes o mercado 
de trabalho exigia um aperfeiçoamento 
contínuo do profi ssional, hoje ele exi-
ge também a aptidão para mudan-
ças. Não basta você se aperfeiçoar se 
não estiver disposto e apto a mudar. 
As coisas acontecem com tamanha 
velocidade, que as próprias empresas 
precisam mudar para acompanhar os 
novos tempos. Estamos em uma era 
fantástica e sem precedentes, na qual 
as exigências profi ssionais são maiores 
do que nunca, mas que também traz 
oportunidades extraordinárias para 
aqueles que souberem compreender e 
trabalhar dentro dessa nova dinâmica.

O que existe é disposição para 
fazer, agir e com persistência chegar 
aos resultados. Existe um momento no 
qual você tem de saltar com confi ança, 
ultrapassar a sua capacidade, jogar 
seu coração na frente, se lançar no es-
paço. Todo profi ssional deve construir 
sua marca, que será a imagem que 
os outros terão dele. Marca para um 
profi ssional é como reputação, algo 
visível e que pode ser percebido por 
suas atitudes. Essa reputação pode 
ser habilmente esculpida, mas não irá 
durar se não estiver bem ancorada em 
um caráter adequado. Por isso, toda 
construção de marca pessoal começa 
com a construção do caráter.

Desafi os extraordinários produzem 
pessoas extraordinárias! Este é o me-
lhor conceito que constrói uma carreira 
profi ssional de sucesso e, ao mesmo 
tempo, uma vida pessoal feliz. Pode 
ser a sua grande oportunidade. 

Arnaldo Pedace é Gerente de Relações Sindicais 
Trabalhistas do Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br
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Novo livro de Floriano Serra

Notícias

ente querido, a separação matrimonial 
e a perda do emprego. Poucos acon-
tecimentos na vida de uma pessoa 
são tão devastadores como a demis-
são do trabalho. Com raras exceções, 
a maioria das informações que o novo 
desempregado encontra no mercado 
orienta-o apenas quanto a aspectos 
burocráticos, sem dúvida, importan-
tes, mas que serão inúteis se o esta-
do emocional do demitido não estiver 
sob controle e se sua tentativa de re-
torno não estiver sendo feita de forma 
organizada.

Em Demitido: Quando é preciso 
tirar a camisa, lançado pela Editora 
Qualitymark, Floriano Serra faz uma 
abordagem inteiramente diferente 
do assunto. O foco é a figura do de-
mitido e a preocupação é ensiná-lo 

a preservar sua autoestima e outras 
condições emocionais para que se 
mantenha competitivo. O autor forne-
ce subsídios úteis para que a pessoa 
construa uma sólida base psicológica, 
que a ajude a enfrentar a situação com 
menos sofrimento e mais motivação.

Já está no mercado Demitido: 
Quando é preciso tirar a camisa, o 
novo livro de Floriano Serra, experiente 
psicólogo e profundo conhecedor das 
estratégias corporativas, com as quais 
conviveu por mais de 30 anos, além 
de colunista da Revista UPpharma. 
O autor fornece orientações úteis e 
práticas para que o demitido enfrente 
o processo de forma objetiva e rea-
lista, administrando seus sentimentos 
e emoções de maneira a não cair em 
“armadilhas” inconscientes, que po-
dem gerar ansiedade, culpa, estados 
depressivos, conflitos familiares e as-
sim comprometer a lucidez necessária 
para dar a volta por cima. 

Cientistas indicam que os três 
maiores estresses que um ser huma-
no pode enfrentar são: a morte de um 



Arrisco uma opinião sem suporte de 
dados de pesquisa. Não há setor sobre o 
qual pairem tantos mitos como o dos “re-
médios”. Quatro décadas de vinculação 
a ele me permitem fazer esta afi rmação. 

Se de um lado esse é um relato de 
“causos”, afi nal é meu tema; de outro, 
mais grave, destaco refl exos maléfi cos 

Em foco

Verdades e lendas
Elos da corrente que leva ao 
medicamento no Brasil
Téo Uberreich

É essencial ter rigor na divulgação de 
opiniões sobre o que ocorre em setores, 
nos quais estejam envolvidas atividades 
complexas, como a farmacêutica.

que causam a esse item da saúde pú-
blica, o medicamento, consequências 
desastrosas.

“Medicamento, todos falam, pou-
cos entendem”. O conceito é meu.

Não há quem não tenha vivido na 
pele, ou na de um ente próximo, a dura 
prova de uma internação hospitalar por 

evento grave e, logo após, retomado a 
saúde. Além das atenções profi ssio-
nais, um item silencioso, imprescindí-
vel, teve papel relevante para a alta ob-
tida: o medicamento. Mas, até quem 
viveu tais experiências pode também 
ser foco de difusão de conceitos falsos 
sobre medicamentos e o setor que os 
produz, esquecendo-se de que, pro-
vavelmente, devem vidas e um preito 
de respeito e gratidão a eles.

Claro, devem ser minorias os que 
assim o fazem, talvez até inadvertida-
mente. Mas, “remédio” é “bom prato”, 
como provam renomados jornais diá-
rios, revistas, mídias eletrônicas em 
suas missões informativas com, cada 
vez mais, espaços ao tema. Cidadãos 
comuns, leigos, em seus diz que diz, 
também são focos de disseminação 
de mitos e verdades. Outro provérbio 
diz “quem conta um conto, aumenta 
um ponto”.

Quais as motivações para que o 
medicamento, metaforicamente, esteja 
na boca de todos? Várias. Primeiro, ele 
cuida de um bem de inestimável valor: 
a saúde. A segunda, inter-relacionada, 
é a participação dele no orçamento fa-
miliar, debate sempre ligado às intermi-
náveis controvérsias sobre deveres do 
Estado e da iniciativa privada. 

Diferentemente de outros, o “con-
sumidor” fi nal do medicamento é o 
médico que o prescreve e não quem 
o usa, com as exceções legais sem 
prescrição.

Uma descrição sucinta da sequên-
cia de elos que resulta no medica-
mento, que, com certeza, não são de 
domínio da grande massa de usuá-
rios, mostra:

• Inicia-se em uma “biblioteca” 
de substâncias pesquisadas e 
com potencial de se revelarem 
ativas em diferentes indicações. 
Milhares delas acabam frustrando 
expectativas e são descartadas; 

• Requererem testes em animais e 
humanos; 
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• Exigências legais rigorosas para 
se obter a autorização de venda e 
uso;

• Demandam complexos processos 
produtivos e de garantia de 
qualidade; 

• Necessitam da presença 
obrigatória do profi ssional 
farmacêutico no ponto de venda, 
além da atuação dele em vários 
outros elos;

• Finalmente, o médico a quem 
se deve levar a informação, 
já que, com os dentistas, são 
únicos profi ssionais autorizados a 
prescrever no Brasil.

Evidentemente, leigos não têm a 
obrigação de conhecer detalhes dessa 
“onda”. No entanto, tal “tsunami” cien-
tífi co e mercadológico deixa respingos 
que se traduzem em afi rmativas que, 
se não são descabidas, podem ser 
ampla base para a propagação de 
inverdades. 

Some-se ainda a saudável expan-
são de “tratamentos alternativos”, 
nome que se dá a tudo o que não pro-
vém de tratamentos clássicos, os mais 
conhecidos por nós, ocidentais. Diga-
se, não há aqui juízos de valor sobre 
nenhum deles.

O advento dos genéricos trouxe 
novos termos a serem entendidos, 
tais como “referência”, “bioequivalên-
cia” etc. Agreguem-se ainda os “simi-
lares”, os “específi cos”, os “isentos”, 
os “fi toterápicos”, os “alimentos fun-
cionais” etc. 

Muitos dirão que não é necessá-
rio o usuário conhecer nada disso. 
Julgo que o é, ao menos em parte, e 
de modo correto. Já ouvi e vi coisas 
do tipo:

1. Usuários – Irem à farmácia so-
licitar um antibiótico pelo nome 
de marca, para uma simples 
dor de cabeça; 

2. Pessoas com dúvidas quan-
to a ingerir o conteúdo do 

agente desumidifi cante que 
acompanha embalagens de 
medicamentos higroscópicos. 
Ao mesmo tempo, conside-
ram “embalagens” as vilãs do 
que chamam alto preço dos 
“remédios”;

3. É típico do brasileiro, após uma 
consulta médica e tratamento 
de sucessos, que ele “prescre-
va” o medicamento utilizado a 
alguém que lhe relate queixas 
semelhantes; 

4. Pessoas pedirem ou recomen-
darem medicamentos pelo fato 
de os considerarem “fortes”. 
Afi rmo, não existem medica-
ções “fortes” ou “fracas”, e sim 
bem ou mal indicadas. 

5. O conceito equivocado “se é 
natural, não pode fazer mal”.

São “pequenos”, mas ilustrativos 
os exemplos que expõem os níveis de 
insegurança e desinformação do usuá-
rio. Tais lendas provêm também de da-
dos antagônicos de produtos que, em 
um dado momento, eram tidos como 
efi cazes e sem riscos, e, após inócuos 
ou causadores de distúrbios, sem que 
sejam posteriormente informados por 
fontes seguras das conclusões atuali-
zadas ou defi nitivas, se existirem. 

A indústria cinematográfi ca produ-
ziu fi lme sobre fraudes em certa pesqui-
sa clínica, na qual estariam ocultos ob-
jetivos comerciais escusos. Não bastou 
muito para que se tirassem conclusões 
apressadas, generalizando a conduta 
como prática de todo um setor. 

Outra fonte que se tem prestado a 
provocar temores no usuário é a divul-
gação de dados estatísticos que atri-
buem números superdimensionados 
às intoxicações por medicamentos no 
Brasil. Já observamos números fi nais de 
certas “estatísticas” que, por exemplo, 
tinham na base de dados intoxicações 
de crianças que “brincaram” com “far-
macinhas” domésticas, de suicidas que 
consumaram os atos ingerindo doses 

letais de “remédios” e ainda toxicôma-
nos que ingeriram overdoses de me-
dicamentos de valor extraordinário em 
suas corretas indicações e dosagens. 
Não se podem incluir tais maus usos 
para condenar toda uma categoria.   

É essencial perceber que devemos 
ter maior rigor e cautela na divulgação 
de opiniões e fatos sobre o que ocorre 
em setores, nos quais estejam envol-
vidas atividades complexas, como a 
farmacêutica.

O bloqueio da expansão de lendas 
está, em enorme parte, nas mãos dos 
elos fi nais da corrente que gera o uso 
de medicamentos, ou seja, o médico e 
o farmacêutico, que além de suas for-
mações acadêmicas devem, cada vez 
mais, tornar-se transmissores éticos 
de dados corretos. Além, óbvio, da mí-
dia responsável.

Um dos pilares fundamentais para 
isso é a relação médico-paciente, que 
pode levar à redução da expansão de 
mitos. O compliance, termo usado 
para defi nir tal relação, engloba, inclu-
sive, aspectos que infl uenciam a con-
fi ança ao tratamento e ao cumprimen-
to da prescrição.

O novo Código de Ética Médica 
do CFM destaca o que enfocamos, 
quando diz que é vedado ao médico 
“deixar de esclarecer o paciente sobre 
determinantes sociais, ambientais ou 
profi ssionais de sua doença”.

Finalmente, o outro elo fi nal, o far-
macêutico. Desde o advento do me-
dicamento genérico no Brasil, ocor-
reu um esforço no sentido da efetiva 
permanência desse profi ssional nos 
diversos pontos de contato direto 
com o consumidor, o que, apesar de 
legalmente exigido, não acontecia. Ele 
constitui-se em sentinela avançada, 
atenta a evitar a expansão de lendas, 
esclarecendo, policiando e divulgando 
as verdades desse indispensável setor 
da saúde pública. 

Téo Uberreich é Farmacêutico-Bioquímico, Publicitário, 
Palestrante e Consultor para Assuntos Regulatórios 
e Mercadológicos do setor farmacêutico. 
E-mail: teocons@gmail.com
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Coluna legal

Finalmente, depois de sete longos 
anos, a RDC 333/2003, da Anvisa, pa-
rece estar mesmo com seus dias con-
tados. Essa resolução já havia sido re-
vogada quase em sua totalidade pela 
RDC 71/2009 sobre Rotulagem de 
Medicamentos, mas seu item 3, sobre 
a formação dos Nomes Comerciais de 
Medicamentos, acabou sendo man-
tido em vigor. Mas agora, enfi m, ele 
deverá ser revogado de vez pela RDC 
que resultará da Consulta Pública (CP) 
72, de 14 de julho de 2010.  Em vis-
ta da relevância do assunto, pelo me-
nos duas entidades ligadas ao Direito 
Marcário, quais sejam, a Comissão 
de Propriedade Industrial e Pirataria 
(CPIP) da Ordem dos Advogados do 
Brasil/RJ e a Comissão de Marcas da 
Associação Brasileira da Propriedade 
Intelectual (ABPI), apresentaram suas 
sugestões para essa futura RDC. 
Como não seria viável discutir aqui 

Enfi m, a Consulta Pública sobre as 
Marcas de Medicamentos
Deborah Portilho

todas elas, vamos citar pelo menos al-
guns dos pontos que mereceram aten-
ção de ambas as Comissões.

Inicialmente, deve ser ressaltado 
que a CP 72 trouxe novidades válidas, 
mas também alguns pontos questio-
náveis. Entre as novidades, estão a 
adoção das expressões “complemen-
tos diferenciais dos nomes comer-
ciais”1 e “componente identifi cador do 
produto”2, bem como o próprio “tom” 
da CP 72, conferido pela redação de 
seu art. 1º, que fala em “critérios de 
aceitabilidade de nomes comerciais”, 
possivelmente sinalizando uma nova 
postura da Anvisa em relação à ques-
tão das marcas de medicamentos.

Essa “aceitabilidade” abrange as 
regras para a formação dos nomes co-
merciais dos medicamentos, tanto no 
que diz respeito à adoção/criação do 
nome em si, quanto aos possíveis con-
fl itos de novos nomes/marcas diante 

dos já existentes no mercado. Em rela-
ção à adoção/criação do nome, a CP 
apresenta algumas regras questioná-
veis, tais como as proibições de uso 
de palavras ou expressões em língua 
estrangeira e de nomes próprios de 
pessoas ou de lugares. Essas proibi-
ções nos parecem por demais rigoro-
sas e, especialmente em relação aos 
nomes próprios, desnecessárias. Além 
do mais, elas agravariam a já enorme 
difi culdade de se cunhar novas marcas 
de medicamentos e ainda poderiam 
impactar várias marcas tradicionais.

Outra regra questionável é a proi-
bição tanto do uso dos radicais 

padronizados para as classes 
químicas pela Organização 

Mundial da Saúde, quanto da 
denominação genérica da substância 
ativa, no todo ou em parte, na forma-
ção do nome comercial e/ou comple-
mento diferencial. De fato, como essa 
proibição é muito ampla, ela impediria 
a adoção de radicais de uso comum, 
como, por exemplo, “amox” para mar-
cas de produtos à base de amoxicilina: 
AMOXIL, VELAMOX, AMOXADEN etc. 
A proposta é que a proibição de uso 
dos radicais em questão recaia apenas 
sobre as marcas dos medicamentos 
que não possuam em sua composição 
a substância representada por aque-
le radical e que não seja permitida a 
adoção de nomes que possam causar 
risco de confusão com a denominação 
genérica da substância ativa.

No que diz respeito aos confl itos 
de uma nova marca com o nome/mar-
ca de um medicamento já existente, 
uma das melhores novidades da CP 
é que a “famosa” (e insufi ciente) regra 
das três letras3, responsável por um 
sem-número de discussões, não foi 
incluída como critério para formação 
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4) Elaborar quaisquer outros tipos 
pertinentes de avaliação de erros de 
medicação ou simplesmente de pro-
dutos. A propósito, coincidentemente, 
o FDA está revendo, com a ajuda da 
indústria, as regras relativas à forma-
ção dos nomes, rotulagem e embala-
gem de medicamentos, no intuito de 
reduzir erros de medicação, e fi cou de 
publicar uma minuta de suas diretrizes 
até 30 de setembro de 20104, a qual 
poderá servir de base para as regras a 
serem adotadas pela Anvisa.

Entre as várias outras questões le-
vantadas e propostas sugeridas, estão 
a necessidade de a Anvisa defi nir o 
que ela considera “risco sanitário sig-
nifi cativo”, de modo a evitar análises 
meramente subjetivas e a ampliação 
do conceito de “família de produtos”. 
Sobre este último, a sugestão é que 
seja permitido que os medicamentos 
de uma mesma empresa possam ser 
agrupados por um nome comercial 
comum e formar uma família de pro-
dutos, quando possuírem os mesmos 
componentes identifi cadores e/ou a 
mesma indicação terapêutica, desde 
que diferenciados por complementos 

individuais, os quais poderiam ser 
formados por marcas secundárias e/
ou termos de uso comum que os tor-
nem sufi cientemente distintos uns dos 
outros.

Como a CP não previu a regula-
mentação da futura RDC, a sugestão 
de ambas as Comissões foi no sentido 
de incluir um artigo estabelecendo que 
a Anvisa regulamente, no prazo de um 
ano, contado a partir da data da publi-
cação da RDC:

I – Os critérios, métodos, progra-
mas de análise computadorizada, 
testes, bem como qualquer outra for-
ma de avaliação das semelhanças 
gráfi cas e fonéticas das marcas de 
medicamentos;

II – Os critérios para determinar a 
adequação dos nomes comerciais já 
registrados; 

III – Os critérios para avaliação de 
risco sanitário signifi cativo, bem como 
qualquer outro que se faça necessário.

Em assim procedendo, as regras a 
serem estabelecidas pela futura RDC 
sobre a aceitabilidade de nomes co-
merciais e complementos diferenciais 
de medicamentos, assim como sobre 
a adequação de nomes comerciais já 
registrados poderão ser postas em 
prática com base em critérios claros, 
preestabelecidos e de conhecimento 
de todos os envolvidos. 

Deborah Portilho é Advogada especializada em marcas, 
com particular foco na área farmacêutica, Professora de 
Direito de Propriedade Industrial do curso LL.M. Direito 
Corporativo do IBMEC/RJ, Sócia-Diretora da D.Portilho 
Consultoria e Auditoria de Marcas e membro de várias 
associações, entre elas da Associação Brasileira da 
Propriedade Intelectual – ABPI e da Comissão de 
Propriedade Industrial e Pirataria – CPIP da OAB/RJ. 

E-mail: deborah.portilho@dportilho.com.br

1 Complemento diferencial de nome comercial: designação complementar 
ao nome comercial de um medicamento que se pretende registrar, com 
função de diferenciá-lo de outro produto já registrado pela própria em-
presa e reduzir o risco de erros de medicação.

2 Componente identifi cador: é o fármaco, ou conjunto de fármacos numa 
associação, que caracteriza aquele produto e é compartilhado por todos 
os componentes de uma determinada família de produtos.

3 RDC 333/03 – Item 3.4 - “pode ser utilizado nome assemelhado a outro 
já registrado desde que se diferencie por, no mínimo, três letras distin-
tas, presentes ou ausentes, limitando a probabilidade de haver confusão 
na escrita para resguardar a identidade do produto realmente prescrito”.

4 Vide FDA to Publish Draft Labeling Guidance by 9/30.  Disponível em 
http://archive.constantcontact.com/fs095/1102959881256/archi-
ve/1103591062237.html.

dos nomes comerciais. Aliás, nesse 
aspecto, a Anvisa limitou-se a esta-
belecer que o nome comercial de um 
medicamento deve, preferencialmente, 
ser composto por uma única palavra 
e guardar sufi ciente distinção gráfi ca e 
fonética em relação ao nome de me-
dicamento já existente no mercado. 
O problema é que, de acordo com 
as defi nições constantes da CP, duas 
marcas só seriam consideradas seme-
lhantes sob os aspectos gráfi co e/ou 
fonético se elas causassem confusão 
mútua e potencial erro de medicação 
por troca. Ocorre que, mesmo que 
não haja erro de medicação, i.e., que 
a indicação terapêutica dos produtos 
seja a mesma, o simples fato de haver 
possibilidade de associação e/ou con-
fusão entre duas ou mais marcas já é 
sufi ciente para haver semelhança grá-
fi ca e/ou fonética. Se assim não fos-
se, se estaria admitindo a coexistência 
de marcas que se diferenciassem por 
uma letra apenas (exemplo: TYLENOL 
e TYLEMOL). E essa situação é inde-
sejável, não só para o titular da marca 
original, mas também para o consumi-
dor, que pode levar “gato por lebre”.

De qualquer forma, devido à com-
plexidade das questões que envolvem 
a formação dos nomes comerciais de 
medicamentos, a sugestão é que a 
Anvisa se reúna com profi ssionais das 
áreas de Marca e Regulatória e, princi-
palmente, com o INPI, para:

1) Criar um programa de análise 
computadorizada para identifi car mar-
cas com semelhança gráfi ca e fonética, 
similar ao Phonetic and Orthographic 
Computer Analysis (POCA) System, 
utilizado pelo FDA;

2) Formular testes para simular o 
pedido dos medicamentos por escrito 
ou verbalmente, tanto pessoalmente, 
no balcão da farmácia, quanto por 
telefone;

3) Organizar grupos de discussão 
formados por especialistas em Marcas 
de Medicamentos e em Vigilância 
Sanitária;

A CP 72 trouxe 
novidades 

válidas, mas 
também 

alguns pontos 
questionáveis.

61



Responsabilidade social

Antecipando necessidades
Marcelo Weber e Renata Schott

Para não precisar 
cumprir leis que não 

fazem sentido em seu 
modelo de negócio, as 
empresas precisam se 

posicionar proativamente, 
reconhecendo suas 

responsabilidades e as 
demandas do mercado 

em que atuam.

As empresas que hoje antecipam 
as necessidades do mercado nos 
quais estão inseridas são as que se 
destacam e que ganham a credibilida-
de de seus stakeholders (públicos de 
interesse).

Afi nal, eles sentem confi ança ao 
ver que mais do que reagir às leis e 
autuações, essas empresas estão 
atentas aos impactos de seus pro-
dutos, às mudanças do ambiente so-
cial e à sua capacidade de infl uenciar 
esse ambiente.

Como agir para fazer a transição 
entre o desenvolvimento tradicional e 
o sustentável?

A “licença de funcionamento” de 
uma empresa não deve se reduzir 
a uma simples conformidade literal 
para com a lei e regulamentações. 
As empresas estão operando em um 
ambiente novo e mais desafi ador, no 
qual os riscos de uma ação legal con-
tra elas são maiores do que nunca e, 
mesmo que as empresas evitem acu-
sações e julgamentos em tribunais 
reais, a sociedade pode fazê-las en-
frentar o julgamento pelo “tribunal” da 
opinião pública. 

As empresas que enfrentarem os problemas de 
forma aberta irão não somente se adequar à 
legislação, mas conseguirão proteger e aumentar 
seu valor de participação no mercado. 

Stakeholders 

As empresas que enfrentarem os 
problemas de forma aberta e as que 
tiverem proatividade irão não somente 
se adequar à legislação, mas conse-
guirão proteger e aumentar seu valor 
de participação no mercado. 

Ao revisar a gestão de riscos, as 
empresas terão de se conscientizar 
que os limites de prestação de contas, 
gradativamente, irão se expandir ao 
longo da cadeia de valores e de todo o 
ciclo de vida de um produto: sua pro-
dução, uso e descarte.

Em relação a essa questão de ci-
clo de vida de seus produtos, pode-
mos citar leis que levam à indústria 
a uma situação prejudicial, mas que 

poderiam ter sido elaboradas com o 
apoio e participação do setor, melho-
rando não somente sua imagem pe-
rante o Poder Público, como perante 
a sociedade também. 

Tomamos como exemplo a Portaria 
SVS nº 802, de 8 de outubro de 1998 
(DOU de 9 de outubro de 1998, rep. 
DOU de 31 de dezembro de 1998, 
DOU de 4 de fevereiro de 1999 e DOU 
de 7 de abril de 1999), que institui 
Sistema de Controle e Fiscalização em 
toda a cadeia dos produtos farmacêu-
ticos. Segue abaixo descrição de um 
trecho de tal Portaria:

Das Devoluções e do Plano 
de Emergência Art. 20. Os 
produtos com prazo de 
validade vencido devem ser 
identifi cados e segregados 
em área específi ca e 
devolvidos ao produtor, 
por meio de operação 
com nota fi scal, visando 
ao objetivo de descarte. 

Parágrafo único. Caso não haja 
condições para a execução desse pro-
cedimento, o distribuidor deve dirigir-se 

 | Set-Out 2010 62



Le
m

br
e-

se
: é

  d
a 

   
   

   
  .

! Quem lembra desses passarinhos, lembra da Tiee.

Com certeza você já viu o Adolfo, o Alber ou o Sandro voando com alguém da equipe 
pelas baias e salas de reunião dos laboratórios. São mais de 10 anos levando, debaixo 
das asas, campanhas que todo mundo lembra. 

Para que a sua campanha também seja sempre lembrada, é só chamar que vamos pegar 
o seu briefi ng voando. 

(11) 3596-7631
www.tiee.com.br

adolfo@tiee.com.br
alber@tiee.com.br
sandro@tiee.com.br Suppliers

2009

Prêmio

Seu laboratório de ideias.
www.tiee.com.br

tiee propaganda
# 1 em share of mind e
conceito do mercado 
farmacêutico brasileiro.



à autoridade sanitária competente para 
receber orientações quanto ao descarte 
dos produtos de que trata este artigo.

De acordo com os órgãos governa-
mentais, o Procon e o Instituto Nacional 
do Meio Ambiente, todo medicamento 
vencido, danifi cado ou avariado, que 
prejudique a saúde do consumidor é 
de exclusiva responsabilidade da fonte 
geradora (indústria).

Além da Portaria 802, foi submetido 
um projeto de lei que obriga as indús-
trias farmacêuticas e as empresas de 
distribuição de medicamentos a darem 
destinação adequada a medicamentos 
com prazos de validade vencidos. 

Projeto de Lei 5.087, de 2009

O Congresso 
Nacional decreta: 

Art. 1º - Ficam responsáveis as in-
dústrias farmacêuti  cas e as empresas 
de distribuição de medicamentos a 
darem destinação adequada aos pro-
dutos que estiverem sendo comerciali-
zados na rede de farmácias e estejam 
com seus prazos de validade vencidos 
ou fora de condições de uso.

Fonte: SustainAbility

Da responsabilidade empresarial passiva à responsabilidade ativa
Dimensão Passiva (Legal) Ativa (Moral)
Honestidade Respeito sem mentir/ 

Factualmente verdadeiro
Correto literalmente

A verdade completa
Verdadeiro à 
Essência

Transparência &
Divulgação

Necessidade de saber 
Divulgação sobre a conformidade

Direito de saber
Transparência
Completa

Demonstração &
Engajamento

Informações Exclusivas/ 
Restritamente defi nidas

Engajamento
Inclusivo/
Amplamente defi nido

Respeito Motivado pela conformidade
Mensagens de acordo com o momento

Motivado pela
Prestação de contas
das empresas 
Mensagens claras e consistentes

Art. 2º - É assegurado às farmácias 
recusar o recebimento de produtos 
farmacêuticos cujos prazos de valida-
de específi cos tenham decorrido em 
mais de um terço de sua totalidade.

Parágrafo único: Ficam as indús-
trias farmacêuticas com o compro-
misso de imediata substituição dos 
medicamentos, cujos prazos de vali-
dade venham a expirar em poder das 
farmácias, sem prejuízo de estoque ou 
remuneração das mesmas. 

Art. 3º - A partir do dia em que ex-
pirar o prazo de validade dos medica-
mentos, as farmácias informarão aos 
fabricantes a lista de medicamentos 
que tenham seus prazos de validade 
vencidos, a fi m de que sejam tomadas 
as medidas determinadas por esta lei.

§ 1º - No prazo máximo de quinze 
dias, a contar do recebimento das in-
formações de que trata o caput deste 
artigo, os fabricantes ou as empresas 
de distribuição de medicamentos pro-
videnciarão o recolhimento dos produ-
tos para a destinação legalmente apli-
cável a cada caso.

As empresas podem se benefi ciar 
com a transição planejada e progressiva 

de um modelo “passivo” para um modelo 
ativo de Responsabilidade Empresarial.

Para não precisar cumprir leis que 
não fazem sentido em seu modelo de 
negócio, as empresas precisam se po-
sicionar proativamente, reconhecendo 
suas responsabilidades e as deman-
das do mercado em que atuam.

Empresas progressistas tentarão 
antecipar-se à concorrência, imple-
mentando uma rigorosa gestão de 
riscos. Uma das recomendações do 
Guia Corporativo, desenvolvido pela 
SustAinability (1), é:

“Ter por meta os mais altos padrões 
de controle empresarial –  Pensar “além 
da conformidade com as leis”. 

Marcelo Weber e Renata Schott são responsáveis pelo 
Programa Farmasustentável do Grupemef e, respectivamente, 
Gerente de Unidade de Negócio da Merck Serono e Diretora 
Associada de Serviços à Pesquisa Clínica da Genzyme.
E-mails: marcelo.weber@serono.com;
renata.schott@genzyme.com

Para mais informações sobre os 
Indicadores de Sustentabilidade do 

Setor Farmacêutico (Indicadores FS), 
acesse www.farmasustentavel.com.br.

Referências: 
1 - Um Guia Corporativo sobre tendências de Responsabilidade Ambiental, Social e Econômica – Sumário Executivo – SustainAbility 
(http://www.cebds.org.br/cebds/resp-publicacoes.asp).

Responsabilidade social
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Dose única

Em defesa da qualidade de vida 
no trabalho, venho escrevendo artigos 
desde o ano 2000, e já tenho mais de 
300 deles publicados em jornais, revis-
tas e websites, além de quatro livros 
sobre o mesmo tema. 

No entanto, diante do que a gen-
te toma conhecimento daquilo que há 
anos se passa na maioria das  empre-
sas em termos de desumanização das 
políticas e procedimentos da gestão de 
pessoas, confesso que, às vezes, me 
dá vontade de parar com essa atividade 
quixotesca – já fui chamado de utópico.

Eu, que, como psicólogo, tanto 
acredito na capacidade de mudança 
do ser humano, chego a pensar, em 
alguns momentos, que as mal ad-
ministradas prioridades do universo 
corporativo não vão mudar nunca e 
os burnouts e bullying vão continuar 
tirando a paz e a saúde de dedicados 
profi ssionais.

Mas aí leio algumas boas notícias 
e fi co com a sensação de que, fi nal-
mente, como que por milagre, algu-
mas coisas nesse sentido vão mudar 

Milagres corporativos
Floriano Serra

Se os gestores não aprenderem a tratar melhor seus colaboradores, as 
empresas poderão ter seus custos trabalhistas consideravelmente elevados.

para melhor – e decido continuar nes-
sa missão.

Por exemplo: está tramitan-
do na Câmara o Projeto de Lei nº 
7.202/2010, que inclui o assédio moral 
como acidente de trabalho. Pelo pro-
jeto e segundo as notícias, “os peritos 
do INSS é que darão o diagnóstico de 
assédio, que poderá ser usado como 
prova em ações judiciais”. Além de 
receber o auxílio-doença acidentário, 
o empregado terá estabilidade no em-
prego por 12 meses. 

Só para se ter ideia do que pode re-
sultar esse projeto, basta lembrar que 
no período de 2006 a 2009, a conces-
são desse auxílio para funcionários com 
transtornos psicológicos e comporta-
mentais (que incluem o assédio moral) 
subiu de 612 casos para 13.478!

Trocando em miúdos: se os ges-
tores não aprenderem a tratar melhor 
seus colaboradores, as empresas 
poderão ter seus custos trabalhistas 
consideravelmente elevados. Ou seja: 
terão de mexer nos bolsos ou nos lí-
deres. A propósito desse assunto, em 

Nova Iorque, o presidente da gigante 
Hewlett-Packard (HP) acaba de renun-
ciar após ser acusado de assédio. Ou 
seja, a coisa é séria.

Outra boa notícia: de acordo com a 
Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS), no ano passado, houve um 
crescimento de 15,11% na contrata-
ção de profi ssionais com mais de 50 
anos! Fantástico! Quando se sabe que 
muitas empresas vêm recusando can-
didatos com mais de 35 anos por se-
rem “velhos”, isso não é um verdadeiro 
milagre? Tudo indica que, fi nalmente, 
algumas empresas passaram a reco-
nhecer, respeitar e utilizar a experiência 
dos “idosos”, minimizando o abominá-
vel preconceito que ainda sobrevive 
em muitas organizações.

Como se não bastassem essas 
auspiciosas novidades, lá vem a ter-
ceira boa notícia: Bill Gates, fundador 
da Microsoft e o investidor Warren 
Buffett conseguiram arregimentar 40 
bilionários norte-americanos a doar 
metade da fortuna para atividades 
fi lantrópicas e benefi centes! Eles cal-
culam que sua campanha vai arreca-
dar cerca de US$ 600 bilhões para a 
caridade. Defi nitivamente, é ou não é 
um milagre?

Refl etindo sobre essas três ótimas 
notícias, me veio à mente a ideia de 
escrever outro artigo, ou mesmo um 
novo livro, intitulado “Como você gos-
taria de ser lembrado?”. Acredito que 
tenha tudo a ver. 

Floriano Serra é Psicólogo, Consultor, Palestrante e 
Facilitador de seminários comportamentais. É Diretor-
Executivo da SOMMA4 Gestão de Pessoas, Autor de vários 
livros e inúmeros artigos sobre o comportamento humano e 
Ex-Diretor de RH de empresas nacionais e multinacionais.
E-mail: fl orianoserra@somma4.com.br
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