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O DOM DE SER
MÉDICO!
Foi uma grande surpresa para toda nossa equipe,
quando tomamos conhecimento do resultado
de uma recente pesquisa da Associação Paulista
de Medicina (APM), que aponta um dado
estarrecedor: mais de 70% dos profissionais da área
da saúde ouvidos já sofreram violência no exercício
do seu trabalho. As informações foram coletadas
junto a 509 profissionais do Estado de São Paulo
e confirmam uma situação que tem sido relatada
por muitos médicos: eles sentem-se, cada vez mais,
inseguros. Aliás, essa pesquisa pode ser conferida
nesta edição especial e comemorativa do Dia do
Médico.

Na verdade, é preciso ter muito amor pelo que faz
para relegar os imerecidos “safanões”. É possível
entender diversos aspectos que levam alguns
pacientes ao descontrole, como a demora no
atendimento, os altos custos da saúde no Brasil, a
dor dos acompanhantes ao ver um ente próximo
sofrendo, entre outras razões. Mas nada justifica
uma agressão.

Por outro lado, existem médicos que parecem
anestesiados com a dor de seus pacientes, fazendo
familiares e o próprio paciente questionarem se
esses profissionais realmente se importam com a
saúde de quem assistem. Mas não é a maioria.

O fato é que se trata de uma profissão que exige
muita dedicação e anos de estudo. Para concluir o
curso de medicina, o tempo básico são seis anos,
mas se o médico optar por uma especialidade,
geralmente, serão necessários mais dois anos.

Mas logo no terceiro ano acadêmico, os alunos
começam a cuidar de pacientes e ter contato
com a dor e a limitação dos assistidos. E haja
coração e sentimentos para lidar com tudo isso.

Ser médico é, antes de tudo, amar o que faz.
E a grande maioria atua com comprometimento
e profissionalismo, garantindo a qualidade da
assistência médica à população. E são para
esses profissionais que queremos prestar
nossas homenagens nesta edição especial, que
traz diversas reportagens, entrevistas e artigos
de interesse dos médicos.

Queremos parabenizá-los pela escolha de
tão nobre ofício. Se todos os profissionais
fossem tão comprometidos com o que fazem
e, principalmente, demonstrassem paixão pelo
bem coletivo, como fazem os médicos pelos
seus pacientes – e nessa lista podemos incluir
os representantes do povo –, sem dúvida,
teríamos uma sociedade mais justa, melhor e
mais saudável para todos.

Parabéns a todos os médicos pela passagem de
mais um 18 de outubro!

Nelson Coelho
Publisher
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GIRO
A Hypera Pharma contratou o executivo Hélio
Segouras, que tem passagens por empresas
como Novartis, Pfizer e P&G, para liderar sua
unidade de negócios de Consumer Health. A
posição do novo executivo era antes ocupada
por Luiz Clávis, que assumiu a recém-criada
posição de Vice-Presidente de Vendas e
Marketing.
A Amgen tem uma nova Gerente de
Compliance. É Ana Paula Gazzotti, que,
recentemente, atuava na mesma posição na
Farmacêutica suíça Roche.
A Interfarma (Associação da Indústria
Farmacêutica de Pesquisa) comunicou que
Elizabeth de Carvalhaes assumiu a presidência
executiva da entidade em 1º de outubro de
2018. Antônio Britto passou a ocupar o cargo
de presidente do Conselho Consultivo da
entidade.
A AstraZeneca anunciou Bruno Pina como
Diretor de TI e Inovação Comercial no Brasil. O
executivo será responsável pela implementação
de projetos de transformação digital e inovação
na companhia.

O médico cardiologista Christiano Silva é o
novo Gerente-Geral da Biogen no Brasil. Com
larga experiência no setor farmacêutico, ele
substituiu Sameer Sakvur, que seguiu para
novos desafios no Headquarter da própria
organização, em Boston (EUA).

EXPANSÃO

O Sindusfarma acaba de ampliar sua base
territorial para Estados que não possuem
representação patronal da indústria
farmacêutica, passando a se chamar
Sindicato da Indústria de Produtos
Farmacêuticos – Sindusfarma. Com a
mudança, a entidade não pretende invadir
ou contestar a base territorial de qualquer
sindicato
patronal
estabelecido,
representativo da categoria econômica da
indústria farmacêutica.

A Blau Farmacêutica planeja expandir em
quatro vezes sua capacidade produtiva em
um período de três anos no Brasil. Para
2018, a projeção é de crescimento da
ordem de 18% em seu faturamento.

A Amgen está construindo uma nova fábrica
no estado de Rhode Island, nos Estados
Unidos. A fábrica contará com recursos de
ponta para a produção de medicamentos
biológicos de alta complexidade para os
Estados Unidos e mercados internacionais.

CELEBRAÇÃO
Em 2018, a Biogen celebra 40 anos de existência e
liderança no mercado global de biotecnologia. A empresa
se consolidou no ramo da neurociência desenvolvendo
medicamentos para doenças, como a esclerose múltipla e
a atrofia muscular espinhal. A empresa está há dez anos
no Brasil.

PREMIAÇÃO
Os melhores fornecedores e prestadores de serviço da indústria farmacêutica em 24 categorias receberam o Prêmio
Sindusfarma de Qualidade, em maio, em cerimônia realizada na casa de espetáculos Tom Brasil, em São Paulo.
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Sindusfarma

Nelson Mussolini

A regra deve ser clara
A indústria é o motor de todo e qualquer país. É
ela que cria e viabiliza as tecnologias de ponta;
que assume o risco de investir em descobertas
revolucionárias, que, historicamente, têm
facilitado e melhorado a vida das pessoas.
É a indústria que oferece os postos mais
qualificados, paga os melhores salários e
turbina o mercado de trabalho. A indústria é,
em resumo, a grande responsável pela riqueza
dos povos e das nações.
Os países mais desenvolvidos do mundo são
exemplo disso. E o Brasil confirma essa regra.
Em todos os segmentos, a indústria instalada
no País desempenha um papel fundamental
para o progresso.
Na área da saúde, então, essa contribuição
é marcante; particularmente na área
farmacêutica, responsável pela fabricação de
um bem inestimável para a qualidade de vida
da população. Como não me canso de dizer,
“a indústria farmacêutica vende saúde em
caixinhas”.
Daí a importância das agências reguladoras em
geral e, no caso setorial, da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A Anvisa tem sob sua responsabilidade mais
de 20% do PIB brasileiro, cuidando de setores
estratégicos como as indústrias de alimentação,
medicamentos, defensivos agrícolas, produtos
para saúde, tabaco, entre outras.
Os setores dependentes da Anvisa são de
capital intensivo e qualquer instabilidade na
direção da Agência prejudica o planejamento
das empresas, postergando investimentos e
impedindo o crescimento do setor industrial.
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A Anvisa precisa ser protegida contra essas
instabilidades, que em outras agências
costuma ter motivação política, com resultados
danosos. Há, portanto, a necessidade de tirar
definitivamente a influência político-partidária das
indicações e da atuação da Agência.
Para tanto, o Sindusfarma entende que as
regras para a nomeação dos diretores da Anvisa
devem ser claras e orientadas pela qualificação
e experiência para o exercício da função. Assim,
a entidade defende que os seguintes requisitos
sejam obrigatórios para o preenchimento dos
cargos de direção:
• O Diretor da Anvisa deve ter experiência
profissional de, no mínimo dez anos, nos setores
público ou privado, no campo de atividade da
Agência Reguladora ou em área conexa àquela
para a qual foi indicado em função de direção
superior;

O Sindusfarma entende que
as regras para a nomeação
dos diretores da Anvisa
devem ser orientadas pela
qualificação e experiência
para o exercício da função.

• E, ademais, o Diretor da Anvisa deve ter
formação acadêmica compatível com o cargo
para o qual foi indicado.
O “mundo ideal” da Anvisa é este: diretores
com trajetórias profissionais conhecidas e
reconhecidas, escolhidos com base nesses
requisitos mínimos, somando esforços com um
corpo técnico de sólida formação e consciente
de sua responsabilidade para com o bem-estar
da população.
Neste ambiente, estão dadas as condições
necessárias para garantir a efetiva construção
de uma Agência forte e independente, que seja
capaz de se dedicar integralmente à missão
de zelar pela saúde da sociedade brasileira,
além de contribuir para o desenvolvimento da
indústria farmacêutica instalada no País.

• Ou quatro anos ocupando pelo menos um dos
seguintes cargos:
1) Cargo de direção ou de chefia superior em
empresa no campo de atividade da Agência
Reguladora; entendendo-se como cargo de
chefia superior aquele situado nos dois níveis
hierárquicos não estatutários mais altos da
empresa;
2) Cargo em comissão ou função de confiança
equivalente a DAS-4 ou superior, no setor
público;
3) Cargo de docente ou de pesquisador no
campo de atividade da Agência Reguladora ou
em área conexa àquela.
• Ou dez anos de experiência como profissional
liberal no campo de atividade da Agência
Reguladora ou em área conexa àquela;

Nelson Mussolini é Presidente Executivo do
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos
no Estado de São Paulo (Sindusfarma) e membro
do Conselho Nacional de Saúde.
E-mail: presidencia@sindusfarma.org.br
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Interfarma

Pedro Bernardo

Os desafios da saúde
para o futuro Governo
A saúde esteve quase ignorada por completo
no início da campanha eleitoral. Enquanto
os candidatos brigavam entre si, disputando
votos a partir do posicionamento binário sobre
temas polêmicos, o brasileiro voltava a afirmar
que saúde continua entre as suas principais
preocupações – em São Paulo, por exemplo, o
tema lidera com 70% o ranking das áreas que
mais afligem o paulista, segundo o Ibope.
Assim, como historicamente vem acontecendo,
há um descolamento entre interesses dos
políticos e as necessidades da população. Para
marqueteiros políticos e suas equipes, talvez
realmente pareça mais eficiente posicionar seu
cliente com questões que despertam amor ou
ódio entre os brasileiros, na mesma proporção.
Não que devam ser desprezados temas macro,
como segurança pública, educação, corrupção
e outros assuntos mais específicos que afetam
a sociedade, como aborto, maioridade penal,
políticas de cotas etc. Mas, certamente, não
devem ser ignoradas questões como acesso a
terapias modernas, continuidade das políticas
de saúde e previsibilidade para o setor, com
planos consistentes de médio e longo prazos,
em vez de apenas soluções imediatistas.
Somente assim são construídas políticas
públicas eficientes e duradouras, que
abarquem as necessidades do brasileiro em
sua amplitude. E, aqui, não estamos falando
de públicos específicos, nem de pequenos
grupos. É sabido que dois terços do País, ou
seja, cerca de 140 milhões de pessoas, são
totalmente dependentes do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Além disso, o percentual da população que
pode contar com a saúde suplementar reduziu
recentemente. Dois fatores pesam nessa
realidade. Primeiro, o desemprego aumentou
e passou a atingir 13 milhões de brasileiros,
8

A saúde precisa estar
na pauta, nos planos e
nas preocupações de
qualquer presidenciável
que deseje estar atento
e disponível para lidar
com aquilo que mais
aflige o brasileiro.

sendo que para muitos o plano de saúde é
uma conquista trabalhista. Segundo, os planos
individuais pesam cada vez mais no bolso do
trabalhador, com reajustes muito acima da
inflação média. Tanto que são constantemente
protagonistas na grande imprensa.

torno da saúde. Notou-se, por um estudo
produzido, que os candidatos dificilmente
mencionam os problemas na área de saúde
ou oferecem soluções para a gravidade da
situação, e nem mesmo durante a campanha
eleitoral o tema foi destaque.

Não bastam promessas generalistas. Muito
menos afirmações populistas, que, muito
provavelmente, seriam inviáveis ou insustentáveis
por muito tempo. O SUS é um patrimônio do Brasil,
construído sobre a perspectiva de saúde pública
descrita na Constituição de 1988, que reforça o
debate em torno do dilema de ser um sistema
universal frente a uma realidade que desafia os
especialistas e os gestores públicos, em oferecer
integralmente assistência e tratamento para todo
o cidadão que necessite do amparo do Estado,
com os recursos sabidamente limitados.

Além disso, a entidade elaborou, no início da
campanha eleitoral, uma Carta aos Candidatos,
em que define com quatro tópicos os temas
mais urgentes do setor:

Entre preceito constitucional e cotidiano das
grandes e pequenas cidades do País, por vezes,
há os abismos do subfinanciamento e dos
novos desafios do setor. Pesam neste último,
o envelhecimento da população, a medicina
personalizada, novos modelos de tratamentos
e, possivelmente, de remuneração por esses
tratamentos.

1. Gestão com continuidade e amparo técnico;
2. O desperdício do potencial inovador do
Brasil;
3. Novas soluções para ampliar o acesso da
população a medicamentos básicos;
4. A crise no acesso a medicamentos mais
complexos.
A saúde precisa estar na pauta, nos planos e
nas preocupações de qualquer presidenciável
que deseje, além do cargo a que esteja
concorrendo, estar atento e disponível para
lidar com aquilo que mais aflige o brasileiro.
Em janeiro de 2019, torcemos por um início de
Governo diferente do início da campanha.

Até mesmo os planos de Governo, documentos
que permitem um aprofundamento das questões
pertinentes ao País, frustram pela superficialidade
com que abordam o bem-estar do brasileiro.
Ciente dessa falta de atenção ao problema, a
Interfarma idealizou um projeto para estimular as
discussões sobre saúde na campanha eleitoral.
São ações nas redes sociais e em parceria com
a imprensa para evidenciar a necessidade e,
principalmente, a gravidade das questões em

Pedro Bernardo é Diretor da Interfarma.
E-mail: interfarma@interfarma.org.br
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Ciências Farmacêuticas
Jacqueline Roberta Soares Salgado e Leon Rabinovitch

Antraz
Uma zoonose silenciada
Bacillus anthracis é uma espécie bacteriana
pertencente ao grupo dos grandes Bacillus
por estes apresentarem pelo menos um
1(um) de largura. Também fazem parte deste
grupo: Bacillusthurigiensis, Bacillusmycoides,
Bacilluspseudomycoides,
Bacilluscytotoxicus,
Bacillusweihenstephanensis e Bacilluscereus.
As espécies do gênero Bacillus são consideradas
ubíquas, pois seus esporos são resistentes às
condições ambientais adversas e as formas
vegetativas. Possuem diversidade fisiológica tal
que podem ser isoladas de ambientes, como
solo, água, gêneros alimentícios e espécimes
clínicos.
Esse microrganismo é um bacilo Grampositivo, esporulado, imóvel e não hemolítico.
Possui dois plasmídeos, pXO1 e pXO2, nos
quais há os genes que codificam as toxinas e
a cápsula composta de ácido poliglutâmico,
respectivamente, os quais são atributos que
conferem patogenicidade às estirpes de
B. anthracis. Os esporos de B. anthracis são
resistentes à secagem, radiação e desinfetantes
e podem ficar viáveis por anos no solo.
B. anthracis sintetiza três proteínas: o antígeno
protetor, o fator letal e o fator de edema. Essas
proteínas atuam de forma binária, sendo o
antígeno protetor o responsável por liberar as
outras duas no citosol dos macrófagos. O fator
letal causa a lise celular levando o hospedeiro
à morte, e o fator de edema causa edema nos
tecidos. Ambas, inibem o sistema imunológico.
É responsável pela doença Carbúnculo Hemático
(CID-10 Categoria A22), também chamada de
Antraz, que acomete, principalmente, ruminantes
domésticos e selvagens e se caracteriza por ser
septicêmica, hemorrágica, letal e zoonótica.
Nos animais, pode se apresentar sob as formas
superaguda, aguda, subaguda e crônica. Já nos
homens há as formas: cutânea, gastrointestinal,
inalatória e por injeção.
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Todas as pessoas com
febre ou evidência de
doença sistêmica em
uma área endêmica
para Antraz deverão
ser tratadas para essa
doença até ser excluída
etiologia.

Está distribuída mundialmente e as áreas de maior
prevalência são: Oriente Médio, principalmente
Irã, partes da Ásia, da África, das Américas do
Sul e Central, do Caribe e do Sudeste da Europa.
No Brasil, é considerada esporádica, tendo sido
notificados 110 casos em animais de 1999 a
2016, sendo o último caso em um bovino no
Estado do Rio de Janeiro. E no homem não há
casos recentes relatados, porém, é doença de
notificação compulsória.
O ciclo do Antraz consiste de uma fase de
crescimento nos animais sensíveis, nos quais
as células vegetativas multiplicam-se causando
a doença; e uma fase abiótica, que começa
com a transição para a forma de esporo que é
transportado, passivamente, ou mecanicamente,
em carcaças, solo, água e insetos. Os esporos
presentes no ambiente são ingeridos pelos
herbívoros e germinam dentro do hospedeiro,
produzindo as células vegetativas encapsuladas.
Quando os animais morrem, as células
vegetativas ganham o meio ambiente externo por
meio da sua liberação no líquido hemorrágico,
da necropsia e do desmembramento que os
animais carniceiros realizam ao se alimentarem
das carcaças contaminadas. No meio ambiente
externo, as células vegetativas iniciam a
esporulação.
As formas subaguda e aguda acometem,
principalmente, bovinos, ovinos, caprinos e
alguns ruminantes selvagens, como kudu,
antílopes e impala. Geralmente, o curso da
doença superaguda é inferior a duas horas e
os animais são, comumente, achados mortos,
sem terem apresentado sinais da doença. Já o
curso do Antraz agudo é inferior a 72 horas: os
animais quando de pé apresentam dificuldade
para sustentar a cabeça, olhos fixos, deitam-se
com frequência, podem ter pirexia, taquipnéia,
petéquias na pele e mucosa, inapetência,
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distúrbios digestivos e diarreia hemorrágica.
O leite secretado se apresenta amarelado ou
com sangue e podem ocorrer abortos.
As formas aguda e subaguda acometem,
principalmente, cavalos, burros e zebras. Estes
quando infectados por via oral apresentam
enterite, cólica, pirexia e depressão, vindo a
óbito dentro de dois a quatro dias ou após
o início dos sintomas. Quando infectados
por picadas de vetor apresentam edema
subcutâneo exuberante no local da inoculação.
Já os carnívoros e suínos são acometidos
pelas formas subaguda e crônica, nas quais o
curso se estende por mais de três dias antes
da recuperação ou morte. Apresentam edema
na cabeça, garganta e pescoço. O inchaço
na região faríngea pode ser tão extenso a
ponto de interferir na respiração e ingestão de
alimentos.
No homem, o Antraz cutâneo ocorre quando
há a inoculação de esporos por meio de
cortes ou abrasões na pele. Apresentam
edema local, petéquias, pápula pruriginosa,
vesícula com centro deprimido, seca, com
necrose e escara preta. Não há formação
de abcesso. A antibioticoterapia é relevante
para a cura e para evitar a disseminação.
O antraz gastrointestinal acomete a região
orofaríngea e o trato gastrointestinal. Na forma
orofaríngea, há o desenvolvimento de úlceras
orais ou esofagianas, linfadenopatia regional,
edema e sepse. No trato gastrointestinal, há o
aparecimento de lesões na parte final do íleo e
ceco, náusea, vômitos, mal-estar, hematêmese,
edema na mucosa, linfadenite mesentérica,
diarreia hemorrágica. A mortalidade é próxima
de 100%, entretanto, os que sobrevivem
apresentam melhoras após 10-14 dias de
curso da doença.
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O antraz inalatório, no qual a morte é de 100%,
inicialmente apresenta- se com tosse, febre
e fadiga. Evolui para adenopatia mediastinal,
efusão hemorrágica pleural, febre, dispneia,
diaforese, cianose, hipotensão, choque e morte.
Como complicação, pode ocorrer meningite
hemorrágica.
A forma descrita recentemente de contaminação
é a por injeção, na qual há o acometimento,
principalmente, de usuários de drogas ao injetar
substâncias ilícitas contaminadas com esporos
de B. anthracis. Entretanto, já foi relatado casos
de uso de medicamento injetável contaminado
com esporos na Índia. Nesta forma, a pele se
apresenta eritematosa, sem pus e sem escara,
como qualquer outra infecção causada por
injeção de drogas contaminadas. Há edema
exuberante nos músculos e tecido subcutâneo,
choque e morte. Pode desenvolver meningite.
Devido à alta virulência, aos seus esporos
serem estáveis em condições adversas fora
do hospedeiro e por permanecerem viáveis
no ambiente por anos, são usados como arma
biológica em preparos de pós-impalpáveis para
práticas de bioterrorismo.
Antraz é descrito na Bíblia como a quinta e
sexta pragas infligidas ao Egito. Virgílio (7019 AC) descreveu, em suas obras, a doença
acometendo ovinos, bovinos, cavalos, cães e
outros animais domésticos e selvagens, assim
como a transmissão para os homens. No século
XVIII, houve uma epidemia de Antraz que
dizimou metade do rebanho ovino da Europa. Na
Inglaterra, ficou conhecida como a doença da lã,
pois os trabalhadores expostos às fibras animais
contaminadas com esporos de B. anthracis
desenvolviam o antraz inalatório.
Robert Koch e Louis Pasteur estudaram
exaustivamente esse microrganismo, na
década de 1870. Koch, em 1876, conseguiu
rastrear o ciclo de vida completo pela primeira
vez, identificando a formação de esporos e
constatando que estes ficavam viáveis por longos
períodos no ambiente. Em 1877, Koch promoveu
o crescimento do bacilo in vitro e a partir de
culturas puras desta bactéria, induziu a doença
em animais saudáveis após a inoculação nesses
animais. Assim, estabeleceu os Postulados de
Koch.
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Pasteur, em 1881, testou em bovinos a primeira
vacina feita com a bactéria viva e atenuada,
demonstrando que a mesma conferia proteção.
Na década de 1930, Max Sterne desenvolveu
uma vacina contra B. anthracis para uso em
animais, diminuindo o número de casos no gado,
e, por conseqüência, nos homens.
Em 1943, a então URSS, após desenvolver vacina
para imunizar animais, realizou o primeiro ensaio
em humanos, utilizando esporos vivos da cepa
avirulenta (STI-1), demonstrando ser segura e
eficaz. E em 1957, desenvolveram imunização
via aerossol. A Inglaterra, em 1950, desenvolveu
vacina contendo a toxina Letal purificada, a UK
Vacina. Em 1960, os EUA desenvolveram a vacina
com proteína do Antígeno Protetor purificada, a
AVA. Na mesma década, a China criou a vacina
com esporos vivos da cepa avirulenta A16R.

por reforços anuais. Está indicada para militares,
trabalhadores rurais e industriais que lidam com
produtos animais em áreas de alta incidência,
veterinários e quando há risco de exposição
aos esporos. A Organização Mundial de Saúde
(OMS) não recomenda a vacinação em massa.
As bactérias ambientais capazes de criar na
célula vegetativa os chamados endósporos
ou esporos merecem uma atenção especial
no campo da biossegurança, uma vez que
esporos e endósporos sempre são as formas
que se implantam no corpo animal, causando
infecções superficiais ou internas, neste caso,
levando o indivíduo à morte. É o caso da bactéria
Bacillusanthracis, que desperta a atenção de
microbiologistas para o controle da doença.

O diagnóstico é feito a partir do isolamento em
espécimes clínicos e amostras ambientais. Para tal,
observa-se a morfologia colonial, citomorfologia
dos isolados suspeitos, sensibilidade ao
bacteriófago Gama, sensibilidade à penicilina e
PCR.
O sucesso do tratamento depende da forma
clínica do Antraz e de quando se iniciou
o tratamento. O tratamento para pessoas
expostas, que ainda não desenvolveram a
doença, é a antibioticoterapia com ciprofloxacina,
levofloxacina, doxiciclina ou benzilpenicilina por
no mínimo 60 dias. Quando a infecção já está
estabelecida recomenda-se receber as três
primeiras doses da vacina do Antraz. No caso das
formas gastrointestinais, inalatórias e por injeção,
além de altas doses de antibióticos parenterais,
são necessários cuidados em unidade de
terapia intensiva, assim como a administração
de imunoglobulinas. O tratamento da forma
pulmonar será efetivo, principalmente, se a
doença for diagnosticada antes da bacteremia.
Todas as pessoas com febre ou evidência de
doença sistêmica em uma área endêmica para
Antraz deverão ser tratadas para essa doença
até ser excluída etiologia.
A vacina americana atualmente utilizada
é MDPH-AVA (vacina adsorvida contra o
Antraz). É manipulada e distribuída pela BioPort
Corporation Lansing. A dose é de 0,5 ml SC em
0,2 e 4 semanas e aos 6, 12 e 18 meses, seguidos

Jacqueline Roberta Soares Salgado é Capitã
Veterinária do Exército Brasileiro e Mestranda de
Microbiologia na UFRJ/IOC-FIOCRUZ.
Leon Rabinovitch é Membro da Academia de
Ciências Farmacêuticas do Brasil/Academia
Nacional de Farmácia e Chefe do Laboratório de
Fisiologia Bacteriana do IOC-FIOCRUZ.
E-mail: leon@ioc.fiocruz.br
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Dra. Maisa Kairalla*

Envelhecimento no
Brasil

Cabe a nós, médicos e
profissionais da saúde,
zelarmos pelo melhor
envelhecimento
da
população, a fim de
que
envelheçamos
com respeito e, acima
de tudo, felizes por
esta conquista

Precisamos pensar sobre a velhice
Nos últimos anos, temos vivenciado uma notória transformação no
perfil demográfico tanto no Brasil quanto ao redor do mundo.
Estimativas recentes nos mostram que dentro de aproximadamente
duas décadas teremos uma população composta, em sua maioria,
por pessoas com mais de 60 anos de idade.
Para se ter ideia, em 2030, o número de brasileiros idosos deve
chegar a 41,5 milhões,
maior do que o de crianças
e adolescentes, que deve
ficar em 39,2 milhões,
conforme nos indica a
projeção do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística
(IBGE),
divulgada no primeiro
semestre deste ano.
Observamos também um
aumento na expectativa de
vida. Passamos de 45,5
anos, em 1940, para 75,8
anos em 2016, conforme
dados do IBGE.
De fato, temos vivido mais
tempo, todos conhecem as
estatísticas sobre a transição demográfica brasileira, bem como
reconhecemos neste fato um grande ganho e conquista para a
sociedade. Mas, será que esta conquista tem sido alcançada com
otimismo e qualidade de vida? Estamos vivendo melhor? Com
autonomia, independência física, mental, econômica e social?
A verdade é que na contrapartida em que envelhecemos a passos
largos, não nos preparamos para esse fenômeno. O Brasil, ainda
nos dias de hoje, permeiam o pensamento e atitude de um País
jovem.
Enquanto cidadã que integrará essa nova vertente populacional e
médica geriatra, considero que essa mudança tem a ver – e muito
– com a classe médica e com os profissionais envolvidos no
campo da saúde. Além dos claros impactos nos cenários social e
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econômico no País, a saúde e a medicina, certamente, são eixos que
devem ser impactados. É fato que, na medida em que envelhecemos,
temos estado diante de um maior número de casos de pessoas
acometidas por doenças crônicas, como diabetes, hipertensão,
depressão, cardiovasculares, ósseas, musculares e tantas outras, como o
câncer. Fato é que a velhice permeará a prática de todas as especialidades
médicas e demais áreas da
saúde.
Frente a essa realidade
emergente, é preciso agir com
ações de prevenção e
conscientização em prol de
uma longevidade saudável.
Isso mesmo: é preciso educar
para envelhecer.
Dois importantes pilares
devem ser sustentados, a
educação
para
o
envelhecimento consciente e
a prevenção para que
tenhamos um envelhecimento
sustentável. Os avanços da
medicina são aliados do
Dra. Maisa Kairalla
envelhecimento populacional,
bem como outros exemplos como vacinação, genética e novas profissões
da saúde.
Levantamento recente (de novembro de 2017), realizado com uma
amostragem populacional de dois mil brasileiros, entre homens e
mulheres a partir de 55 anos de idade, em dez capitais brasileiras (São
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Brasília,
Goiânia, Salvador, Recife e Belém), demonstrou que embora 63% das
pessoas manifestem pensar na velhice, ainda o faça com base em
estigmas, como remeter esse período da vida a momentos de doenças,
solidão, abandono e tristeza. Essa percepção tende a levar a um
distanciamento, mesmo que inconsciente, de atitudes que possibilitem
chegar bem à velhice.
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É preciso compreender que 30% do
envelhecimento têm ligação com a genética e o
restante, os outros 70% são consequências de
nossas atitudes e do meio externo.
Portanto, a resposta para um envelhecimento
bem-sucedido depende de uma série de “ativos”
que devem ser cultivados ao longo da vida,
sendo depositados no que chamo de “poupança
Chegue Bem”. Esse investimento consiste em
não esperar se tornar idoso para se preocupar
com a velhice, mas começar a poupar muito
antes, desde a infância, se possível. O
investimento na poupança consiste em
estabelecer mecanismos de manutenção da
saúde física e mental, ou seja, cultivar uma
alimentação saudável, manter a mente ativa,
exercícios físicos e o convívio social. Estes fatores
somam-se ao quesito financeiro, o que permite
– caso necessário – de cuidados especiais e
focados na pessoa idosa. É imprescindível
enxergamos o envelhecimento como uma fase

da vida que vale a pena viver e, para isso, é
preciso haver planejamento.
Há uma música de Arnaldo Antunes, chamada
“Envelhecer”, que tem um trecho que carrego
para a vida e transmito a todos que conheço
constantemente: “A coisa mais moderna que
existe nessa vida é envelhecer”. Então, quando
me questionam sobre como eu encaro a velhice,
entendo que, primeiramente, deve se ter em
mente que envelhecer não é doença, faz parte
da vida . Não há fórmula ou procedimentos
“mágicos” que possam “coibir” a velhice. Tentar
“evitá-la” vai na contramão de nossa evolução.
Cabe a nós, médicos e profissionais da saúde,
dentro do que estiver ao nosso alcance,
desmitificarmos e zelarmos pelo melhor
envelhecimento da nossa população, a fim de
que envelheçamos com dignidade, respeito e,
acima de tudo, felizes por esta conquista.

*Colaborou com a elaboração do artigo a pedido da Bayer
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Riva Dimitrov

Empoderar o paciente
Não enfraquece a relação com o médico,
mas sim fortalece e a enriquece

Crédito: Amanajé Fotografia

A crescente expectativa de vida dos brasileiros
é uma realidade pujante. O IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), segundo
os dados mais recentes, prevê que, até 2060,
o percentual de brasileiros com mais de 65
anos passará dos atuais 9,2% para 25,5%1.
Nesse cenário, a maior incidência de doenças
crônicas no País, como o diabetes e a

Riva Dimitrov

hipertensão, acompanha a longevidade das
pessoas. Atualmente, diabetes e hipertensão
acometem cerca de 13 e 30 milhões de
brasileiros, respectivamente2,3.Assim, o
autocuidado na atenção à saúde e a relação
médico-paciente ganham cada vez mais
importância para o sucesso dos tratamentos e
para uma vida mais saudável.
De modo geral, quem sofre desses males
crônicos compartilha dessa opinião. É o que
mostra a pesquisa Empoderamento do Paciente
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– importância e desafios, desenvolvida em 2017
pela Abbott, empresa global de cuidados para a
saúde, com 960 pessoas de todas as regiões do
País, diagnosticadas com diabetes e hipertensão.
Um percentual bastante significativo dos
consultados, 59%, admitiu que a melhoria dos
hábitos de saúde é a principal chave para se
sentir empoderados, seguido das consultas mais
recorrentes ao médico (39%)4. Ou
seja, a responsabilidade pela
qualidade de vida deve ser
compartilhada entre o especialista e
o próprio paciente. Um apoia o
outro.
Essa postura, que considera a
participação de cada um de nós no
cuidado da nossa saúde, sobretudo,
no controle e tratamento de doenças
crônicas, é bastante positiva e
contribui para tornar o indivíduo um
agente cada vez mais participativo e
decisivo para o sucesso do
tratamento. Nos consultórios, é cada
vez mais frequente pacientes ativos,
munidos de informações e que têm
na figura do médico um consultor,
alguém com quem dialogar,
esclarecer dúvidas e alinhar as
decisões sobre o quadro clínico. A
pesquisa da Abbott mostrou que, embora a
internet seja um canal recorrente para a busca
de informações (até 68% dos entrevistados
pesquisam dados sobre a hipertensão ou
diabetes na rede), o médico continua sendo a
principal fonte de informação para a maioria das
pessoas. Setenta e três por cento (73%) dos
entrevistados afirmaram conversar com o
médico sobre sua condição de saúde e 85%
disseram que confiam muito no que o médico
diz.
Ou seja, empoderar o paciente não enfraquece

Nos consultórios, é
cada vez mais frequente
pacientes ativos, munidos
de informações e que
têm na figura do médico
um consultor, alguém
com quem dialogar.
a relação com o médico; pelo contrário, a
fortalece e a enriquece. Onde há mais troca,
a relação é mais duradoura, o paciente
compreende melhor o impacto de seus
hábitos de vida e é mais empenhado em
seguir o tratamento adequadamente e,
consequentemente, os resultados são mais
efetivos. Nunca o diálogo entre médico e
paciente foi tão valorizado.
Aos médicos, cabe orientar seus pacientes
para que eles façam as melhores escolhas,
sendo protagonistas de sua saúde, munindoos com ferramentas corretas de pesquisa e
informações de qualidade a respeito de
novas terapias e as inovações que têm
garantido mais eficiência e flexibilidade ao
tratamento. Já aos pacientes, vale absorver
as informações e colocar as boas práticas de
saúde em ação, comum a todas as pessoas
e idades, como a boa alimentação, a prática
de exercícios físicos, o sono adequado e o
equilíbrio da mente.
Referências:
1. IBGE. Projeção da População 2018: número de
habitantes do país deve parar de crescer em 2047. 2018.
Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/
agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/
releases/21837-projecao-da-populacao-2018-numerode-habitantes-do-pais-deve-parar-de-crescer-em-2047.
html
2. Federação Internacional de Diabetes (FID). IDF
Saca Members. Brazil. Site [acessado em 20 de agosto
de 2018). Disponível em: https://www.idf.org/ournetwork/regions-members/south-and-central-america/
members/77-brazil.html
3. Portal Brasil. Hipertensão atinge mais de 30 milhões
de pessoas no País. 2015. Disponível em: http://www.
brasil.gov.br/saude/2015/04/hipertensao-atinge-maisde-30-milhoes-de-pessoas-no-pais
4. Pesquisa Abbott: “O Empoderamento do Paciente:
importância e desafios. Execução: Nielsen. Julho 2017.
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Fernando Loaiza

Dr. Google vs
Dr. Competência

Deixo uma homenagem e
minha admiração a um dos
profissionais mais importantes
da humanidade: o profissional
encarregado de cuidar da
vida e da saúde de todos nós.

Precisamos pensar sobre a velhice
Atualmente, uma grande quantidade de
pessoas que mora no Brasil recorre como
primeira consulta, antes de visitar um
profissional médico, ao famoso Dr. Google.
Muitas vezes, há pacientes que, com o intuito
de economizarem a consulta ou talvez
ganharem tempo - ou quem sabe acham que
a teoria apresentada na internet seja suficiente,
realizam pesquisas extensas na rede,
principalmente por meio do Google na
tentativa de solucionar seus problemas de
saúde.
Eles se baseiam nos sintomas para gerarem
possíveis diagnósticos das enfermidades das
quais padecem.
Os mais corajosos costumam até se
automedicar, seguindo dicas do Dr. Google.
Há também aqueles que levam a seus
médicos um pré-diagnóstico, buscando
manter um diálogo “de colegas” a respeito de
suas possíveis doenças.
Mas quais as chances desses autodignósticos
serem corretos?
Temos a certeza de que, na sua maioria, estão
errados. O fato é que, definitivamente,
devemos deixar de nos sentir médicos, pois,
em uma analogia simples, é como lermos
informações técnicas na web sobre a
construção de aviões e acreditarmos, após
isso, termos capacidade de conceber uma
aeronave.
Devemos sim respeitar o médico, um
profissional que estudou durante anos e
soube, arduamente e com muita dedicação,
converter a teoria dos livros em prática diária,
demonstrando a competência necessária
para curar e tratar nossas doenças.
Devemos entender que os computadores
não chegam perto da competência dos
médicos, menos ainda os pacientes
despreparados e sem nenhum conhecimento
técnico-científico.
De acordo com um estudo publicado no
JAMA Internal Medicine, no qual se compara

a precisão de aplicações (APPs) de diagnóstico
ou verificadores de sintomas à atuação de um
grupo de médicos, a eficácia e competência que
o médico tem sobre os verificadores são muito
superiores.
Quando os médicos do estudo estavam em
posse do histórico médico e dos sintomas
apresentados pelo paciente e, em seguida,
comparava-os com informações inseridas em
um verificador de sintomas, os médicos
chegaram ao diagnóstico correto em 72% do
tempo, ante 34% para os aplicativos.
E em 84% do tempo, os médicos forneceram o
diagnóstico correto em suas três principais
escolhas, em comparação a apenas 51% para os
verificadores de sintomas.
O estudo avaliou aplicativos de uma infinidade
de fontes on-line – mais de 23 no total –
incluindo WebMD, iTriage, Sharecare’s Ask MD
e a Mayo Clinic.
A motivação para o estudo surgiu do dilema da
existência de erros de diagnósticos na medicina.
Mas a pergunta é: computadores e tecnologia
móvel podem ajudar a resolver este problema?
Pesquisadores do estudo de Harvard utilizaram
uma plataforma via web conhecida como
HumanDx, que cumpria 45 cenários clínicos ou
vinhetas, descrevendo o histórico médico e os
sintomas apresentados pelos pacientes,
enviados a 234 médicos (medicina interna,
pediatria e medicina de família) envolvidos no
estudo.
Os médicos não puderam fazer um exame físico
nem realizar exames de sangue ou exames de
imagem hipotéticos nos pacientes.
Das 45 vinhetas, 15 foram categorizadas como
de alta acuidade, ou potencialmente fatais, e 15
foram descritas como acuidade média, enquanto
as 15 restantes envolveram uma situação de
baixa acuidade. A maioria dos casos envolveu
doenças de rotina, enquanto 19 dos 45
descreveram condições incomuns ou mais raras.

Fernando Loaiza
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Os médicos classificaram seus diagnósticos potenciais
em ordem de probabilidade, como respostas em texto
livre.
Além disso, os médicos também forneceram o
diagnóstico correto não apenas com mais frequência,
mas também para todas as 45 vinhetas clínicas, com
maior precisão para diagnósticos mais complexos e
incomuns.
Os verificadores de sintomas eram realmente
melhores em acertar os diagnósticos mais comuns e
menos sérios, de acordo com os resultados do
estudo.
Mas, na realidade, médicos na era digital também
costumam consultar sites baseados em evidências
(por exemplo, up-todate.com), quando confrontados
com um conjunto complicado de sinais e sintomas, e
usam aplicativos móveis desenvolvidos por esses
sites, que oferecem um amplo diagnóstico diferencial
associado a links on-line para estudos.
Portanto, a mensagem que fica é que, definitivamente,
é muito melhor e seguro passar por uma consulta e
conversar com seu médico, especialmente se você
apresentar vários sintomas complexos.
Os verificadores de sintomas como autônomos não
são ideais e podem não fornecer a imagem inteira ou
a causa dos sintomas do paciente.
Por exemplo, quando as pessoas usam verificadores
de sintomas on-line para sintomas vagos, como

tontura, uma ampla gama de diagnósticos potenciais
pode resultar – de condições menores, como sinusite
e doenças do ouvido interno, a condições mais
graves, como acidentes vasculares cerebrais, ataques
cardíacos ou outras condições vasculares. Isso pode
desencadear ansiedade e medo nos pacientes,
levando a telefonemas frenéticos aos consultórios
médicos ou até mesmo a profissionais do
departamento de emergência após um simples
encontro com o Dr. Google.
Em suma, nada pode substituir uma consulta bem
executada e física em um consultório, atendimento de
urgência ou departamento de emergência.
Sendo assim, deixo uma homenagem e minha
admiração e respeito a um dos profissionais mais
importantes da humanidade; aquele profissional
encarregado de cuidar da vida e da saúde de todos
nós.
Lembrando que nada pode substituí-lo. Nós, como
pacientes, devemos escutá-los e prestigiar sempre
suas orientações, confiando neles acima de qualquer
outro método.

Fernando Loaiza é Presidente dos
Laboratórios Bagó do Brasil.
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Roberto Amazonas

Novos tempos

para a saúde
A assistência à saúde no Brasil tem passado por
muitas mudanças, sendo que muitas delas têm
refletido na pior assistência ao paciente. Neste
cenário, o desgaste na relação médico-paciente
é uma realidade cada vez mais presente.
Entretanto, uma pesquisa encomendada pelo
Conselho Federal de Medicina (CFM) ao
Instituto Datafolha, em 2016, mostrou que os
médicos são considerados os profissionais com
o maior grau de confiança e credibilidade por
26% da população. Ocupar o topo dessa lista,
sem dúvida, é um motivo de orgulho para nós,
profissionais da saúde. Mas, pessoalmente,
tenho interesse em ver essa porcentagem
crescer a cada dia.
O mundo vem se transformando a uma
velocidade expressiva, e a medicina e a indústria
farmacêutica também caminham no mesmo
ritmo. A evolução tecnológica e a inovação nos
diagnósticos, tratamentos e medicamentos,
entre outros aspectos, já permitiram elevar a
expectativa e a qualidade de vida de milhões de
pessoas. Estes são avanços inquestionáveis. Um
desafio que surge, entretanto, é como a inovação
pode aprimorar a relação médico-paciente,
trazer benefício ao consumidor e facilitar o apoio
da indústria na prática médica.
Para a EMS, tão importantes quanto a dedicação
em oferecer à população medicamentos de
excelência, são os nossos esforços constantes
para que esse cuidado vá além dos produtos,
permeando toda a cultura da companhia,
visando criar um contato sempre mais humano
e que estabeleça laços duradouros. Além
disso, apoiamos diversas iniciativas educativas
de sociedades médicas e fomentamos o
conhecimento. Esse tem sido o foco do nosso
principal investimento e desejamos que, cada
vez mais, em todos os âmbitos da área da saúde,
as relações possam ultrapassar as barreiras e
beneficiar os médicos e pacientes.
Vale destacar, como exemplo de investimento,
um modelo de treinamento diferenciado para
os propagandistas. Desenvolvido pela EMS,
o MOVE tem como objetivo se adaptar a um

cenário que vem sofrendo transformações
constantes sem perder de vista a qualidade
no relacionamento com a classe médica. A
ideia surgiu da importância de valorizar a
comunicação, além de seu papel na construção
de relacionamentos e resultados de imagem em
longo prazo. Com isso – e com uma equipe de 1,6
mil representantes –, conseguimos visitar, hoje,
mais de 20 mil médicos por dia em todo o Brasil,
levando informações e conhecimento a
essa classe.

O mundo vem se transformando
a uma velocidade expressiva e a
medicina e a indústria farmacêutica
também caminham no mesmo
ritmo.
a startups, venture capitals e biotechs no Vale do
Silício, na Califórnia, Estados Unidos, para estudar
novas tecnologias e serviços em saúde. Diversas
iniciativas estão em discussão na EMS, na busca,
inclusive, por tratamentos mais personalizados.
Acreditamos que a soma da excelência e
investimento em inovação com a criação e
manutenção de relacionamentos é o que deve

Como o maior laboratório no Brasil e líder
do mercado há 12 anos consecutivos,
a EMS também realiza investimentos
contínuos e significativos em infraestrutura
e em pesquisa e desenvolvimento.
Somos pioneiros no desenvolvimento
no Brasil de medicamentos genéricos,
setor que lideramos desde 2013, e, ao
longo de nossa história, sempre tivemos
o compromisso como acesso a produtos
eficazes e seguros à população.
A inovação é um dos principais pilares
hoje de nossa empresa, que busca
estar sempre preparada para atender
à demanda do mercado farmacêutico,
desenvolvendo medicamentos de maior
complexidade e inovadores. O Centro de
Pesquisa & Desenvolvimento da EMS recebe
6% do faturamento anual do laboratório em
investimentos e possui, atualmente, o maior e
mais moderno P&D da América Latina, com mais
de 400 pesquisadores. Contamos ainda com
empresas nos Estados Unidos e na Europa, e
temos projetos visando o mercado global.
Em maio deste ano, a EMS uniu forças à Bosch
para implementar a indústria 4.0 em seu processo
produtivo, tornando-se a primeira companhia
do setor farmacêutico a apostar na tecnologia
na América Latina. Apostar em aumento de
capacidade produtiva e em inovação é sinônimo
de continuar garantindo à população acesso a
medicamentos importantes, inovadores, inéditos
e diferenciados.

Dr. Roberto Amazonas

pautar todas as ações dos profissionais e
empresas de todos os setores, especialmente
na área de saúde, lembrando sempre da nossa
essência: cuidar de pessoas.
Em nome da EMS, gostaria de parabenizar, neste
Dia do Médico, nossos grandes parceiros (meus
colegas), que têm um papel fundamental na
promoção da saúde e bem-estar da população,
se unindo ao compromisso que a companhia
estabeleceu, desde a sua fundação, de contribuir
para a expansão do acesso a medicamentos de
excelência no País. Um grande abraço.

Roberto Amazonas é Diretor Médico-Científico da
EMS.

Em 2017, participamos de uma agenda de visitas
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Alexandre França

Para manter a vida
fluindo

Dados da Sociedade Brasileira
de Cardiologia mostram que
por ano há aproximadamente
300 mil óbitos causados por
enfermidades cardiovasculares

Um alerta contra a trombose
A trombose é a formação de coágulos de
sangue, potencialmente fatais, que pode
acontecer em uma artéria, gerando a
trombose arterial, ou em uma veia, dando
origem à trombose venosa. Uma vez formado,
o coágulo pode retardar ou bloquear o fluxo
sanguíneo normal, e até mesmo soltar-se e se
transportar para um órgão, como o cérebro
ou o pulmão.
De acordo com a Sociedade Brasileira de

Alexandre França

Cardiologia (SBC), há por ano
aproximadamente 300 mil óbitos causados
por enfermidades cardiovasculares. Entre os
problemas mais frequentes estão o ataque
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cardíaco, o acidente vascular cerebral (AVC) e o
tromboembolismo venoso (TEV).
Existem diversos fatores que podem aumentar o
risco de desenvolver TEV. Entre eles, permanecer
sentado por muito tempo, principalmente quando
se está dirigindo ou dentro de um avião. Quando
as pernas ficam na mesma posição por um
período prolongado, os músculos da panturrilha
não se contraem o que dificulta a circulação de
sangue, e tudo isso facilita a ocorrência de
trombose.
Atualmente, uma em
cada quatro pessoas
morre ao redor do
mundo por condições
relacionadas
à
trombose. Os principais
grupos de risco são
pessoas hospitalizadas
por longos períodos,
maiores de 60 anos,
pacientes com câncer,
pessoas em uso de
medicamentos à base
de estrogênio (como
contraceptivos orais e
terapia de reposição
hormonal), entre outros
fatores.
Para alertar a população
sobre os riscos e
consequências
da
doença foi criado o Dia
Mundial da Trombose,
datado em 13 de
outubro. O evento anual
é
liderado
pela
International Society on
Thrombosis and Haemostasis (ISTH) e realizado
por centenas de organizações. Ao todo são mais
de 9.000 eventos ao redor do mundo.
Em 2018, a campanha comemora cinco anos e

tem como tema “Conheça a Trombose”. O
objetivo principal é estimular que profissionais
de saúde, a própria indústria e o público em
geral conheçam e identifiquem precocemente
os fatores de risco e sintomas da doença.
No Brasil, o Ibope estima que 44% da
população brasileira não reconhece os sinais
da trombose. É diante desse cenário que a
Aspen Pharma Brasil promove, anualmente, no
Dia Mundial da Trombose, uma parceria com
mais de 1.000 organizações em 85 países, num
esforço unificado com o intuito de reduzir a
morte e invalidez, causadas pela doença.
Apesar da existência de diversas iniciativas que
visam à orientação e à conscientização da
população em geral, o Brasil ainda precisa
investir cada vez mais em programas de
prevenção e tratamento.
Os sinais de alerta de TVP podem incluir dor,
sensibilidade, inchaço, calor, vermelhidão e
empastamento. A principal consequência
dessa enfermidade é a embolia pulmonar, que
ocorre quando um coágulo que se formou no
interior das veias profundas da perna se
desprende e atinge os vasos sanguíneos dos
pulmões. Dependendo do volume que se tenha
desprendido e da área atingida, o caso pode
evoluir levando o paciente a óbito. Identificar os
sintomas iniciais da condição é primordial para
evitar complicações decorrentes dos coágulos
sanguíneos.
Junte-se a nós nessa luta e ajude a aumentar a
conscientização sobre as principais causas e
sintomas da doença. Juntos, vamos caminhar
juntos para alcançar a meta da Assembleia
Mundial de Saúde de reduzir mortes
prematuras por doenças silenciosas em 25%
até o ano de 2025. A trombose tem tratamento
e pode ser evitada com a disseminação de
informações.

Alexandre França é CEO da Aspen Pharma
Brasil.
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O TEMPO PASSA RÁPIDO. É POR
ISSO QUE A APSEN INOVA E PRODUZ
MEDICAMENTOS EFICAZES PARA AS
NECESSIDADES DOS SEUS PACIENTES.
A VIDA NÃO PODE ESPERAR.

INST003/2017_V2

QUEM
PRECISA,
NÃO PODE
ESPERAR

Nossos medicamentos são indicados para as patologias:
• Artrite Reumatoide • Tratamento de Feridas • Osteoartrite • Lombalgia • Dor Associada
à Inflamação • Gota • Insuficiência Venosa Crônica (IVC) • Síndrome do Intestino Irritável (SII)
• Cistite (Aguda e Recorrente) • Fimose • Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) • Incontinência
Urinária • Cálculo Renal (Tratamento e Profilaxia) • Infecções do Trato Respiratório • Depressão
• Fibromialgia • Vertigens • Mal de Alzheimer

apsen.com.br
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Jupiara Sakakura

Dia do Médico

Reverência a quem merece

Ser médico é muito mais do que uma profissão.
Ele doa sua própria vida, carregando uma
enorme responsabilidade nas 24 horas do
dia, vivendo sob a pressão do tempo, das
demandas dos pacientes e de seus familiares, do
sistema de saúde – e nem sempre recebendo
o reconhecimento que merece. É um eterno
estudioso, em busca de novos conhecimentos
e informações para exercer seu trabalho. Fomos
testemunhas disso muitas vezes, nos eventos
em que comparecemos, como no recente
Congresso Europeu de Cardiologia (ESC2018),
em Munique, Alemanha, em que foram tratadas
questões fundamentais para a qualidade de vida
dos cardiopatas, entre outros temas.
Imagino quantos médicos brasileiros gostariam
de estar lá, mas não tiveram essa oportunidade.
Os que foram são privilegiados e, possivelmente,
ajudarão na multiplicação desse conhecimento
para os colegas.
Em 18 de outubro, comemora-se o Dia do
Médico. Podemos dizer sem receio de errar
que esta é uma data simbólica, pois esse
profissional é essencial em tempo integral.
Um dia para homenageá-lo é muito pouco.
Para nós, da indústria, os médicos são os
grandes protagonistas, nos inspirando a fazer
investimentos em pesquisas científicas, a buscar
novos tratamentos – uma batalha da qual eles
participam diretamente, considerando, entre
outros fatores, que de nada adianta desenvolver
bons medicamentos se estes não chegarem aos
pacientes, por questão de acesso ou de adesão
ao tratamento, por exemplo.
Temos de fazer todo o possível para estimular
a categoria médica, fornecendo informações e
produtos de qualidade a preços mais acessíveis.
Também é importante que a indústria busque
maneiras de incentivar os médicos a seguir a
profissão de forma qualificada, ampliando suas
escolhas e o seu acesso aos estudos e novas
drogas disponíveis no mercado.
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Sabemos o quanto é importante para o médico
salvar uma vida, como se preocupa com a
saúde do paciente e com a fidedignidade do
medicamento, evitando colocar em risco a
segurança das pessoas que nele confiam. Todas
as especialidades médicas são norteadas por
guidelines. Hoje, estamos vivenciando o guideline
europeu de cardiologia e hipertensão. São
muitos estudos chancelados por um seleto board
de especialistas, professores PHDs, pesquisas
internacionais, metas, consensos e tudo mais.
Mas, para o paciente, o primordial é o dia a dia
com seu clínico. E é durante a consulta que o
médico personalizará o tratamento, indicando
as melhores opções, sempre tendo em vista que
cada pessoa é única, tem suas características
próprias. Não basta, portanto, ao médico, ler um
estudo, um guideline ou analisar o resultado de
um exame. Ser médico é a ciência de observar
atentamente o ser humano como um todo.

Acredito que o indivíduo não
escolhe ser médico, ele é
escolhido, é um predestinado. E
nós, como sociedade, devemos
estimular o reconhecimento e
respeito a estes profissionais.

Jupiara Sakakura

Acredito piamente que o indivíduo não escolhe
ser médico, ele é escolhido, é um predestinado.
E nós, como sociedade, devemos estimular o
reconhecimento e respeito a estes profissionais,
que se dedicam incondicionalmente ao cuidado
das nossas vidas. A maioria dos médicos tem
um dia a dia extenuante, muitas vezes virando as
noites, numa vida que está longe de ser fácil ou
glamourosa, como muitos pensam.
Por isso, é para eles que faço minha reverência,
não só no Dia do Médico, mas em todos os dias
da minha vida.

Jupiara Sakakura é Diretora de Marketing e Vendas
da C&D Torrent do Brasil.
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Tiee Propaganda

Ser médico é, todo dia,
exercer o amor ao próximo.
Sua empatia, cumplicidade, respeito e cuidado são responsáveis
pela confiança que seus pacientes têm em você.
Seu conhecimento e experiência dão a segurança que eles precisam.
Mas o que alivia e acolhe de verdade é o seu olhar, seu sorriso e o
tom sereno da sua voz.

18 de Outubro.
Dia do Médico

Uma homenagem:

Especial 18 de Outubro

Pesquisa inédita:
médicos são
agredidos no
ambiente trabalho
Uma pesquisa realizada pela Associação
Paulista de Medicina (APM) apontou que
sete em cada dez médicos são agredidos no
ambiente de trabalho. Segundo o
levantamento, 71,12% dos médicos já
sofreram algum tipo de violência no ambiente
de trabalho. Entre a minoria que alega não ter
passado por situação semelhante, 57,82%
têm colegas que já foram agredidos.
Os dados foram coletados, entre os dias 29
de agosto e 3 de setembro, junto a 509
profissionais do estado de São Paulo, por
meio do Survey Monkey, e reforçam uma
percepção crescente: os médicos sentem-se,
cada vez mais, inseguros. Outro indicador que
aponta nesse sentido: somente 53,78% dos
pesquisados apontam a existência de equipes
de segurança onde atuam.
É cabível dizer que esse quadro é em boa
parte reflexo da ineficácia dos sistemas de
saúde, seja no âmbito público ou no privado.
A derrocada do Sistema Único de Saúde
(SUS) fica evidente quando observamos que
70,87% das agressões ocorrem em serviços
ligados ao estado (41,46% em hospitais e
29,41% em postos de saúde ou outras
unidades). Por outro lado, 22,41% dos
episódios foram registrados em hospitais
privados e outros 6,72% em consultórios
particulares.
A demora para o atendimento ao paciente é a
principal motivação da violência (32,9%).
Casos de discordância com o atestado vêm
na sequência (21,29%). Aqui, a pesquisa
detectou uma grande variedade de respostas
espontâneas. No campo “Outros” (40%),
muitos profissionais indicaram que foram
agredidos, pois os pacientes e/ou familiares
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discordaram da conduta. A instabilidade leva até
mesmo ao desentendimento entre os colegas,
responsável por 6,16% dos casos de violência.
“Nós, médicos, somos vistos como responsáveis
pelo atendimento, nos serviços de saúde, em
todas as suas dimensões. E eticamente
assumimos essa responsabilidade. Ocorre que
também atribuem a nós, equivocadamente,
mazelas provocadas por má administração, falta
de recursos e o descompromisso de uma
parcela de maus políticos e gestores. Assim, em
nossa direção que vêm eventuais elogios, mas
também
críticas
e
insatisfações.
Lamentavelmente, do jeito que está organizado
o SUS, seremos sempre nós, médicos, os alvos”,
afirma José Luiz Gomes do Amaral, Presidente
da APM.
Aliás, tornou-se corriqueira a tentativa de desviar
para os profissionais da Medicina toda a
insatisfação que a sociedade possui com as
falhas da assistência. “Não há dúvida que, nos
últimos anos, sucessivos Governos vêm
apontando os médicos como aqueles que têm
de ser responsabilizados por tudo que há de
errado na gestão pública da Saúde”, completa.
“É assim que eles tentam esconder a
incompetência e se eximir de seus deveres”.

Uma pesquisa realizada pela
Associação Paulista de Medicina
(APM) apontou que sete em
cada dez médicos são agredidos
no ambiente de trabalho.

Mais números
Detalhando um pouco mais as violências
sofridas, os médicos registram que a maioria das
agressões é verbal (70,87%), a exemplo de
xingamentos e ofensas. Ataques físicos
correspondem a 15,69% dos casos, enquanto a
truculência psicológica (ameaças), por 12,89%.
Um número menor diz ter sofrido cyberbullying.
“Em outra pesquisa que realizamos entre junho e
julho deste ano, com médicos que atendem no
SUS, por meio do Instituto Datafolha, ficou algo
em torno de 70% os que relataram já ter sofrido
alguma agressão, sendo a maioria verbal como
xingamentos e ofensas, e psicológicas, como
ameaças”, acrescenta João Sobreira de Moura
Neto, diretor adjunto de Defesa Profissional da
APM.
E a violência não parte apenas dos pacientes. Na
realidade, os familiares são os principais atores
da animosidade - em 50,42% dos casos, mais
especificamente. Os próprios enfermos foram os
agressores em 43,42% das vezes.
Se em uma pesquisa como essa os profissionais
sentem-se à vontade para tratar do assunto, não
é possível dizer o mesmo da rotina nos ambientes
de Saúde: mais da metade não registrou
denúncia ou queixa. Destes, 10,08% por
acharem que isso poderia prejudicá-los e outros
40,62% preferiram esquecer o ocorrido. Entre os
que denunciaram, 18,49% fizeram boletim de
ocorrência e 30,81% relataram à direção do local
de trabalho.
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Falta de uma
solução
Infelizmente, entre os que fizeram denúncias,
somente 59 tiveram algum encaminhamento por
parte dos órgãos que receberam as queixas. Em
alguns casos, foram abertos inquéritos, em
outros a resolução aconteceu trocando o
profissional responsável pela assistência do
paciente.
O mesmo grupo de médicos afirma que em
apenas 7% das vezes o infrator sofreu algum tipo
de penalidade. A maioria das punições envolve
advertências, registros formais e multas. Há
agressores que foram detidos ou encaminhados
para trabalho comunitário. Houve profissional
que informou que o usuário foi desligado do
plano de saúde, inclusive.
Quando questionados se continuaram (eles ou
os colegas) trabalhando nos locais em que
foram agredidos, 35,29% responderam que sim,
por não terem outra opção. A maioria (55,74%),
entretanto, assinalou que sim, pois soube
superar o acontecido. Outros 8,96% optaram
por mudar de local de trabalho imediatamente.
Não é possível dizer que os crescentes casos
serviram de alerta para as unidades de Saúde
reforçarem equipes de segurança e evitar que se
repetissem. Isso porque quase metade (44,82%)
dos pesquisados disse que episódios de
violência continuam ocorrendo com muita
frequência no local de trabalho. E 28,57%
afirmam que os fatos se repetem, mas raramente,
enquanto que 7,84% responderam que a
agressão que sofreram foi um caso isolado.

“De tempos em tempos nos deparamos com
notícias sobre colegas agredidos, o que é
lamentável, pois o médico tem como função
ajudar as pessoas, pela própria natureza da
profissão. E a situação se agrava, pois poucos
fazem denúncias formais, e dos que fazem,
menos ainda veem solução para o problema”,
declara Marun David Cury, diretor de Defesa
Profissional.

Testemunhos
Como dito anteriormente, quando perguntados
“Qual a principal motivação da violência?”, as
respostas foram: “Demora para o atendimento
ao paciente” (32,49%), “Paciente discordou do
atestado” (21,29%), “Desentendimento com
colega” (6,16%) e “Outro (especifique)”
(40,06%). Neste ambiente, foram diversos os
relatos recolhidos.

Um deles detalha: “[O agressor] queria
atendimento para a esposa naquele momento,
embora eu não pudesse realizar devido a outros
pacientes aguardando há mais de uma hora”.
“Paciente gostaria que fosse solicitado teste de
gravidez, porém, o hospital não disponibilizava
este exame pelo pronto-socorro”, relatou um
dos médicos.
Mais um dos motivos que leva a esse cenário,
acredita o presidente da APM, é o distanciamento
na relação entre médicos e pacientes. “Quando
nos graduamos, entendíamos a Medicina como
algo entre essas duas pessoas. E isso mudou
muito com o pretexto de aumentar o acesso.
Mas, na verdade, foram criados nichos
intermediários, tanto públicos quanto privados.
Eles não aumentaram o acesso e simplesmente
nos afastaram dos pacientes”, finaliza Amaral.

“O indivíduo queria que eu operasse a mãe
provecta, que era paciente terminal, em coma
com neoplasia pancreática avançada. Expliquei
que havia contraindicação para a cirurgia e que
continuaríamos com os cuidados paliativos”,
escreveu um dos médicos. “A paciente chegou
mais de 30 minutos atrasada e exigiu ser
atendida, ameaçando-me de morte”, declarou
outro.
Muitos pacientes e familiares simplesmente
partiram para a agressão por discordarem da
conduta médica adotada. Outros por solicitarem
encaminhamentos, procedimentos ou exames
que os profissionais de Medicina julgaram
desnecessários. Há também relatos de vários
cidadãos que tentaram cortar filas, mesmo sem
urgência no atendimento.
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SUA

É ESSENCIAL PARA A VIDA
Ser médico é mais do que uma escolha. É uma vocação.
Esse profissional é quem tem nas mãos a responsabilidade
de cuidar de nosso bem mais valioso: a vida!
A Biolab orgulha-se de ter parceiros que, com respeito,
amor e ética, cumprem sua missão com orgulho e paixão.
Assumimos o compromisso de buscar sempre novos tratamentos
para tornar seu trabalho ainda melhor e mais eficiente.
Esse é nosso dever, pois sabemos que, ao lado de cada
paciente, existe um médico atento e dedicado.
Seja qual for sua especialidade, você é
essencial para nossas vidas. Parabéns!
Nossa homenagem ao dia de quem cuida,
todos os dias, de nossa saúde.

18 de outubro
Dia do Médico

EVOLUIR É VITAL

www.biolabfarma.com.br
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Como disse Dr. Carl Jung:
“Conheça todas as teorias,
domine todas as técnicas, mas
ao tocar uma alma humana seja
apenas outra alma humana”.

Dr. Adjaldes Ribeiro de Moraes Jr.

Dia do médico
Que possamos ser cada vez
melhores para quem precisa de nós
Começo esse texto parabenizando meus colegas médicos
pela passagem desta data comemorativa (18 de outubro de
2018), profissionais que exercem essa nobre arte, cujo o
principio básico consiste em aliviar o sofrimento humano.
Mas a Medicina é mesmo uma arte?
Acredito que sim. Pode até não ser uma visão compartilhada
por todos, mas é assim que a enxergo. Certamente, cada
colega teve uma motivação pessoal para escolher essa
“profissão” (sacerdócio,
parece-me
uma
definição melhor).
Durante os anos de
faculdade, essa arte nos
foi ensinada, foram
fornecidas
as
ferramentas para o
exercício digno e
adequado, dons foram
aprimorados, vocações
e habilidades são
lapidadas e direcionadas
às especialidades. E
ainda sob o Juramento
de Hipócrates, fomos, e
Dr. Adjaldes Ribeiro de Moraes Jr.
muitos ainda serão,
lançados ao mundo para concretizar nossos sonhos,
fundamentados nos princípios de honestidade, caridade e
da ciência.
É triste perceber que em tempos de crise ética, vários
colegas, especialmente os que atuam no Sistema Único de
Saúde, em algumas situações, onde os recursos e
infraestrutura são escassos e precários, se tornam vítimas
das políticas públicas equivocadas, corruptas e desastrosas.
Por outro lado, é emocionante perceber a evolução da
medicina, o avanço tecnológico e o crescimento científico,
especialmente nas últimas décadas.
Nós, médicos, percebemos a importância e desenvolvemos
o interesse contínuo e incessante pelo conhecimento sobre
o corpo e mente humana, buscamos a cura, tratamento e
alívio para nossos pacientes. E é isso que motiva a medicina
a evoluir além do que parecia ser o limite, o impossível.
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Por exemplo, dentro da minha especialidade, a
Cirurgia Vascular, há 20 anos, tratar um aneurisma de
aorta só era possível por meio de grandes cirurgias,
com uma morbidade elevada. E, hoje, além desta,
existe a possibilidade de se realizar esse tratamento
de forma percutânea sem cortes, minimamente
invasivo.
E com todo o avanço e tecnologia, dificuldades e
alegrias, não devemos nos esquecer das sábias
palavras do celebre psiquiatra Dr. Carl Jung:
“Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas,
mas ao tocar uma alma humana seja apenas outra
alma humana”. E que possamos ser cada vez
melhores para quem precisa de nós.

Dr. Adjaldes Ribeiro de Moraes Júnior é
Cirurgião Vascular e Endovascular/
Ecografista Vascular e atua no Hospital
Israelita Albert Einstein, MJR Instituto
Vascular e Clínica Vascular Abrão.
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A atuação em prol da valorização do médico
e melhoria da saúde no Brasil
Na passagem do Dia do Médico, a Revista
UPpharma entrevistou o Presidente da
Associação Médica Brasileira (AMB), Dr.
Lincoln Lopes Ferreira, que fez uma análise do
atual cenário da profissão no Brasil e
apresentou alguns dos projetos da entidade
para melhorar a formação e garantir maior
valorização da classe.
A AMB defende a criação do exame de
proficiência para os médicos, bem como a
disseminação de informações de mais
qualidade para uma atualização profissional
de forma mais ampla. Com projetos em várias
frentes, a entidade tem obtido importantes
conquistas, como a moratória para abertura
de novas escolas médicas nos próximos cinco
anos, bem como o desenvolvimento de um
programa de educação médica continuada
que pretende disseminar informações técnica
e científica para médicos de todos os
municípios brasileiros.
Confira esses e outras iniciativas da entidade
nesta entrevista exclusiva.
Revista UPpharma – Em outubro,
comemora-se o Dia do Médico.
Qual o cenário da profissão hoje
no Brasil?
Dr. Lincoln Lopes Ferreira –
Infelizmente, o atual cenário do médico no
Brasil não é dos mais positivos. O médico vive
hoje um momento bastante desafiador, tanto
no que se refere à formação quanto às
condições de trabalho.
Nos últimos anos, vimos a abertura
desordenada de escolas médicas, o que terá
uma consequência desastrosa na formação
dos médicos, à medida que o País não dispõe
de corpo docente, preceptores, doutores e
hospitais universitários que possam suportar
esse ritmo desenfreado de faculdades de
medicina.
São profissionais que estarão ingressando no
mercado sem a devida formação técnica,
ética e humanística, sem a qual o exercício da

medicina gera riscos para a população, haja vista
os recentes noticiários na imprensa, envolvendo
a atuação de médicos que provocaram mortes
ou traumas profundos em pacientes.
Especificamente na saúde pública, o exercício da
medicina carece de um planejamento adequado
e de uma política de carreira e remuneração,
possibilitando que o profissional possa se
aprimorar e avançar na profissão com um salário
digno e com condições de trabalho que lhe
permitam praticar o que aprendeu em benefício
da população.
Da mesma forma, na saúde complementar,
temos também problemas. As operadoras têm
adotado práticas agressivas de mercado, que
impactam os honorários médicos, cada vez mais
achatados. Com isso, vemos um cenário, em
curto e médio prazos, bastante sombrio, cheio
de desafios e riscos, especialmente para
população em geral.

Dr. Lincoln Lopes Ferreira

Leo Martins

AMB

Tanto médicos quanto
a população devem
continuar fazendo a
sua parte para que o
Brasil deixe de ser um
aglomerado
humano
para se tornar uma
sociedade com valores
consolidados.

O que, de fato, precisa ser feito
para que ocorram mudanças
efetivas no exercício da profissão
e na área da saúde no Brasil? O
que é mais urgente?
Na visão da AMB, na saúde pública, entendemos
que o mais urgente é o estabelecimento de um
financiamento adequado para suportar a
demanda desse setor. Hoje, mais de 170 bilhões
de brasileiros dependem exclusivamente do
SUS, que, além de ser mal financiado, é mal
gerido.
Ou seja, precisamos de uma gestão qualificada
para atuar em prol da melhoria da infraestrutura
para atendimento a pacientes.
Por outro lado, sabemos que para termos uma
boa gestão no SUS, são necessários recursos
para contratar profissionais competentes.
Também entendemos que é preciso estabelecer
políticas que permitam ao médico se fixar nas
diversas regiões do Brasil com a segurança de
que terá condições para alavancar sua carreira.
Já na saúde suplementar, é fundamental que a
Agência Nacional de Saúde (ANS) exerça, de
29

Especial 18 de Outubro

fato, seu papel e não tenha uma atuação política,
visando atender somente interesses econômicos,
que possam prejudicar médicos e pacientes.
A AMB tem atuado junto ao Poder
Público para melhorar a saúde no
Brasil. Como tem sido essa
atuação e quais são as propostas
da entidade?
A AMB, juntamente com o Conselho Federal de
Medicina (CFM) e outras entidades médicas,
tem atuado junto ao Governo, ao Ministério da
Saúde e Ministério da Educação no sentido de
proibir a abertura de novas escolas médicas,
reivindicação que foi atendida.
O Governo Federal assinou duas portarias,
instituindo a moratória para novas escolas
durante os próximos cinco anos e permitindo a
criação de um grupo de trabalho para estudar e
estabelecer as bases para reorganização da
formação médica, que atuará para corrigir
distorções e com foco na melhoria da qualidade
profissional dos médicos.
Paralelamente, estamos atuando para a
instituição de um Exame Nacional Obrigatório de
Proficiência em Medicina, que é uma bandeira
antiga da AMB. Trata-se de uma iniciativa
necessária e urgente, a fim de evitarmos que
pacientes sejam atendidos por médicos sem
formação de qualidade. O exame de proficiência
visa assegurar à qualidade da prestação da
assistência médica.
Outra frente de atuação diz respeito à revalidação
do diploma de médico. Em países que fazem
fronteiras com o Brasil, existe uma verdadeira
indústria de escolas médicas, cujo conteúdo
programático não passa por nenhum tipo de
controle ou avaliação. Esses profissionais voltam
ao Brasil e querem exercer a medicina, o que
pode trazer riscos também para a população.
Entendemos que esses médicos, sejam
brasileiros ou estrangeiros, devem passar pelo
teste de revalidação do diploma. Mas queremos
que isso seja conduzido pela AMB, juntamente
com o CFM, a fim de garantir o mais alto nível do
exame.
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Ainda temos trabalhado intensamente, com
apoio do CFM, junto aos parlamentares no
sentido de instituir a carreira de médico de
Estado, pois o Brasil ainda sofre com grande
desigualdade na distribuição de médicos entre
regiões, estados, capitais e municípios do interior.
A principal razão é por não existir uma carreira
de Médico de Estado, que permita ao profissional
se deslocar para regiões mais afastadas com
suas famílias. Nesse sentido, defendemos a
criação de políticas de recursos humanos que
valorizem profissionais brasileiros, estimulando
sua migração e fixação em áreas de difícil
provimento.
Além disso, temos trabalhado junto à ANS no
sentido de se estabelecer relações claras e
adequadas entre médico e tomadores de
serviços e planos de saúde, a fim de se valorizar
a atuação e os honorários médicos.
Em relação à qualificação dos
médicos, o que a AMB oferece
aos profissionais?
A AMB tem também atuado junto ao Ministério
da Saúde para o estabelecimento de um
programa de educação médica continuada,
como uma maneira de garantir ao médico, não
importando o município em que ele esteja, o
acesso à informação atualizada e qualificada.
Conseguimos desenvolver um programa, que foi
aprovado e publicado no Diário Oficial da União
e está em vias de implementação.
O objetivo é produzir conteúdo científico e de
qualidade, como aulas e palestras com
especialistas renomados, que estará disponível
para todos os médicos de diversas cidades
brasileiras.
Além disso, a AMB também desenvolve, por
meio das sociedades de especialidades,
programas de treinamento e qualificação de
médicos, conferindo os devidos títulos de
especialistas nas várias áreas de atuação do
profissional.
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Nesse aspecto, vale ressaltar que temos
um projeto de valorização do título de
especialistas, que tem por objetivo
prestar um esclarecimento público
sobre a qualificação necessária para
exercer a medicina em cada
especialidade. Para isso, estamos
elaborando o Catálogo Brasileiro de
Especialidades Médicas, em formato
digital, que poderá ser acessado pela
população e estará disponível ainda
neste ano.
Há outros projetos que
gostaria de mencionar?
Do ponto de vista institucional, podemos
mencionar a atuação da AMB na
coordenação de dois estudos em nível
mundial, que também são importantes
para disseminação de informações,
relacionados ao envelhecimento
humano e a cuidados para final de vida.
Na verdade, apesar dos desafios, temos
algumas conquistas para comemorar.
Além da moratória na abertura de novas
escolas, o reconhecimento da AMB
como um dos meios para melhor
formação do especialista no País, temos
também grandes avanços científicos na
área de medicina, com a descoberta da
cura ou tratamento mais eficazes para
várias doenças que ameaçavam à vida
humana, como, por exemplo, a Hepatite.
A medicina é uma área muito dinâmica
e de onde nascem grandes projetos.
Não podemos deixar de ressaltar
também os avanços da robótica em
várias áreas, facilitando os tratamentos,
entre outras. O desafio é fazer com que
cada conquista possa estar acessível
aos brasileiros.
Estamos em um ano eleitoral.
Diante das propostas que
foram apresentadas pelos
presidenciáveis, o que se pode
esperar na área da saúde para
os próximos anos?

(Fenam) e Associação Nacional dos Médicos
Residentes (ANMR), lançou o Manifesto dos
Médicos em Defesa da Saúde do Brasil, que foi
encaminhado aos candidatos à Presidência da
República.
O documento contém as medidas prioritárias e
exequíveis para assegurar os direitos dos
pacientes e a qualidade do exercício da medicina
e do atendimento em saúde no País.
O objetivo é exigir respostas e soluções aos
problemas que comprometem os rumos da
saúde e da Medicina. O documento também foi
entregue pelos Conselhos Regionais de
Medicina (CRMs) aos candidatos ao Governo
dos Estados, ao Senado Federal, à Câmara dos
Deputados e às Assembleias Legislativas
Estaduais e Distrital.
Queremos criar canais de diálogo para
apresentarmos as necessidades da saúde no
Brasil. Paralelamente, estamos trabalhando na
criação de uma representação parlamentar para
a medicina brasileira, a fim de atendermos as
principais demandas de nossa classe e da
sociedade. Todos os esforços são para tentar
melhorar a assistência à saúde da população e o
exercício da medicina no País.
Gostaria de deixar alguma mensagem
para os médicos na passagem do Dia
18 de Outubro?
Na verdade, estamos muito preocupados com
os rumos do País. Gostaria de dizer que tanto
médicos quanto a população devem continuar
fazendo a sua parte para que o Brasil deixe de
ser um aglomerado humano para se tornar uma
sociedade com valores consolidados, como
ética, honestidade e senso coletivo.
Devemos prosseguir lutando a fim de que
possamos construir uma nação que tenha como
base um Governo constituído democraticamente
e esteja verdadeiramente a serviço de todos os
cidadãos, atendendo nossas demandas e
criando novas oportunidades para que as
pessoas possam concretizar seus projetos de
vida.

A saúde necessita de maior atenção. A
AMB, juntamente com o CFM,
Federação Médica Brasileira (FMB),
Federação Nacional dos Médicos
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Hamilton Conde

As virtudes do
médico
Palavras de um admirador
Por meio do convívio profissional com a classe
médica há quase 50 anos, aprendi a admirá-la
e a respeitá-la acima de tudo. O convite para
escrever este artigo, na edição comemorativa
do Dia do Médico da UPpharma, me deixou
muito honrado e espero traduzir em palavras
toda a minha admiração, respeito e por que
não dizer, gratidão, já que, por várias vezes, fui
socorrido em momentos de risco de morte.
DIA do MÉDICO – Todo dia é dia
A categoria dos médicos trabalha diariamente,
365 dias no ano, faça chuva ou faça sol.
Portanto, todo dia é dia do médico.
Sempre que alguém, protegido por leis
trabalhistas, reclama que vai trabalhar no
sábado ou no domingo ou ainda durante um
feriado prolongado, me vem à mente a figura
do médico, como forma de promover uma
reflexão de que o trabalho não faz mal ao ser
humano. O que faz mal é a falta de trabalho.
O que faz mal são a indolência e a
vagabundagem pela vagabundagem. A
vagabundagem que gera problemas e que,
por muitas vezes, faz o médico trabalhar fora
do seu horário habitual, privando a família da
sua companhia ou tirando-lhe momentos de
lazer ou descanso.
O médico quase sempre está se esquecendo
de si mesmo para cuidar dos outros.
MÉDICO – Uma vida de doação
Médicos são pessoas especiais que carregam
dentro de si a necessidade de doação
permanente para com seu semelhante.
Qual a motivação de milhares de médicos ao
se espalharem por 70 países, vivendo em
condições quase que sub-humanas, tentando
salvar vidas de populações desafortunadas?
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MÉDICO – Responsabilidade
acima de tudo
O piloto de um avião ou helicóptero só levanta
voo quando tem a certeza de que a aeronave
está com todos os equipamentos em perfeito
funcionamento. É a certeza de que a sua
segurança está sob sua responsabilidade.
Pode até ser abatido pelo inimigo durante um
combate aéreo, mas não morrerá por
irresponsabilidade própria, por não checar os
equipamentos da aeronave sob sua
responsabilidade durante a viagem.

Hamilton Conde

O médico, por sua vez, infelizmente no Brasil,
é obrigado a abrir exceções em momentos
delicados. Para tentar salvar vidas, é submetido
a situações de alto risco para a sua própria
reputação como médico.
Qual o profissional, além do médico, enfrenta
diariamente dilema semelhante?
O piloto de aeronave é irredutível na conduta
para sua própria proteção. Já o médico, se
irredutível, pode perder vidas ou até a própria
vida se por não atender sob pressão a
liberação de um simples atestado médico
indevido.

Médicos são pessoas
especiais que carregam
dentro de si a necessidade
de doação permanente
para com seu semelhante,
tentando salvar vidas.

MÉDICO – O eterno estudante
Não basta diploma, residência médica, ser
professor assistente, ter título de especialista etc.
Humildemente, todo médico sabe da sua eterna
condição de estudante. Periodicamente, é
avaliado, e é exigida de si uma experiência
atualizada para trabalhar em determinados
serviços médicos hospitalares.
Por uma série de razões, que vão desde uma
precária formação médica em nossas
universidades, associada às limitações para o
exercício da profissão, erros médicos ainda
acontecem muito acima do que a própria classe
médica gostaria.
A nossa perplexidade fica por conta do foco
excessivo no noticiário sobre fatos que
entendemos se tratar de exceções. Costumo
dizer que somente os profissionais da saúde
convivem com a realidade do dia a dia do
médico. Seguramente, 90% do tempo destinado
ao exercício profissional de um médico não são
acompanhados pela imprensa. Nenhum repórter
fica 24 horas na entrada de um centro cirúrgico
ou UTI presenciando a movimentação dos
médicos cirurgiões, anestesiologistas ou
intensivistas, por exemplo, com seus semblantes
que espelham um misto de concentração e
preocupação com os minutos a seguir, em que
estarão frente a frente com pacientes e que não
poderão errar, em hipótese alguma.
MÉDICO – O sucesso sem aplauso
Não existe plateia para aplaudir a “Arte Médica”.
O sucesso de cada um, ao salvar uma vida ou
melhorar a qualidade de vida de um paciente,
não passa de obrigação. O reconhecimento está
quase sempre restrito aos colegas em uma rede
de retroalimentação para a caminhada firme e
fiel ao “Juramento de Hipócrates”.
Parabéns a esses profissionais e o meu aplauso
pelo “Dia do Médico”.
Hamilton Conde é Presidente da Atitude
Mídia Digital.
| Set-Out – 2018
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Prof. Renato M.E. Sabbatini

A Inteligência Artificial
substituirá os médicos?
Um tema que tem provocado muita polêmica
é o da Inteligência Artificial (IA) aplicada à
medicina. Será que esses programas serão
capazes, no futuro, de fazer diagnósticos e
recomendar tratamentos melhor que os
próprios médicos? Se isso for verdade, será
que os médicos serão substituídos
inteiramente por softwares desse tipo? É
possível ainda que essa tecnologia venha a ter
um potencial realmente inovador, que torne a
medicina mais perfeita, principalmente quanto
à diminuição de erros humanos?
Não há dúvida de que estamos entrando no
limiar de uma nova era da computação
cognitiva, ou seja, que funciona artificialmente
como o intelecto humano avançado. Essas
são dúvidas muito importantes, cuja resposta
poderá anunciar uma revolução completa,
uma disrupção talvez traumática, talvez
benéfica, para o modelo atual da medicina.
Essas preocupações não são novas: elas
existem praticamente desde os primeiros
albores da IA aplicada à medicina, no início
dos anos 1970. Muitos especialistas, no
entanto, acham que, dessa vez, depois de
duas tentativas históricas frustradas de inserir
os sistemas especialistas e de outros
aplicativos baseados em inteligência artificial
para uso pelos médicos, finalmente, poderá
dar certo. Outros, no entanto, são mais
céticos.
Um dos grandes motivos para essa
renascença da IA é o grande número de
novos produtos e ferramentas de inteligência
artificial, com variadas metodologias, que
estão entrando no mercado por meio de
empresas como Microsoft, Google, Amazon,
IBM etc., que, nos últimos anos, lançaram
muitos recursos computacionais baseados
em nuvem de baixo custo e de grande poder
para facilitar a implementação dos chamados
sistemas cognitivos.
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A IA apenas imita a inteligência
natural, mas não funciona como
ela. Não vou afirmar que isso
não poderá ocorrer no futuro,
mas, por enquanto, há dúvidas
sérias a respeito.

Especialmente influente nesse novo período foi o
produto da IBM chamado Watson, que também
encontrou aplicações na medicina com auxílio ao
diagnóstico e o tratamento do câncer etc. Além
desses e outros gigantes mundiais da tecnologia,
milhares de startups estão surgindo com novos
produtos e serviços com esse foco, determinadas
a conquistar mercados.
Entretanto, uma coisa é ter softwares de IA
poderosos, capazes até mesmo de sobrepujar
as habilidades e conhecimentos de médicos
experientes (eu mesmo desenvolvi vários
sistemas especialistas baseados em regras e em
redes neurais artificiais desde os anos 1990) e
outra é conseguir utilizá-los rotineiramente em
hospitais, clínicas e consultórios, em situações
onde eles realmente poderiam ajudar.
Infelizmente, essa tentativa tem encontrado
sistematicamente resistências e fatores de
fracasso variados. Apenas uma fração muito,
muito pequena dos sistemas envolvidos
encontrou aplicação real.
Um dos motivos é que o uso desses programas
não se encaixa adequadamente ao fluxo de
trabalho do médico e ao tempo que ele necessita
para utilizá-los. Outro, no entanto, é de natureza
mais básica, já que os desenvolvedores parecem
ignorar sobre como os médicos pensam e agem
com respeito a sua própria atividade. Como
transparece na famosa frase em Latim, a
medicina é a “ars curandi”, ou seja, a arte da
cura, um misto de arte e ciência, baseada
extensamente em um conjunto complexíssimo
de coisas, como sabedoria, conhecimento,
intuição, bom senso e vivência, justamente
coisas que são difíceis até hoje de implementar
em uma máquina! O componente humano da
medicina é indissociável de suas ações, filosofia
e ética.
Em outras palavras, a medicina ainda é bastante
cética quanto às promessas de que será
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sobrepujada algum dia por um programa artificial
que apenas imita o complexo raciocínio clínico
adquirido após décadas de práticas,
principalmente devido ao fato de que ciência da
IA ainda realmente não ter dominado a
linguagem humana.
A inteligência artificial apenas imita a inteligência
natural, mas não funciona como ela. Não vou
afirmar que isso não poderá ocorrer no futuro,
mas, por enquanto, há dúvidas sérias a respeito.
Onde e como, então, os computadores podem
ser verdadeiramente úteis ao exercício da
medicina, na área de apoio à decisão diagnóstica
e terapêutica? A minha opinião, e a de muitos
especialistas, é que eles podem facilitar, durante
os episódios de atenção médica, o acesso às
informações necessárias para que o médico
mesmo possa decidir o que fazer, ou seja, um
suporte informacional eficiente, rápido e efetivo
para que ele use seu próprio intelecto altamente
treinado.

Estou falando de plataformas on-line como
PubMed (www.pubmed.gov), Biblioteca Virtual
de Saúde (www.bvs.org.br) e ClinicalKey (www.
clinicalkey.com), que dão acesso gratuito ou
assinado não só a literalmente milhões de itens
estáticos/passivos de conhecimento, como
artigos médicos, revistas, livros, diretrizes,
consensos, manuais, imagens, vídeos, áudios,
bases genômicas, bibliográficas, de
medicamentos, doenças, procedimentos etc.,
como também itens dinâmicos/ativos, como
calculadoras médicas, alertas de interação
medicamentosa, sistemas especialistas e muitos
outros (mas que, embora muitos usem técnicas
de IA, atuam em domínio altamente
especializados, não podem ser caracterizados
como tendo uma inteligência e cultura médica
geral e abrangente). Essa abordagem é,
inclusive, a mais tradicionalmente aceita e
incorporada pelos médicos, tendo uma longa
história de uso, sendo que o efeito das

tecnologias digitais e Internet são imensos e
revolucionários. Basta agora incrementarmos o
uso de soluções de integração com o Prontuário
Eletrônico do Paciente, permitindo o uso direto e
ágil dessas plataformas no ponto de assistência.
Um conjunto extenso de recursos como esses
constituirá por muito tempo ainda o grosso do
apoio computacional às ações na área da saúde,
e deveriam ser mais conhecidos e mais utilizados.
A IA parece ser fácil de ser adotada na medicina,
mas não é. Nunca devemos nos esquecer do
famoso aforisma atribuído a Hipócrates, o pai da
Medicina, sobre ela mesmo: “A vida é breve,
a arte é longa, a oportunidade passageira,a
experiência enganosa e o julgamento difícil.”

Prof. Renato Sabbatini é Educador e
Pesquisador na área de tecnologias de
informação e comunicação aplicadas à
medicina e saúde, sendo um dos 100 Fellow
Elects da International Academy of Health
Information Sciences (IAHSI), da International
Association of Medical zinformatica (IMIA).

Entrevista

Supera
Pautada pela inovação
Fundada em 2011, a Supera RX é uma
joint-venture formada por três grandes empresas – Eurofarma, Cristália e MSD –, que
tem registrado uma performance altamente
positiva desde o início de suas operações.
Ao longo de sua trajetória, a empresa atingiu
crescimento sustentável, saindo de um
faturamento inicial de R$ 100 milhões para R$
550 milhões (estimado para 2018). Das 20
marcas iniciais, hoje a Supera conta em seu
portfólio com mais de 70 marcas e 135 SKUs.
A companhia também se prepara para um
novo salto: o objetivo é atingir R$ 1 bilhão de
faturamento até 2022.
Com um modelo de negócios alicerçado na
prescrição médica, a Supera vem ganhando
posições no setor e superando seus resultados anualmente. Nesta entrevista exclusiva à
Revista UPpharma, Helton Pinheiro Carvalho,
Diretor Comercial da Supera, faz uma análise
dos rumos da empresa no País e comenta as
principais transformações do mercado farmacêutico brasileiro.

Revista UPpharma – A Supera surgiu
a partir de uma joint-venture entre Eurofarma, Cristália e MSD. Como tem
sido o desempenho da companhia ao
longo desses sete anos de operação?

Helton Pinheiro – A Supera foi idealizada
pela Eurofarma em 2010, ao enxergar
a possibilidade de estruturar um novo
negócio, aproveitando sua expertise na área
de prescrição médica para promoção de
produtos mais maduros.
Já naquela época, a Eurofarma era reconhecida no mercado como uma das empresas
de maior crescimento em prescrição médica.
Portanto, já tinha um modelo de promoção
consolidado.
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Com um modelo de
negócios alicerçado na
prescrição médica, a Supera
vem ganhando posições
no setor e superando seus
resultados anualmente.

Diante dessa movimentação, o Cristália – companhia reconhecida pelos investimentos em
inovação, desenvolvimento de moléculas e produção de ativos no Brasil e na América Latina –
enxergou a oportunidade de associar-se à Eurofarma nesse projeto, fornecendo alguns produtos
de prescrição médica de seu portfólio para serem
trabalhados dentro desse reconhecido modelo
de promoção.
A negociação avançou e, em 2011, nasceu a
Supera Farma, uma joint-venture, focada em
medicamentos de receituário fornecidos pelas
empresas-mães. Iniciamos a operação em agosto
de 2011, com toda equipe de vendas treinada e
preparada para atuar no campo.
Em 2012, a MSD também se interessou pelo
negócio. Da mesma forma que o Cristália, a
MSD trouxe então produtos para promoção que
passaram a integrar o novo portfólio da Supera,
totalizando 31 marcas. A entrada da MSD deu
origem à atual denominação da empresa: Supera
RX.
Desde então, temos registrado um crescimento
significativo tanto em número de produtos quanto em faturamento. Atualmente, trabalhamos
mais de 70 marcas e mais de 120 SKUs.
Saímos de um faturamento inicial de R$ 100
milhões para R$ 550 milhões, valor estimado para
2018.

Helton Pinheiro Carvalho

Desde o início, as sócias também projetavam
lançar produtos com a marca Supera, objetivo
que tem sido concretizado. Hoje, temos uma
série de medicamentos com marca própria,
desenvolvidos para o mercado brasileiro.

O surgimento da Supera se deu a partir
da união de empresas com culturas
diferentes. Quais foram os desafios
para criar uma nova companhia com a
sinergia dos três laboratórios?
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Na verdade, tivemos desafios inerentes a
qualquer negócio, muito mais de ordem burocrática do que cultural. São três empresas respeitadas, fornecendo produtos robustos para
serem trabalhados dentro de um modelo de promoção médica já testado e muito bem-sucedido.
Desde o início, sempre houve uma vontade muito grande dos envolvidos no sentido de fazer os
negócios acontecerem, o que contribuiu para a
criação de uma empresa com grande sinergia e
potencial de evolução maior ainda.
Nossos planos continuam audaciosos. Queremos manter um desempenho positivo e chegar
entre as dez maiores Farmacêuticas do mercado
nacional no setor de prescrição médica.

Como a Supera pretende atingir essa
posição?

Investimos constantemente em nossa equipe de
vendas, que é treinada e preparada para promover nossos produtos para a classe médica.
No início das operações, tínhamos 191 colaboradores. Hoje, empregamos quase 700
dos quais 600 estão na área de vendas.
Nosso portfólio de produtos também
é ampliado continuamente. Atualmente, atuamos em mais de
12 especialidades médicas,
entre elas, clínica geral,
pediatria, neurologia,
psiquiatria, ortopedia,
cardiologia, pneumologia e reumatologia.
Visitamos
pratica-

mente todas as especialidades de acordo com
nosso pipeline, buscando novas oportunidades
de lançamento.
Os resultados obtidos até o momento mostram
uma progressão significativa da empresa. Na
verdade, temos conseguido vencer os desafios
projetados em 2011e mantido o ritmo de crescimento. O objetivo é chegar em 2022 com um
faturamento de R$ 1 bilhão e estar entre as dez
maiores empresas do setor farmacêutico com
atuação em prescrição médica.

Quais os produtos de maior representatividade hoje no portfólio?

Temos um portfólio robusto. Como mencionei,
nossa estratégia é promover todas as linhas sem
segmentação. Portanto, todos os produtos são
importantes para a companhia. Obviamente,
temos alguns destaques, como o Arcoxia, hoje
promovido para ortopedia, clínica geral e neurologia, sendo um dos de maiores faturamentos do
laboratório.
Além disso, temos um pipeline preparado para
especialidades que tratam doenças ligadas ao
envelhecimento, como Parkinson e Alzheimer,
além de medicamentos para depressão e autismo.
Outro destaque é o Nimegon MET, indicado
para o tratamento do Diabetes, um produto
patenteado que só a Supera e a MSD oferecem
no mercado – cada uma trabalhando com
sua marca. Também apresentamos oriundos
das empresas-mãe, como o Alevo, que é um
destaque dentro dos nossos lançamentos.
Trata-se de um antibiótico desenvolvido pela
Eurofarma para tratamento de sinusite, que
trouxe uma extensão de linha inédita pesquisada
e desenvolvida pela Farmacêutica.
Podemos citar ainda o Nites, para rinite alérgica,
o Pérola, anticoncepcional de grande aceitação,

o Helleva, que veio do Cristália, o Amytril, um antidepressivo, e o Aval, um anti-hipertensivo.
Temos muitos outros medicamentos, e o objetivo
é ampliarmos progressivamente esse portfólio
conforme as oportunidades identificadas no
setor.

Qual a estrutura da Supera hoje no
Brasil?

A Supera hoje mantém seu escritório em São
Paulo, onde possui uma unidade para produção
de medicamentos e embalagens. Além disso,
estruturamos um centro de distribuição em
Goiânia, por entendermos ser um local também
estratégico para nossos negócios.
Um dos aspectos positivos de sermos uma
joint-venture está no fato de podermos utilizar as
fábricas das sócias, buscando a planta mais adequada para a produção de cada produto e, hoje,
produzimos com o mesmo padrão de qualidade
que dispõem a MSD, Cristália e Eurofarma.

O advento da tecnologia impactou substancialmente a propaganda médica no
Brasil. O uso de tablets e outras ferramentas tecnológicas são comuns na
maior parte das empresas. Diante disso, o que é mais eficiente em termos de
comunicação e promoção médica?

Na verdade, inovação é um dos nossos pilares
principais. Temos a inovação em nosso DNA
e tudo o que fazemos visa buscar o que há de
melhor para atender nosso ecossistema.
A Supera foi pioneira no uso de tablets na propaganda médica. Quando tomamos conhecimento
do lançamento do iPad nos EUA, eu mesmo fui,
pessoalmente, ao escritório da Apple no Brasil,
e apresentei nosso projeto de utilizar o tablet na
propaganda médica.
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A princípio, os executivos da Apple se surpreenderam, pois o plano da Matriz era liberar
a venda de 600 dispositivos para o mercado
brasileiro, com grande procura de empresas
de telefonia móvel, sendo essa a demanda inicialmente prevista.
A proposta foi para análise nos EUA, e, algum
tempo depois, a Apple autorizou o fornecimento dos primeiros 600 tablets no Brasil para
a Supera/Eurofarma.
Assim, em 2011, fomos a primeira indústria
farmacêutica mundial a adotar essa ferramenta no dia a dia da Força de Vendas, um marco
histórico que confirma nosso compromisso
com a busca pela inovação.
Essa decisão da Supera ajudou também a
alavancar o desenvolvimento de fornecedores
de aplicativos e softwares brasileiros, que hoje
conseguiram se tornar referência mundial,
levando seus serviços para outros países e
atendendo necessidades não só da indústria
farmacêutica, mas também de empresas de
outros segmentos.
Atualmente, o iPad não é mais uma novidade,
mas continua sendo uma ferramenta
imprescindível no campo. Na verdade, ser
diferente hoje envolve muito mais do que
adotar novas tecnologias.
O segredo está em saber explorar as
ferramentas disponíveis. O tablet, por exemplo,
tem inúmeros recursos e cabe a cada
empresa aproveitar esses benefícios de forma
a impactar o médico.
A Supera busca explorar a tecnologia ao
máximo, mas temos o propagandista como
o centro de tudo. O foco do nosso modelo
comercial e o homem de campo e o respeito
ao receituário Médico. A tecnologia é uma
grande aliada, mas o ser humano será sempre
a peça fundamental de nossas ações.

Na sua visão, qual será o futuro da
indústria farmacêutica no Brasil?
Quais são os desafios e principais
tendências,
considerando
os
cenários político e econômico?
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É difícil dizer o que irá acontecer com o Brasil e,
particularmente, com a indústria farmacêutica.
O mundo vive um momento de transformação
e a única certeza que temos é que mudanças
ocorrerão em todos os segmentos.
Não reconhecer isso é um grande risco. Hoje,
com a cultura da inovação permeando vários
segmentos e diante de um mundo cada vez mais
sem fronteiras, muitas empresas de outros setores começam a perceber o potencial do mercado
farmacêutico. A Amazon, por exemplo, acabou
de adquirir uma companhia de distribuição de
medicamentos nos EUA. E esse é só um dos
exemplos.
O fato é que o mundo está em constante
evolução. Atuamos em um mercado bastante
regulado, condição que, muitas vezes, acaba
dificultando a busca pela inovação. Mas isso
não pode ser uma desculpa. Temos que estar
preparados para novos cenários.
Enquanto a indústria farmacêutica é
reconhecidamente inovadora no quesito
desenvolvimento de moléculas, na parte
de processos, sejam eles transacionais, de
relacionamento, administrativos, entre outros,
ainda temos muito a avançar.
Nesse ambiente, a Supera entende que a
inovação é uma grande oportunidade, e
estamos dispostos a continuar nesse caminho,
pois acreditamos que somos capazes de fazer
diferente e criar processos disruptivos, e não só
na invenção de novas moléculas.
A Supera acredita no País e nosso objetivo é
prosseguir investindo, mantendo sempre nosso compromisso com a inovação e buscando
ser referência em medicamentos de prescrição
médica.
Aproveito a oportunidade para parabenizar toda
a classe médica com o reconhecimento de que
também convivem com grandes desafios diante
de todas as transformações que farão parte do
“mundo 4.0”.
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Comunicação
Yuri Trafane

Qual Comunicação?
Quer apostar que “comunicação” aparece em
mais de 90% de todas as listas relevantes de
competências corporativas contemporâneas?
Na última que li, numa entrevista da professora de Harvard, Amy Edmondson, à MIT Sloan
Management Review, lá estava ela. E não é
difícil entender o motivo. Uma empresa é um
sistema social, em que cada um dos participantes se relaciona com os outros a partir de
sua capacidade de “tornar comum” (daí vem
a palavra comunicação) o que tem em mente.
O curioso é que sempre tratam-na como se
fosse uma coisa só, quando, na verdade, são
pelo menos cinco: comunicação (1) intrapessoal, (2) interpessoal, (3) em pequenos grupos, (4) com audiências maiores e (5) pública.
E nem sempre quem surfa bem uma dessas
ondas, é capaz de flutuar sobre as outras. É
provável que você conheça alguém que flui
maravilhosamente bem numa conversa, mas
que congela diante de qualquer audiência.
Ou outro que conduz uma reunião como ninguém e destrói a própria reputação nas redes
sociais.
Importante notar que a maioria das funções
corporativas exige uma ou algumas delas.
Dificilmente todas. Por isso, é importante
entender cada uma com suas particularidades.
Seja para se desenvolver em consonância com
as próprias necessidades de carreira, seja para
contratar pessoas compatíveis com as funções
que irá desempenhar.
Tudo começa com a Comunicação Intrapessoal, que é um pré-requisito para todas as
outras. E significa exatamente isso que o
nome diz: a comunicação consigo mesmo.
Todo bom comunicador precisa, antes de
tudo, saber organizar as próprias ideias para
comunicá-las de forma compreensível.
Depois é hora de interagir com o outro. Estamos, então, na esfera da Comunicação
Interpessoal, quando o desafio é começar
ouvindo genuinamente para depois falar de
forma clara, recrutando as emoções positivas

e evitando as emoções negativas do interlocutor.
Dominando a arte de perguntar e lançando mão
da comunicação não verbal para entabular conversas produtivas e interessantes.

Tudo começa com a
Comunicação Intrapessoal,
que é um pré-requisito para
todas as outras. E significa
exatamente isso que o
nome diz: a comunicação
consigo mesmo.

Quando existem alguns “outros” na história, passamos para o reino da Comunicação em Grupo. E nesse reino, a rainha chama-se “reunião”.
Saber conduzi-las de forma efetiva é um misto
de ciência e arte onde os protagonistas são os
participantes e o mediador deve saber trabalhar
como um maestro. Levando-a para onde quer
sem parecer que o faz. Fazendo emergir ideias
e conclusões e potencializando a inteligência
coletiva. Funcionando como um catalisador de
reações mentais com a humildade e segurança
de quem é dono da batuta, sem precisar anunciar que assim é.
Em muitas circunstâncias a audiência se multiplica e outras habilidades são requeridas. É a vez
da Comunicação para Audiências Maiores. Ao
invés de ouvir a voz do outro, o segredo é ouvir
os gestos da plateia e lançando mão de recursos
visuais sem virar um leitor de slides, magnetizar
as pessoas de forma a aprisionar seus bocejos e
libertar os olhos arregalados de atenção. Não é
incomum que, para isso, seja primeiro fundamental dominar a ansiedade da auto-exposição coletiva sem deixá-la adormecer, já que um pouco de
adrenalina traz energia e vibração para quem fala.
Por fim, e cada vez mais, é necessário dominar
a dimensão pública da comunicação. Seja
se relacionando com a mídia de massa em
entrevistas e situações semelhantes ou
entendendo que na era das redes sociais “todos
são publishers” e que qualquer conteúdo positivo
tem a capacidade de colocar o seu autor no
pedestal, ao mesmo tempo em que os “vacilos”
podem custar caro, condenando pessoas,
grupos e empresas a vestir a carapuça de vilões
ou personas non gratas.
Yuri Trafane é Professor Universitário,
Consultor em Marketing e Diretor Executivo
da Ynner Marketing & Treinamentos.
E-mail: yuri@ynner.com.br
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Marketing Emocional
Marcos Veçoso

Expectativas influenciam
resultados
Normalmente, as pessoas não se dão conta,
mas ao criar expectativas sobre algo ou
alguém, é quase certo que isso tenha influência
nos resultados ou desfechos relacionados a
essas expectativas.
Calma! Não se trata de magia ou nada no
campo do esoterismo, mas de constatações
decorrentes de estudos em psicologia e
sociologia.
Imagine a seguinte situação: Um professor
(não conhecedor do processo que vamos
descrever) cria uma expectativa negativa em
relação ao desempenho de um aluno específico.
Na mente desse professor, esse aluno, por alguma razão, tem pouca chance de aprender
e seu desempenho, comparativamente aos
demais, será inferior.
É importante salientar que não importa a
razão que levou a essa expectativa negativa do professor. Ela pode ter surgido devido
a diferentes fatores (concretos ou não) ou
percepções (corretas ou não) sobre o aluno.
Considere apenas que o professor criou essa
expectativa.
Por influência dessa expectativa, o professor
pode, inconscientemente – pois isso não se
trata de má-fé ou de atitudes propositais:

• Nunca escolher esse aluno para responder
a uma pergunta dirigida à sala, pois considera
que “ele não vai saber a resposta”;
• Ser menos preciso ou atencioso ao esclarecer uma dúvida desse aluno, em comparação
com a precisão e atenção dedicadas a outros;
• Demonstrar (por qualquer meio – palavras,
gestos e postura corporal) um nível de interesse menor por esse aluno, em comparação
aqueles em relação aos quais a expectativa é
maior.
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Nesse processo, o aluno começa a receber
e
acumular
“mensagens”
(sobretudo
inconscientes) que dizem, repetidamente: “eu
acho que você não leva jeito para estudar”, “eu
acho que você está abaixo dos demais alunos”
etc.
Como consequência, esse aluno passa a ter,
sobre si mesmo, a mesma expectativa negativa
do professor e, diante de uma nova dúvida ou
de uma eventual dificuldade nos estudos, logo
desiste, pois “eu não levo jeito para estudar” e/ou
“eu estou abaixo dos demais alunos”.
Na prática, e com o tempo, ele não esclarece
mais suas dúvidas, abandona ou sequer se
dispõe a enfrentar as dificuldades que aparecem
e, de modo geral, não se esforça mais (pois não
vê razões para isso), e, é claro, não aprende tanto
quanto os outros.
Como se isso não bastasse, o professor, diante
das evidências do “menor desempenho” desse
aluno, reforça suas expectativas negativas, e o
ciclo se repete e ganha força.

É importante que esteja
sempre
atento
às
expectativas que cria em
relação a você mesmo e em
relação às pessoas que o
cercam. E isso vale para a
vida pessoal e profissional,
e envolve tudo e todos.

E, ainda mais importante, que esteja atento
sobre as atitudes e posturas que podem ser
influenciadas ou determinadas por essas expectativas.
Não duvide: isso vale para a vida pessoal e
profissional, e envolve tudo e todos.
Expectativas positivas geram posturas e
atitudes positivas, e, por isso, devem ser
reforçadas. No caso das expectativas
negativas, corrigir posturas e atitudes
alinhadas a elas pode ser o mais poderoso
dos contra estímulos para que desfechos
negativos não se concretizem.

Obviamente, se essa expectativa não fosse
do professor, os resultados poderiam ser
minimizados, e, por isso, deve-se levar em conta
o peso ou o papel que cada um tem dentro dos
diferentes contextos nos quais esses processos
podem estar inseridos.
Por exemplo, o peso da expectativa do gestor
em relação ao seu colaborador é, provavelmente,
maior do que o peso da expectativa criada por
um colega. Mas é só maior. Quase nunca os
efeitos de uma expectativa, criada por quem quer
que esteja envolvido no processo, tem efeito nulo.
E isso vale também para as expectativas que
criamos em relação a nós mesmos, sobre nossos
objetivos, desafios etc.
Portanto, é importante que esteja sempre atento às expectativas que cria em relação a você
mesmo e em relação às pessoas que o cercam.

Marcos Veçoso é Diretor Executivo na
Minds4Health, Professor de Pesquisa de
Marketing (Pós-Graduação – INSPER) e Mestre
Internacional em Economia da Saúde – UPF/
Barcelona.
E-mail: marcos.vecoso@minds4health.com.br
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Marcelo Weber e Renata Schott

Responsabilidade Social

Inovação e Sustentabilidade

Que tal a partir de hoje
encararmos os problemas
corporativos e as soluções
a serem ofertadas, não
como meras obrigações
hierárquicas, mais como
algo gerador de valor real?

Startup de ideias. Scale-up de resultados

Hoje, quando avaliamos a proposta de uma
startup, costumamos fazer algumas perguntas
básicas. Em verdade, configuram-se quase
como sugestões e pontos de reflexão para o
jovem empreendimento.
• Qual o problema que o empreendimento
está buscando solucionar?
• Qual a relevância desse problema para a sociedade ou comunidade?
• Existem outros empreendimentos buscando
soluções para esse problema?
• Quais os custos para a implantação e
consecução dessa solução?
Ou seja, tentamos de uma maneira bastante
primária captar o valor da proposição do novo
empreendimento.
Em geral, a startup busca por soluções
inovadoras para velhos problemas. Soluções
objetivas, com potencial exponencial e de
escalabilidade substanciosa. Para que o
problema seja rapidamente confrontado e
a startup transforme-se numa scale- up1,
monetizando sua solução.
Pois bem, ao observarmos as perguntas
mencionadas, notamos algumas palavraschave nesse processo especulativo:
empreendimento,
problema,
solução,
relevância e custos.
Não temos a ambição de redefinir o significado
de cada uma dessas palavras, porém,
gostaríamos de expandir o sentido cotidiano
desses termos e dar-lhes uma versão
ampliada; um sentido expandido por sua
vivência e uso. Afinal, as palavras, a exemplo
das pessoas, transformam-se com o tempo,
são dinâmicas e culturalmente sensíveis ao
decorrer da vida.
• Empreendimento é mais que um simples ato.
Trata-se de uma jornada contínua na direção
da conquista de objetivos e metas. Motivada,
em geral, por propósito e paixão.

• Um problema é uma dificuldade. Um obstáculo
ao acesso e/ou a consecução de uma tarefa ou
processo.
• Relevância é o tamanho do impacto, qualitativo
e/ou quantitativo, do problema na consecução
da tarefa ou do processo em questão.
• Solução é a oferta dada pelo empreendimento
no contorno ou superação completa do
problema.
• Custo é a quantidade de recursos e esforços
aplicados, monetários ou não, para a implantação
e consecução da oferta.

A ideia aqui é fazermos um pequeno exercício:
o quanto podemos aplicar esses conceitos
em nosso dia a dia como gestores? E mais: até
que ponto costumamos nos perguntar sobre
os “problemas” que enfrentamos diariamente
na rotina corporativa, sua relevância para à
missão da empresa, as características de nossas
soluções e, por fim, os custos da implantação e
consecução das soluções propostas?

Claro que essas preocupações existem e são
consideradas diante dos desafios que nos
são impostos, cotidianamente, como gestores.
Entretanto, falando como um ex-executivo,
acredito que o tom é, em geral, menos aventureiro
e desafiador. Não enfrentamos o tal desafio como
um empreendimento, ainda que tanto se fale no
entrapeneurship2. O problema não é percebido
como um desafio, mas como algo que devemos
nos livrar rapidamente. E pior, muitas vezes,
são problemas de quase nenhuma relevância,
configurando-se em caprichos corporativos.
As soluções, por sua vez, são ofertas limitadas,
reproduzindo mesmices metodológicas. E os
custos, esses sim são observados com cautela.
Ainda que, muitas vezes, sejam apenas um
retrato da contabilidade do óbvio e da aparência,
ocultando os custos indiretos e consequentes de
medidas imediatistas e de visão limitada.

É claro que sempre poderemos dizer
que entregamos o que a corporação nos
demanda. E não há nada de errado nisso.
Mas também podemos afirmar que é por
isso que as grandes corporações buscam,
freneticamente, modelos de inovação
dinâmicos, que se autoalimentam, criando
um fluxo contínuo de inovações geradoras
de valor. E relevantes, porque endereçam
soluções consistentes para problemas reais.
Que tal então, a partir de hoje, encarar
os problemas corporativos e as soluções
a serem ofertadas, não como meras
obrigações hierárquicas, mais como algo de
relevância e gerador de valor real? Vamos
colocar o espírito da inovação em cada
problema e solução, produzindo ideias com
o espírito de uma startup e resultados com
proporções de scale-up.

Notas
1 Segundo a OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development), é como se chamam as empresas que sustentam
um rápido crescimento por um longo período de tempo e de forma
escalonada.
2 Intrapreneurship is the act of behaving like an entrepreneur while
workingwithin a largeorganization. Intrapreneurship is known as
the practice of a corporatemanagement style that integratesrisktaking and innovation approaches, as well as the reward and
motivationaltechniques, that are more traditionallythought of as
being the province of entrepreneurship.

Marcelo Weber é CEO – Co-founder
MW2 Partnership & Alliance.
Renata Schott é especialista em
Sustentabilidade e Responsabilidade Social.
E-mails: marcelo.weber@mw2.net.br;
renata.schott@br.netgrs.com
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ACFB/ANF
comemoram 81
anos e lançam
livro histórico

Aconteceu

Solenidade ocorreu no Salão
Nobre da Câmara Municipal
de São Paulo e contou com a
presença de 130 profissionais
do setor da saúde, além de
homenageados, acadêmicos e
mantenedores da associação.

Em 10 de agosto, a Academia de Ciências
Farmacêuticas do Brasil, juntamente com a
Academia Nacional de Farmácia, realizou a
cerimônia em comemoração ao 81º aniversário
da entidade, que teve lugar no Salão Nobre
da Câmara Municipal de São Paulo e contou
com a presença de aproximadamente 130
profissionais do setor da saúde, além de
homenageados e familiares, acadêmicos,
apoiadores e mantenedores da associação.
Estiveram presentes à solenidade os
acadêmicos: Profs. Drs. Acácio Alves de Souza
Lima Filho; Antonio Benedito de Oliveira;
Carlos Cezar Flores Vidotti ; Celso Figueiredo
Bittencourt; Dagoberto de Castro Brandão;
Eduardo Chaves Leal; Ezequiel Paulo Viriato;
Gerson Antonio Pianetti; Henry Jun Suzuki;
Hisako Gondo Higashi; João Massud Filho;
João Paulo Silva Vieira; José Antonio de Oliveira
Batistuzzo; José Stori; Jurandir Auad Beltrão;
Lauro Domingos Moretto; Leon Rabinovich;
Leonardo de Souza Teixeira; Marco Antônio
Stephano; Michel Kfouri Filho; Nilce Cardoso
Barbosa; Pedro Zidói Sdoia; Rubens Belfort
de Mattos Jr; Tarcisio José Palhano; Walker
Magalhães Lahmann; Wellington Barros da
Silva e Vanilda Oliveira Aguiar.

A mestre de cerimônia da Câmara Municipal,
Cecília de Arruda, deu as boas-vindas aos
presentes e convidou o Presidente da ACFB/
ANF, o acadêmico Prof. Dr. João Paulo Silva
Vieira, para iniciar a sessão solene.
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Presidente da ACFB/ANF, Acadêmico Prof. Dr. João
Paulo Silva Vieira

A mesa de honra foi composta pelos Prof.
Dr. Marcos Machado Ferreira (Presidente
do Conselho Regional de Farmácia do
Estado de São Paulo), Prof. Dr. José Oiticica
Moreira (General-De-Brigada Médico do
Exército Brasileiro e atual Diretor do Hospital
Central do Exército/RJ), Dr. João Paulo S.
Vieira (Presidente da ACFB/ANF), Dr. Paulo
Ferreira (assessor da Vereadora Edir Sales),
Lauro D. Moretto (Presidente Emérito da
ACFB/ANF), Profa. Dra. Lenira da Silva Costa
(Vice-Presidente do CFF – Conselho Federal
de Farmácia, representando o Dr. Walter
da Silva Jorge João) e Prof. Dr. Silvano Raia
(representando a Academia Nacional de
Medicina).
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Na ocasião, os convidados puderam assistir
à palestra proferida pelo acadêmico Prof. Dr.
Rubens Belfort Jr., médico, especializado em
Oftalmologia, com mestrado em Microbiologia
e Imunologia e doutorado em Ciências nas
áreas de Imunologia e Oftalmologia, atual
Presidente da SPDM (Associação Paulista
para o Desenvolvimento da Medicina) e
Presidente da Associação Pan-americana
de Oftalmologia. O especialista discorreu
sobre a mutidisciplinaridade e as expectativas
possíveis e improváveis na saúde.

Pesquisadores
Homenageados
Prof. Dr. Rubens Belfort Junior
Prof. Dr. Adriano Antunes de Souza Araújo;

Medalha “Mérito Ciências
Farmacêuticas”
A outorga da medalha Mérito Ciências Farmacêuticas
foi anunciada pela acadêmica Profa. Dra. Nilce
Cardoso Barbosa, que apresentou os homenageados
da noite. A medalha comemorativa Mérito Ciências
Farmacêuticas foi criada pela entidade em 2018 em
substituição à comenda Jubileu 75 anos. O objetivo é
agraciar personalidades de vida científica brasileira e
internacional, profissionais que atuam em entidades
associativas e professores e diretores de instituições de
ensino, bem como autoridades como reconhecimento
às suas relevantes contribuições.
Durante a solenidade, a diretoria homenageou
20 personalidades das Ciências Farmacêuticas
brasileiras. De acordo com os critérios estabelecidos
pela Diretoria, os homenageados foram distribuídos
em quatro grupos.
Profa. Dra. Nilce Cardoso Barbosa

Membros de Entidades Associativas
Farmacêuticas
Homenageados

Profa. Dra. Alaide Braga de Oliveira;
Prof. Dr.Carlos Magno Rodrigues;
Prof. Dr.Leandro Machado Rocha;
Profa. Dra. Miracy Muniz de Albuquerque.

Autoridades

Homenageados
Prof. Dr. Antônio Roberto Alves Corrêa;
Prof. Dr. Antonio Ubaldo Ventura Neves da
Costa;
Prof. Dr. José Oiticica Moreira;

Prof. Dr. Altamiro José dos Santos;

Profa. Nisia Trindade Lima;

Profa. Dra. Elena Lucia Sales Souza;

Prof. Dr. Varley Dias Sousa;

Prof. Dr. Erlandson Uchôa Lacerda;
Prof. Dr. Glicério Diniz Maia;
Prof. Dr. Marcos Aurélio Ferreira da Silva;

Mantenedores

Prof. Dr. Paulo Aligieri.

Medalhões Comemorativos do jubileus
de 50 e de 80 anos

Diretores e Professores de Instituição
de Ensino

Durante o evento, também foi realizada a
outorga dos Medalhões Comemorativos do
jubileus de 50 e de 80 anos aos novos membros
mantenedores da Academia.

Homenageados
Profa. Dra. Flávia Valladão Thiesen;
Profa. Dra. Marise Bastos Stevanato;
Prof. Dr. Sandro Roberto Valentini.

Foram convidados os acadêmicos João Paulo
Silva, Vieira, Henry Jun Suzuki e Lauro Domingos
Moretto para a outorga do conjunto de medalhas
aos representantes dos novos membros.
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Categoria diamante: empresa EMS S/A;
Categoria Prata: empresas
Hypofarma e Wheaton do Brasil.

Disotax,

Dr. Lauro Moretto

Carlos Nahum, representando a EMS. S/A; Rui de Souza Cruz,
representando a Disotax; Marcel Garcia da Cunha, representando a
Wheaton Brasil Vidros S.A.; e Gina Marcellini, representando a Hypofarma
– Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda.

Lançamento do livro comemorativo

Ao final da cerimônia, o Presidente da ACFB/ANF, Prof.
Dr. João Paulo S. Vieira, agradeceu a presença de todos,
convidando-os para o coquetel de confraternização.
Ainda como parte das comemorações, em 11 de agosto,
foi realizada também a tradicional Missa de Ação de
Graças, na Igreja Nossa Senhora de Moema (SP).

Além das homenagens, outro grande
momento do evento foi o lançamento do livro
Comemorativo “Compêndio – Academia de
Ciências Farmacêuticas do Brasil: 80 Anos –
História de Ideais e Conquistas”, cujos autores,
os acadêmicos João Paulo Silva Vieira, Lauro
Domingos Moretto e Marco Antonio Stephano,
subiram ao palco para anunciar o lançamento
oficial da obra.
“O projeto de elaboração do livro comemorativo
de 80 anos da Academia de Ciências
Farmacêuticas do Brasil/Academia Nacional de
Farmácia contou com a colaboração de grande
parcela dos próprios acadêmicos, que nos
forneceram fotos para serem incorporadas no
compêndio. Resumir todas as atividades desses
80 anos em apenas uma única obra é uma
tarefa impossível, razão pela qual foi necessário
selecionar apenas alguns registros, aqueles que
julgamos mais relevantes, para constarem neste
compêndio. Isso não significa que nosso resgate
histórico tenha se esgotado, pois acreditamos
que haverá muitas outras oportunidades para se
registrar as atividades que não couberam neste
volume”, declarou o Prof. Dr. Lauro D. Moretto.
Para quem se interessar em adquirir o Livro Academia
de Ciências Farmacêuticas do Brasil 80 Anos –
História de Ideais e Conquistas, basta solicitar pelo
e-mail: secretaria@cienciasfarmaceuticas.org.br
Fotos: Fábio Franci
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Ponto de Vista
Octávio Nunes

O ano de 2019 será decisivo para
mensurar o quão frágil é a relação
entre imprensa e poder no Brasil,
pois, nós, brasileiros, não temos
instituições fortes para resistir às
ameaças de um Donald Trump
latino-americano.

Quando um líder vê a
imprensa como inimiga
É possível que enquanto você inicia a leitura deste
artigo Donald Trump já tenha feito mais uma
malcriação contra a imprensa norte-americana.
Incontrolável, o polêmico empresário que virou
presidente da nação mais rica e influente do
mundo, odeia ler notícias ruins a respeito do seu
governo e do seu ousado projeto de “fazer a
América grande novamente”.
Os Estados Unidos são o que são porque lá a
liberdade é plena e o direito do cidadão inviolável,
as instituições são fortes o suficiente e o Estado
existe para apoiar e garantir o crescimento
econômico e o desenvolvimento social. Mas
a ideia de transformar a América em fortaleza
novamente fez do bilionário egocêntrico um
neoliberal às avessas.
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Nunca o Estado interferiu tanto na economia,
na vida do cidadão e no trabalho da imprensa
americana, que se uniu para denunciar as
ameaças de Trump à liberdade de expressão e
de pensamento. Em um único dia, 300 jornais
publicaram contundentes editoriais em defesa
da liberdade de imprensa num movimento jamais
visto nos Estados Unidos. Do The Boston Globe,
que propôs o manifesto, passando pelo New
York Times até chegar ao pequenino, embora
centenário, jornal New Orleans Times-Picayune,
ganhador do Prêmio Pulitzer em 2005 pela sua
cobertura da tragédia do furacão
Katrina. Quem

diria que um dia, os Estados Unidos fariam uma
pausa no seu gigantismo para debater os riscos
à sua consagrada democracia?
Para os simpatizantes de Trump, e para ele
próprio, as críticas são injustificadas e não se
sustentam, já que o índice Dow Jones bate
recordes seguidos, a taxa de desemprego é
uma das mais baixas da história dos americanos
e o PIB continua crescendo,
elevando o nível de
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confiança dos investidores. Mas, na contramão
do discurso do presidente-empresário, os
críticos dizem que a economia já estava nos
trilhos mesmo antes de Trump assumir e que
outras medidas tomadas, como os cortes nos
impostos, podem não se sustentar ao longo do
tempo. Para os opositores, não agrada também
sua performance na política externa e nas
relações diplomáticas com outros países, que
colecionam gafes, polêmicas e ameaças, além, é
claro, da sua política de imigração e da convicção
aparentemente indestrutível de erguer um muro
para separar os norte-americanos dos vizinhos
mexicanos.
O estilo Trump de ser e a forma como trata a
imprensa americana, justamente por ela não
compactuar com suas decisões e imposições,
têm gerado um conflito insolúvel, com exceção
de algumas redes de TV importantes, como a
Fox News. “Ele tende a ser vagamente liberal,
mas não se atém a nenhuma visão específica, faz
o que acha necessário para vencer”, diz um de
seus biógrafos. Traduzindo: ele faz o que quer e
como quer, e se a imprensa não está a favor do
seu governo, está contra a sua administração e
contra ele próprio.
O fato é que o menino rebelde e mimado, que
na infância agredia professores na escola
fisicamente, foi moldado pelo pai para ser
um narcisista incorrigível e um empresário de
sucesso; tornou-se um ousado homem de
negócios, virou celebridade da TV e se superou
com os ensinamentos de um outro guru, o
advogado Ray Cohn, que o aconselhou a ser
agressivo com a imprensa para divulgar seus
negócios. Daí fica fácil entender que não há, na
cabeça do Donald Trump, diferença entre como
tocar os negócios privados e dirigir uma máquina
extraordinária que atende pelo nome de Estados
Unidos da América. Para “contar a sua versão
sobre os fatos” e combater o que ele considera
fake news, Trump criou a sua própria TV no
Facebook, que já tem milhões de seguidores. É
sua artilharia pesada mais recente que se junta ao
Twitter, pelo qual ele dispara mísseis e torpedos
diariamente contra os inimigos que estão nas
newsrooms em todo o País.
Se nos Estados Unidos, cuja democracia é uma
das mais sólidas do mundo, está acontecendo
isso, imagine em países de instituições frágeis
como alguns da América Latina, entre eles
o Brasil? Nosso País vem passando por uma

delicada fase de transição sustentada apenas
por uma pinguela ponte improvisada, com paus
e sem proteção lateral, que gera insegurança,
incertezas e nenhuma perspectiva em curto e
médio prazos.
Nos Estados Unidos, de fato, a imprensa é
percebida como aquela que exerce o quarto
poder, ainda que não tenha uma representação
institucional nem a responsabilidade de um
poder constituído. É por essa e por outras
razões, que sua força resiste a pressões de todos
os tipos, mesmo do homem mais poderoso do
mundo, especialmente porque a imprensa não
depende das verbas de propaganda oficial para
sobreviver. No Brasil, ao contrário, os veículos são
asfixiados pelo corte de verbas públicas, sempre
que o governante é contrariado e não assimila
críticas nem denúncias da sua administração.
O ano de 2019 será decisivo para mensurar o
quão frágil é a relação entre imprensa e poder
aqui no Brasil. Suponha termos um radical
dirigindo o País pelos próximos quatro anos,
egocêntrico, truculento, presunçoso e inábil
como qualquer tirano; será, certamente, um
risco para a sociedade e para a democracia,
pois, diferentemente dos norte-americanos,
nós, brasileiros, não temos instituições fortes
para resistir às ameaças de um Donald Trump
latino-americano, seja ele um fundamentalista de
esquerda ou de direita.

Octávio Nunes é Jornalista e Palestrante.
E-mail: octavio.nunes07@gmail.com
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Dose Única
Floriano Serra

Sozinhos,
mesmo na
multidão
Levei muitos anos para ter um telefone fixo em
casa, mesmo depois de casado, e, apesar disso,
não perdi o contato com amigos e familiares.
Naquele tempo, não existiam os e-mails e os
celulares – na verdade, nem se imaginava que
um dia existiria algo fantástico chamado internet.
Hoje, falar-se em “redes sociais” ou “instagram”
é chover no molhado. Em todo o mundo, mais
de cinco bilhões de pessoas usam algum tipo
de dispositivo móvel – a maioria tem o chamado
smartphone – e 3,8 bilhões também têm acesso
à internet. As chamadas redes sociais contam
com quase 2,9 bilhões de usuários ativos.
Como o mundo inteiro tem 7,5 bilhões de
pessoas, imagine quantas delas passam grande
parte do dia conversando a distância ou visitando
sites.
O que essas duas atividades têm em comum?
Simples: ambas são, geralmente, feitas a sós,
individualmente, bem diferente de uma conversa
ao vivo, em grupo ou mesmo com outra pessoa.
A frase não é minha, mas é verdadeira: a era
digital aproxima os distantes – o que pode ser
positivo – e separa os próximos – o que tem uma
série de inconveniências. Mesmo quando um
grupo de amigos sai para passear ou ir a uma
festa, é comum vermos cada um deles com o
aparelhinho nas mãos, consultando os recados,
enviando mensagens ou visitando o blog ou
twitter de alguma celebridade.

Receio que a tecnologia esteja
induzindo crianças, jovens e
adultos a se tornarem ilhas,
isolados na multidão, sem
o necessário, agradável e
saudável contato humano.

casas, apenas para conversar, olho no olho.
Quero dizer que, naquele tempo, conversar era
uma prática importante, agradável, divertida e,
sobretudo, afetiva. Quando se ia aos barzinhos
ou restaurantes, a parte divertida era a
conversa, aquela alegre, informal, descontraída.
Atualmente, tenho visto, cada vez com mais
frequência, famílias, grupos de amigos e casais
sentados à mesa do restaurante, cada um
mudo, com o olhar fixo no seu smartphone.
Estão acompanhados, mas solitários.
Este, para mim, é o ponto preocupante: a
solidão das pessoas, mesmo com parceiros ou
multidões à sua volta.“Nenhum Homem é uma
ilha isolada”, já dissera, séculos atrás, o poeta
inglês John Donne. Isso vale para os dias atuais.
Receio que a tecnologia responsável por esses
aparelhos – muito úteis quando bem usados –
estejam induzindo crianças, jovens e adultos a
se tornarem ilhas, isolados na multidão deste
vasto mundo, sem o necessário, agradável
e saudável contato humano. Afinal, essas
máquinas nunca conseguirão abraçar, acariciar
nem beijar seu usuário.

Para mim, de outra geração, isso assusta,
porque sou do tempo em que as famílias, nos
fins de tarde ou mesmo em noites frescas,
colocavam cadeiras na calçada, defronte das

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