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Naquela esquina tinha
um vírus, tinha um vírus
naquela esquina
Sem cerimônias, e até mesmo sem o preparatório “aviso prévio”, a petulância
de um vírus em causar uma confusão mundial, pegou o contrapé de expe-

Editora

causa.
Comercial

desencontrada, muitas vezes, contradizentes, desnorteando até os mais renomados mestres no assunto. Isso despencou como um “o doutor não vai atenDireção de arte:
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Conta-Gotas
vida do negócio.”

FALSIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS

GIRO

-

-

do transplante de medula óssea. De acordo com o órgão, em
-

tros envolve medicamentos de alto custo.

NA PANDEMIA

PARCERIAS

-

-

crise provocada pela pandemia.

LOGÍSTICA REVERSA

-
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A VITAMINA D é importante
para a IMUNIDADE
1,2

E sem TOMAR SOL, seus pacientes podem
precisar de SUPLEMENTAÇÃO
3,4

ADDERA.

A VITAMINA D
MAIS RECOMENDADA
PELOS MÉDICOS*.
Referências bibliográficas: 1. Brasil. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 28, DE 26 DE JULHO DE
2018: estabelece as listas de constituintes, de limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos alimentares. Publicada no DOU
nº 144, de 27 de julho de 2018. 2. Wu D, Lewis ED, Pae M, Meydani SN. Nutritional Modulation of Immune Function: Analysis of Evidence, Mechanisms, and Clinical
Relevance. Front Immunol. 2018;9:3160. 3. Maeda SS, et al. Recomendações da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) para o diagnóstico
e tratamento da hipovitaminose D. Endocrinol Metab. 2014;58(5):411-33. 4. Ferreira CES, et al. Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/
Medicina Laboratorial (SBPC/ML) e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM): intervalos de referência da vitamina D-25(OH)D. Disponível em:
http://www.sbpc.org.br/wp-content/uploads/2017/12/PosicionamentoOficial_SBPCML_SBEM.pdf. Acesso em:: 11 set. 2018.

Addera D3. Solução gotas. colecalciferol 10.000 U.I./mL. Indicações: suplemento vitamínico
em dietas restritivas e inadequadas. É utilizado na prevenção/tratamento auxiliar na
desmineralização óssea pré e pós-menopausa, e prevenção de raquitismo. Addera D3
1000 U.I. (gotas) é um alimento isento de registro conforme RDC 27/2010. MS 1.7817.0028. SE
PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Addera D3 600U.I. (gotas) é
um alimento isento de registro conforme RDC 27/2010.

www.addera.com.br
*Pesquisa CloseUp Fevereiro 2020

Distribuição destinada exclusivamente à classe médica.

Sindusfarma
Nelson Mussolini

Sairá da indústria farmacêutica a

SOLUÇÃO DESSA CRISE
O desenvolvimento de um novo fármaco leva mais
de dez anos e custa, conforme estudo de um centro
especializado, o equivalente a 8,2 bilhões de reais.

N

-

tos para o desenvolvimento de vacinas e
Paralelamente, dezenas de medicamen-

ves e evitar mortes.
-

-

passaram a produzi-lo em escala industrial,

-
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-

mento genérico custa pouco mais de seis
reais, em média, e um medicamento similar ou novo, menos de vinte reais, segundo

Centenas de outros produtos foram deacontecer todos os dias.
-

dade?

medicamento

de dólares para cuidar da economia, mui-

relacionado ao
seu custo de
desenvolvimento
e à necessidade de

-

-

-

novos produtos.
custa, conforme estudo de um centro es-

-

mente relacionado ao seu custo de desenvolvimento e à necessidade de pagar
nanciamento de novos produtos.

::: Nelson Mussolini

crise.

E-mail:

Espaço
UPpharma

CARTA ABERTA AOS LEITORES

mados.
versão digital.
-

Iniciamos com uma plataforma com pouparceria com uma Sociedade Médica.

-

EXPERIÊNCIAS:

-

futuro, iniciamos o desenvolvimento de
ma, da forma impressa para digital, devido à agilidade e custos menores para ter
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-

mundial retorne aos seus afazeres de maneira segura.
DECISÕES:

-

-

mos ampliando ainda mais o fornecimen-

on demand.
plementar nossas plataformas digitais,
pretendemos com esta nova fase incre-

-

deste ano.
-

-

expandindo o acesso para novos leitores,
-

-

-

PENSAMENTOS:

-

vamos oferecer aos anunciantes maior reCONSIDERAÇÕES FINAIS:

sua empresa.

Mai/Jun 2020 |

| 11

Estudo

Em tempos de
pandemia, o médico
precisa da indústria

M

uitos são os impactos da pan-

tos da crise na economia, no turismo, na

médicos no enfrentamento da pandemia,

ta a vida dos médicos, nos mais diversos
-

em suas vidas pessoais.

-

-

ser câncer. Quando procurar o médico, o

O estudo mostra que eles

oncologista entrevistado.

-

laboratórios como parceiros

cológicas, como depressão e ansiedade,
acometem os pacientes e exigem do mé-

-

impossibilidade da presença

ansiedade piorou. Mesmo com a conexão

de qualidade.

12 |

médicos nesse momento tão singular?
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-

-

-

SOU MÉDICO EM TEMPO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO

E, médicos de forma geral, precisarão se adequar a ele.
dos seus representantes neste momento.”
cas são grandes aliadas. As mensagens instantâneas de celular, as plataformas virtuais
-

quebrar paradigmas e estabelecer novos pontos de
atenção e condutas e novos protocolos

Embora, elogiem a disponibilização de diversos
os interesses pelo acúmulo de funções, mas também
pela sobreposição de agendas

propaganda, mas não só com propaganda.
conversar com alguém, e essa pessoa vira
Além do contato próximo, os médicos
elencam uma série de outras medidas
-

se empenham para adaptar-se ao novo momento
mente, principalmente

-

-

Mandam material de

Aulas on-line, ofe-

elogiada
-

-

o apoio emocional, criando vínculos, le-

tudo gratuitamente, por favor, entre em

podem ter maior presença em diversas frentes

contra Covid 19

Dar apoio emocional.

Oferecer material

Oferecer material de
apoio e proteção

Mai/Jun 2020 |
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Especial 14 de julho

SURGE UM NOVO
PROFISSIONAL DE VENDAS
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A

-

o uso intensivo da tecnologia nos contatos entre empresas e clientes, despontava
-

sempre muito ressaltada no mundo cor-

-

-

-

de emocional das pessoas.

uma nova postura”, analisa Marcelo Aro-

Citando a frase
atribuída a Charles
Darwin: “não é
o mais forte ou
mais inteligente
que sobrevivem
às adversidades,
mas sim o que
melhor se adapta às
mudanças”, é uma
perfeitamente no
ambiente em que
vivemos hoje.

-

-

-

mum no pós-pandemia”, analisa.
-

-

desaparecer após a crise. De acordo com
-

-

O IMPACTO NA EMPREGABILIDADE
DA IF
-

a novos aprendizados, sair da zona de

-

forma inteligente e inventar novos mo-

os médicos.

Marcelo Arone, especialista em
recolocação executiva e sócio da
OPTME RH
Mai/Jun 2020 |
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Especial 14 de julho

principalmente, na visita presencial, ou
por muito tempo como uma estratégia
presentante mais longe da classe médica,
pelo menos do ponto de vista presencial,
-

Marcelo Bonato, Diretor de
Cardiologia da Bayer

Com certeza, nesse processo a tecnologia

feitas por meio de diversas plataformas

-

com os médicos devido à pandemia. Despara o amadurecimento digital, com certeza, sairão na frente no pós-pademia”,
-

rapidamente mais algum meio, além do
presencial, para se realizar o contato com
os médicos se mostrou uma grande opornais de vendas
-

-

Antonio

-

Antonio Ziemba, Diretor de
Demanda da Hypera Pharma

-

ferramentas de contato remoto de forma

sim conseguir incluir essa ferramenta

ferramenta para adicionar uma opção de contato com

a classe médica, de modo a aumentar a

-
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SEJA PRESENCIAL OU VIRTUAL,
VOCÊ É INSUBSTITUÍVEL!

Parabéns!
14 DE JULHO – DIA DO PROPAGANDISTA

Especial 14 de julho

-

em vendas, não de forma excludente,
tual de forma complementar podemos
MÉDICOS MAIS TECNOLÓGICOS

diferentes.

S.C. Capelli, Vice-Presidente
Comercial Biolab Farmacêutica

da, fortalecendo ainda mais o acesso à

-

-

familiaridade com as ferramentas digitais,

visita presencial. “Porém, é preciso dizer
a visita virtual deve vir a servir como um
complemento, mas não como meio prinpresencial”, explicou.

Marcio Tinelli, Gerente de
Marketing da Cristália

-

devem construir um

na totalidade ou parcialmente no dia a dia
-

vendas para atender
uma classe médica
com necessidades
também diferentes.

,

se comunicar com os médicos, além da
visita presencial, e, nesse momento, em
a pandemia antecipou esse processo de
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As mudanças
impostas pela
pandemia, inclusive

Especial 14 de julho

-

-

do o mercado como um todo, o índice de

-

-

-

-

Marcelo Neri, Diretor Executivo
da Divisão Prescrição &
Cuidados Especiais do Aché
Laboratórios

Para suprir as
necessidades de

-

-

rimentarem diferentes ferramentas com

-

-

“As empresas necessitarão de muita agidelo, testando e aprendendo, além de

adotado para todas as especialidades.
pois aprendemos com um novo modelo,

de Vendas, as
o cliente no centro dos negócios, para

de omnichannel,
colocando o cliente no
centro dos negócios,
para atendê-lo de
todos os pontos de
contato, por meio de
plataformas digitais
integradas.
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pontos de contato, por meio de platafor-

tal e a oferta de algo de valor e relevante

-

por necessidade, esses recursos foram
rão parte do dia a dia. Da porta para fora,
outras ferramentas deverão ser incorpo-

“Será fundamental para as empresas

ocorridas em cada um dos médicos de seu
tal para as empresas compreenderem as
novas necessidades e se adaptarem rapi-

-

UMA NOVA DINÂMICA PARA O
MARKETING

-

-

Carlos Eduardo Simões, Gerente
Geral da Gedeon Richter

-

plementa.

-

co os dados”, acrescenta.

animados, vídeos, materiais de relevância
para especialistas, diferentes formas de
-

der do momento de cada empresa, do
mix de produtos, da especialidade mé-

aceita e vista com valor pelo nosso cliensam enxergar isso nesse novo formato de

-

manda dos produtos promovidos”, com-

o volume de pacientes nos consultórios
e clínicas diminuiu. Mas com a retomada

tecnológicos e ‘pirotécnicos’ foram in-

seguirem entregar mais valor ao médico.
-

-

-

sencial, sem impactar sua agenda”, refor-

ferramenta em si, mas como esse recurso

-

tendem a se autorregular e o médico con-

Mai/Jun 2020 |
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Especial 14 de julho

Propagandistas: qual o
caminho para a reinvenção?
-

distância, ampliando seus contatos e sua

aproveitem esse período para estudarem,
fazerem cursos on-line e se reciclarem.
-

-

devem fazem parte do processo, mas a
do modo como as pessoas interagem e
como vão interagir no futuro”, explica.

-

Miguel Monzu, VP e sócio do
Fesa Group

É

-

vai depender de muitos aprendizados e

-

-

-

estão realmente preparados para esse
sofrem com as incertezas, receio de cor-

-

camente os processos tecnológicos é um
-

capacidade de interação

mais antenados à tecnologia e, ao mesmo

muito a capacidade de se relacionar com
as pessoas, e isso era exigido de um re-

zendo a interface entre as duas pontas”,
explica Miguel.
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a interface entre as
duas pontas.

Especial 14 de julho

-

-

outros mercados de como se reinventar.

-

na vanguarda, principalmente, dos novos
menta Miguel.

é referência quanto se

-

tender e encantar o cliente”, destaca.

desenvolvimento
e treinamento de seu
capital humano. No atual
na Força de Vendas devem ser

NOVAS COMPETÊNCIAS

A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO

-

senvolvimento e treinamento de seu ca-

-

isso e, nesse momento, as pessoas nem
-

-

contato com seus clientes. Ao mesmo
-

-

lisa o especialista.
como um dos pontos importantes a serem avaliados pelas empresas na con-

-

transformados. As pessoas terão de mudar

-

A capacidade de reaprender é o que fará os
lhor forma de navegar nesse momento é mantendo-se aberto a novos aprendizados, ou
seja, manter o olhar curioso, buscando novas
maneiras de entender e encantar o cliente.
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-

-

14 de julho

Dia do Propagandista

Prezado(a) propagandista,
A Daiichi Sankyo gostaria de parabenizá-lo(a)
pelo seu dia.
Sabemos dos desafios que você enfrenta
diariamente e das grandes realizações que alcança
através de muita determinação e competência.
Especialmente no cenário atual, com a pandemia
da Covid-19, você teve que se adaptar e se
reinventar. São novos desafios, mas você é um
profissional que tem, em seu DNA, a resiliência
e a motivação de ser melhor a cada dia.
A Daiichi Sankyo agradece a você pelo
excelente trabalho!
550569 - Julho/2020

Especial 14 de julho

-

lorizada anteriormente à crise, e agora
-

-

-

José Carlos de Lucca, Diretor de
Marketing da Natulab

-

-

te pós-pandemia, além de desenvolver
do com cada “grupo comportamental de
de para se comunicar com cada um dos
-

vo dos propagandistas médicos. Com a
pandemia, os meios digitais tornaram-se
ferramenta importante para o dia a dia,
a tecnologia estar presente diariamente

constantes”, frisa.

a proporcionar novas formas de contato
-

A tecnologia se faz presente para somar,
-

ser priorizados os valores de cada indiví-

-

negócio”, ressalta.

-

demandas”, completa.

derão agora usufruir desse relacionamen-

no trabalho da Força de Vendas.
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recionar o desenvolvimento da carreira é
a maneira de se relacionar consigo e com

ser realizada de forma remota. Portanto,

formatos, administrando sua carteira de
comportamentais importantes para o sucesso. A tecnologia deve ser considerada
como uma ferramenta direcionadora de
-

E AS ÁREAS DE VENDAS?

nal”, acrescenta.

-

HABILIDADES SOCIAIS

-

capacidade de maximizar suas entregas

No meio de tantas
incertezas, temos
as mudanças no
futuro do trabalho
estão chegando.
Portanto,
preparem-se!

neste momento ter uma resposta assercomportamento dos médicos, dos pae atuante. Contudo, ainda é cedo para dizer
exatamente como o mercado vai responder
no pós-pandemia”, analisa Capelli.

remos na dinâmica do segmento farma”,
complementa.
-

fundamentais para a retomada e, nes-

do a rede de contatos com mais médicos

-

-

-

vocando a necessidade de se reinventar
veitarem essa oportunidade para o novo,

-

rapidamente possível ao novo ‘normal’, e

pois muitos médicos aprovaram o conta-

tude, poderão sair ainda mais fortalecidos
-

Mai/Jun 2020 |
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PROPAGANDISTA 3.0
Novos tempos, novas habilidades
e a importância de sempre

O

antes. Isso é uma unanimidade
-

exercendo um papel fundamental nessa renamento tem passado por uma transfor-

para elevar o nível de entendimento da
-

-

-

mos criar um novo mindset, com pessoas

tanto para os propagandistas como tam-

a pandemia vem trazendo para os negó-

pagandistas é conseguir transformar esse
-

UPpharma - Na sua opinião, pensando no
pós-pandemia, qual é a tendência para a
atuação da Força de Vendas?
Izaqueo Leal – A despeito das transfor-
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uma grande aliada.
Como a Daiichi Sankyo está trabalhando
os novos recursos digitais?
Aliada ao compromisso de oferecer as
-

vadores. Queremos nos posicionar como
-

terão mais chances de empregabilidade
nas Forças de Vendas dos laboratórios?
-

‘‘

Izaqueo Leal, Diretor de Marketing
e Vendas da Daiichi Sankyo

-

-

parte das vezes, de forma independente.
Com o digital, temos a oportunidade de
-

sonalizada ao médico.

-

não existe mais o propagandista on-line

de relacionamento com os médicos.

navegar mais facilmente pelo universo

Considerando que a maior parte das empre-

consistentes no uso da ferramenta.

diferenciar a propaganda médica e atrair a
atenção dos médicos nesse novo ambiente?

ver mais envolvido com esse novo univer-

os médicos ao redor do mundo.

Força de Vendas da Daiichi Sankyo?
sional mais preparado para captar e entender as necessidades da classe médica,

-

-

-
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Yuri Trafane

Blog Marketing como base para
o Marketing de Conteúdo

M

uitas empresas, fascinadas com
a popularidade e impacto das re-

-

ideia. A maioria dos especialistas consi-

própria empresa.

-

-

-

funcionar como um imã para clientes potenciais.
-

comportar como tal.
-

torial coerente com um posicionamento
sites associados.

uso de uma dada rede social ou mesmo
posta de valor editorial deve ser traduzidores veem de um dia para o outro suas

-

-

on-line. Imagine, por exemplo, todos os
-

::: Yuri Trafane

E-mail:
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Propaganda médica
Hamilton Conde

PROPAGANDA MÉDICA
PÓS-COVID-19

Mudança de cenário
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Q

dicional como a propaganda médica fosse passar, tão rapidamen-

ne durante grande parte do seu dia de

sido controlada.
Como serão as propagandas on-line dos

para o dia a dia do médico é impressiomédica presencial. Isso impôs uma nova
-

po para propagandas longas. Materiais
para download serão os recursos mais
-

médicos.
Vejamos alguns outros impactos já perconseguir maior adesão dos médicos ao
-

foram rapidamente assimilados e incor-

-

idas e vindas dos médicos aos consultópaganda presencial.

diversos segmentos dos negócios.
curtadas e, em alguns casos, até elimimuito mais rapidamente. A ideia de fazer
-

propaganda.
-

para acesso aos médicos.

-

-

de forma on-line.
médico, os amigos, as mídias sociais e,
-

-

-

com a classe médica uma nova forma con-

frente.

-

-

mo tempo, uma oportunidade de atualiesperada.

::: Hamilton Conde
E-mail:
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Octávio Nunes

A CIÊNCIA SUPERADA PELA POLÍTICA
NA GUERRA CONTRA A COVID-19

P

-

amenizada e muitas vidas poupadas.
-

crise estava instalada.

sando conter a pandemia e retardar a
-

ceifando vidas, nocauteando improvisos,
casa. Passado o pânico inicial, no entanto,
o relaxamento do tal isolamento social,
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[

proteger o próximo.

]

Um capítulo à parte deve ser reservado
ao papel da Imprensa em meio à crise do
-

pelos efeitos das medidas adotadas em
caíram rapidamente em descrédito.
Paulo, primeiramente, o distanciamento,
todos foram recomendados. Depois, vietotal por dias pares e ímpares, e não pelo

-

ro em casa e saíssem às ruas, usando o
decretar lockdown.

das cidades.
-

-

do tratamento aos pacientes internados

-

-

-

Muitas pessoas morreram sem ter sido seexistente mesmo antes da pandemia. Por
outro lado, esse mesmo sistema pode ter

poucos consultaram infectologistas, cien-

tuita e universal. Pelos menos deveria ser.
dos, a tragédia afetou, principalmente,
os menos favorecidos por não contarem
-

para nos preparar para a próxima crise.

vidas e proteger o próximo.

ram com o uso desses medicamentos.

-

::: Octávio Nunes
E-mail:

Mai/Jun 2020 |

| 41

Rui Seabra Ferreira Jr.
e Benedito Barraviera

SORO ANTIAPÍLICO
Do desenvolvimento aos
ensaios clínicos

Um dos maiores

A

-

-

-

mel, cera, pólen, geleia real e propólis.

procedimentos de
cavalos é a falta de
imunogenicidade de
toxinas do veneno.

-

culturas, tais como frutas, legumes, oleaginosas, plantas ornamentais, medicinais,
entre outras.

-

-

-

Rio Claro, interior de São Paulo, iniciando
intrusos por um longo período de tempo.
Américas não aconteceu por acaso, e sim
-

Ainda, no caso de picadas, estas são
veneno. Devido a todas estas caracte-

-
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contra os graves efeitos
tóxicos do veneno seria o
até o presente momento,

-

comercialmente.

ser dividido funcionalmente em duas
talidade, muitos especialistas acreditam
-

Devido a esse processo, a musculatura

-

-

alguns minutos, o restante do veneno remanescente no saco de veneno para den-

devido à sua estrutura farpada.

de abelha africanizada no Brasil entre 2006 e 2017 (Fonte SINAN/MS).

ver envenenamentos graves e o desenvol-

componente letal presente no veneno,

Desta maneira, estes são os principais
nos, causando a morte em muitos casos.
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versos outros componentes tais como
nentes, sem relevante importância médi-

mas cardiovascular, muscular, neurológico,
respiratório e renal podem levar à morte.

atualmente no mercado podem amenizar
-

zado a um ou mais componentes do vediata. Isso pode ser desencadeado por
nico se manifesta por edema da laringe
-

versos componentes tóxicos, os possíveis
mente, em indivíduos alérgicos ao vecionadas à toxicidade do veneno devido à

-

radas ou graves, dependendo, principal-

cadas é superior a 50.A dose letal média
-

processo imunealérgico;
-

-

principalmente nos primeiros minutos, e
diato para o paciente.

presente, deve ser iniciado o tratamento
graves efeitos tóxicos do veneno seria o
-

-

na gravidade.

nas do veneno.

t r o
mais
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-

-

-

de ensaios clínicos visando o futuro registro na Anvisa. Desta maneira, nascia o
-

-

moldes tradicionais, os inventores pro-

-

mais soroprodutores, gerando assim um
contra estes principais componentes tó-

-

acidente e o atendimento médico variou
-

clínico foi desenvolvido para apoiar esta
nova proposta.

-

principalmente, dor e processos imunono uso de drogas comerciais, e na experi-

SP, e na Universidade do Sul de Santa Ca-

zenas de vidas em nosso País.

-

::: Rui Seabra Ferreira Jr.

-

-

E-mail:
::: Benedito Barraviera
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Yuri Trafane

Os quatro pilares e a comunicação
em tempos difíceis

Q

-

-

cartas na mesa.

-

Quanto mais uma pessoa consegue visumaior é sua energia no presente.

te, a forma de um líder se comunicar com
-

um todo.

-

vazias em um discurso piegas. Mas com
Resumindo, o líder deve se comunicar

-

possível.

-

-

As circunstâncias podem empurrar as
-

mente das pessoas produza teorias pessi-

::: Yuri Trafane

E-mail:
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Dr. Leonard Verea

CORONAVÍRUS

O impacto na saúde mental e emocional

C

-

de forma veloz. Porém, é extremamente
rar ansiedade ou crise de pânico, pois se

De uma forma geral, as pessoas são resistentes a tomar medicamentos, com

-

-

com medo de remédios para depressão
para se proteger e não disseminar o vírus.
Precisamos aumentar o nosso nível de
tolerância para aguentar a pressão, as co-

aproveitar esse período para fazer coisas
ou colocar os exercícios em dia, mas tam-

momento mais tenso.
::: Dr. Leonard F. Verea

-
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Gilberto Santos

CONCEITOS DA
NEUROINOVAÇÃO

A

-

e crescimento no mercado. Por

um crescimento

momento do mercado, produtos ou serpara não perder recursos e seguir someno crescimento orgânico.

criar ou inovar, temos de aprender e re-

desenvolvimento do

o processo de desenvolvimento de ideias
mundo e mercado, o controle do medo

-

damental para desenvolver um inovador

empresariais altamente

inventores.
necessita de prioridades na agenda de
das universidades na tríade academia,
agregam valor aos negócios e ao mundo.

REFERÊNCIAS:

-

-

-

torno por assuntos regulatórios, legais e
-

-

-

::: Gilberto Santos é consultor, professor e
E-mail:
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Isabel Fomm de Vasconcellos

Por trás das máscaras

O

isolamento social exigido pela
pandemia do novo coronavírus

dicos, por telefone ou virtualmente, para

indivíduo, um aprendizado diferente, mas
-

não contaminar o recém-nascido. Precisam
-

médios, conforto aos menos afortunados

Mas, entre todos nós, em isolamento,

-

risco a sua própria vida ou, no mínimo, a

res contumazes, viram crescer essa agres-

-

-

talidade materna. É muito importante, diz

individual.
Como tudo nessa vida tem dois lados, a
-

regularmente com as consultas durante a
-

revelando personalidades egoístas e com
apenas dos psicopatas.

los médicos, mais cedo poderemos voltar

Às gestantes infectadas pelo novo coro-

-

-

sam longe da eletrônica. Quando tudo isso

::: Isabel Fomm Vasconcellos é escritora,

algo de novo para nossas vidas.

E-mail:

Mai/Jun 2020 |

| 49

Arnaldo Pedace

COMANDAR PESSOAS
A difícil missão
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L

-

-

-

-

seu conceito vem sendo estudado com
intensidade e aprimorado ao longo do
tempo, dada a importância do papel da
-

e carentes de líderes, comprometendo
fortemente os seus resultados. Um dos
-

-

-

decorre da sintonia espontânea e informal

verdadeiros líderes para ocupar cargos gedizia Peter Drucker, considerado o Pai da

organogramas organizacionais fossem enveis ocupantes fossem colocados líderes
de fato, certamente, teríamos muitos me-

anotando-os de maneira atenciosa.
-

-

lia e para a sociedade.

-

-

de forma criteriosa, sincera e respeitosa o
-

-

o resultado do primeiro protagonista, o
vacional dos empregados e no aumento da

-

::: Arnaldo Pedace

E-mail:
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Marcos Dornelles

Visão regulatória sobre a

E

País e à grande demanda do órgão
regulador diante da necessidade da
-

rios, devem ser protocolados unicamente
por via eletrônica.
data de sua concessão, dentro do prazo

-

pelo produto deve solicitar a regulariza-

-

devem possuir predominantemente ca-

-

-

-

tratamento medicinal.
-

-

produtos deve ainda ser exclusivamente
-

registros, mas sim de uma concessão de
-

autorizados a serem comercializados e
dispensados aos pacientes.

produtos considerados relevantes para
modo, uma nova categoria própria regulatória foi criada não se encaixando, por-
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Diante de um mercado com tantas op-

-

e, desta maneira, não estão no escopo da

-

-

É importante reforçar
que tanto os produtos
de Cannabis quanto os
medicamentos à base
de Cannabis devem
seguir requisitos de
controle de qualidade.

tos conforme discorrido acima, e consi-

-

1.
-

8.
2.

-

-

-

-

-

3.
-

-

-

-

devem se regularizar como medicamento
no prazo de cinco anos, e os Medicamen-

-

suem Registro com validade de dez anos.
-

-

4.

marco regulatório importante para dis5.
zar nomes comerciais e os Medicamentos
comerciais.

-

De modo a elucidar os pontos discorridos

6.
ser administrados por via oral ou nasal em
ministrados em conformidade com os da::: ::: Marcos Dornelles

7.

E-mail:
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Dose Única
Floriano Serra

POR QUEM OS SINOS
DOBRAM NA PANDEMIA

D

gritou primeiro, mas, certamente,

muitos sofrimentos
e perdas poderão
ser evitados se cada
é parte de um todo, e

-

mundo, morremos todos, pois somos par-

os outros.

-

da união das partes

-

do mundo.

aumenta a crise pode ser minimizada ou
-

pode amenizar os efeitos da pandemia na
para a crise de cada empresa ou de cada
derão ser evitados se cada pessoa enten-

-

::: Floriano Serra
E-mail:
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