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Nullum est periculum
Será que avisaram o coração da quarentena? Acabou o infarto, derrame nem pensar!
Onde estão estas doenças que eram as mais fatais até o início de 2020?
Bastou jogar os holofotes sobre uma famigerada gripe e os demais problemas de
saúde foram embora – que vírus milagreiro que foram arrumar!
Inconsistência de informações públicas não foi impeditivo para a tentativa da
conscientização sobre os demais problemas de saúde, ou seja, apenas tiraram o
brilho dessas enfermidades, que passaram a ser coadjuvantes, ou mais comumente as execradas comorbidades. Como estrelas secundárias de grandes produções
Hollywoodianas, as demais doenças fizeram os médicos penarem na luta para que
os resignados pacientes, fugitivos dos consultórios, permanecessem saudáveis.
Foi neste cenário, mais trágico do que cômico, que os cardiologistas precisaram
destronar um paradigma para compartilhar conhecimentos com os colegas. Assim
surgiu o 1º Congresso Virtual da Socesp, afinal, se a população se esqueceu do
coração, os especialistas não poderiam jogar essa abstração para escanteio. Como
um show que não pode parar, as novidades desta área não deveriam ir para o fundo
de uma gaveta.
E a Síndrome do Coração Partido ou cardiomiopatia por estresse, cientificamente
“Síndrome de Takotsubo”, apresentou um crescimento durante a pandemia, relatado pela Cleveland Clinic – Ohio, que levou a SBC a desenvolver um estudo inédito
sobre a doença no Brasil. Afecção preocupante porque, igualmente a outros países,
estamos sofrendo com a pandemia e, consequentemente, com o recrudescimento
desta cardiopatia.
Não considerando leviana esta séria pandemia, as demais doenças também precisam, e devem, ser tratadas e estudadas para melhorar a qualidade de vida, apesar
do isolamento social.
Pode parecer que todas as demais especialidades médicas se esvaneceram para o
povo nestes últimos meses. Mas estão lá, não só lutando pelos mais recentes conhecimentos e pesquisas, como também lucidas para conscientizar seus pacientes
a manterem os cuidados necessários, a fim de driblar estas ilustres comorbidades.
Por isso, neste dia 14 de agosto, agradecemos aos especialistas do coração por
continuarem lutando também contra o coronavírus!
* Nullun est periculum non mercidi - sem risco, não há recompensa.
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“Atualmente, para se conectar com
compradores, você precisa parar de
empurrar sua mensagem e começar
a atrair seus clientes.”
(Braian Halligan)
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CLUBE DE BENEFÍCIOS

A Novartis anunciou a chegada de Leandro Fonseca para o cargo de diretor de Corporate Affairs (Assuntos Corporativos) e
Sustentabilidade dos Sistemas de Saúde. Ele se reportará para
Renato Carvalho, presidente da companhia no Brasil.

FOCO NO PACIENTE
A Galderma apresentou uma nova plataforma digital (www.
galdermaaesthetics.com.br), um espaço que reunirá conteúdo confiável e relevante sobre procedimentos estéticos para
o público em geral.
A PTC Therapeutics, biofarmacêutica global especializada
em terapias para doenças raras, criou no Brasil dois canais
de comunicação para levar informação sobre a síndrome da
quilomicronemia familiar (SQF). Foram criados o website “ O
que é SQF?” e a página no Facebook.
A Astellas Farma Brasil lançou um programa que visa ajudar
pacientes no processo de aprovação do tratamento de câncer de próstata junto aos seus convênios de saúde. O Sobre
A Vida™ fornecerá informação, orientação e suporte gratuitos, por telefone e pelo website.
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O Sindusfarma lançou para seus associados o “Clube de
Benefícios Sindusfarma”, um novo serviço, que oferece vantagens na aquisição de produtos e serviços ofertados por
grandes marcas, como Brastemp, Casas Bahia, Cinemark,
Fast Shop, Magazine Luiza e Sony, entre outras. O Clube de
Benefícios é exclusivo aos profissionais das empresas associadas à entidade. Os mais de 200 estabelecimentos parceiros oferecem até 60% de desconto numa extensa gama de
produtos e serviços em 20 categorias.

PARCERIA
A AbbVie e a Genmab A/S anunciaram amplo acordo de colaboração para, conjuntamente, desenvolver e comercializar
três candidatos a anticorpos biespecíficos, em fase inicial de
investigação, e também para pesquisar e descobrir futuros
anticorpos terapêuticos diferenciados para o câncer.

DURANTE A PANDEMIA
Seis capelas para inalação para o tratamento de pacientes
com suspeita de Covid-19 foram doadas pelo Laboratório
Cristália ao Hospital Municipal de Itapira. Os equipamentos
foram desenvolvidos por especialistas do laboratório, que
também se encarregaram da produção.

versão digital
c o r p o r a t i va
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Sua Força de Vendas merece ficar bem informada, com o
prestígio exclusivo da empresa em que trabalha.

   



Sua Força de Vendas recebe o exemplar no primeiro dia da
circulação.

   

É possível interagir com as matérias e seus autores, com
links exclusivos.





Leitura direta das matérias pelos links desenvolvidos no
índice.

   

E tudo isso sem o uso de papel e impressão, respeitando o
nosso público e a natureza.

Faça agora mesmo a assinatura para sua Força de Vendas!
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Sindusfarma
Nelson Mussolini

O CENÁRIO PÓS-PANDEMIA
A indústria farmacêutica instalada no Brasil vai prosseguir em sua
trajetória de crescimento e consolidação e está preparada para
os desafios da pós-pandemia.

C

omo se sabe, o segmento farmacêutico passa bem pelas crises,
porque saúde é essencial. Todo
mundo precisa ir às farmácias para comprar seus produtos, então o setor é, geralmente, menos impactado pelas crises. É
esta dinâmica que explica, tendo em vista
a grave crise social e econômica, provocada pelo novo coronavírus no Brasil e no
mundo, o relativamente bom desempenho do setor previsto para 2020.
Os especialistas que participaram do Fórum Expectativas 2021, realizado pelo
Sindusfarma, no início de julho, projetam
que, mesmo com a redução do PIB de
2020 estimada em 6,5% a 8%, a indústria
farmacêutica deve registrar, neste ano,
um aumento de vendas de 5% a 8%.
Já em 2021, a indústria farmacêutica espera um crescimento forte, com possibilidade
de voltar aos dois dígitos, em torno de 12%.
Essa expectativa se baseia na avaliação
generalizada entre os analistas de recuperação da economia brasileira. E num fato
historicamente comprovado: quando o nível de emprego sobe, o setor farmacêutico
se beneficia, porque as pessoas têm renda
para cuidar melhor de sua saúde.
Mas esse crescimento deverá vir acompanhado de um problema, que não é novo,
mas deverá se acentuar no próximo ano:
a rentabilidade das empresas deverá cair
em 2021.
Os especialistas que participaram do Fórum do Sindusfarma calculam uma cotação do dólar estabilizada em níveis altos
no ano que vem, fato que vai impactar
fortemente os negócios da indústria farmacêutica, que é grande importadora de
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insumos e produtos. Além disso, a previsão é de que os custos de produção também subam.
Ou seja, o setor prevê aumento no volume de vendas, que, no entanto, será comprometido pela queda de rentabilidade.
Este aspecto é importante, pois são as
margens positivas que permitem ao setor
investir de forma consistente em pesquisa e desenvolvimento e marketing, garantindo assim a sustentabilidade das operações ao longo do tempo e o lançamento
de novos medicamentos.
E há o pano de fundo conhecido, que gera
obstáculos adicionais à meta de preservar
a rentabilidade: a indústria farmacêutica
está submetida ao controle de preços e
atua num ambiente altamente competitivo, fato que inviabiliza ou inibe o repasse
de eventuais elevações de custo aos preços, pois as empresas precisam garantir
sua participação de mercado.
O cenário pós-pandemia também aponta
para mudanças importantes nos hábitos
de consumo, nos modelos de comercialização e na operação das empresas do
setor farmacêutico (e de outros segmentos). Tais mudanças foram abordadas no
Fórum realizado pelo Sindusfarma. É o
“novo normal” suscitado pela pandemia.
Por exemplo, o relacionamento da indústria com as grandes redes e as farmácias
independentes já está mudando. Segundo
os especialistas, durante o período de isolamento social, houve um aumento de participação do pequeno varejista no mercado
farmacêutico. Por ter se deslocado menos,
o consumidor passou a comprar medicamentos nos estabelecimentos de seu bair-

ro, o que pode indicar uma tendência de
fortalecimento do comércio local.
Outras mudanças foram detectadas nas
rotinas de trabalho e no comportamento
das pessoas, como o avanço das videoconferências, do marketing digital, da telemedicina e do e-commerce e a adoção de
um estilo de vida mais saudável. Essa nova
realidade já está impactando e gerando
ajustes na indústria farmacêutica, na área
da saúde e na economia de modo geral.
Conclusão: apesar de tudo, o saldo de
2020 será positivo. A imagem da indústria
farmacêutica sai fortalecida da crise, pelo
papel que desempenhou e está desempenhando no seu enfrentamento. Graças à
mobilização do setor, em parceria com as
autoridades, a produção de medicamentos,
na maioria das classes terapêuticas, não foi
afetada em nenhum momento, nem nos
mais críticos, suprindo todas as necessidades da população e do sistema de saúde.
E a perspectiva para 2021 é favorável. A
indústria farmacêutica instalada no Brasil
vai prosseguir em sua trajetória de crescimento e consolidação e está preparada para os desafios da pós-pandemia. O
setor se reafirma, assim, como um ativo
estratégico que promove saúde e desenvolvimento tecnológico e científico. E
que, por isso, requer um marco sanitário
e econômico equilibrado e sustentável e
o reconhecimento do Poder Público e da
sociedade brasileira.
::: Nelson Mussolini é Presidente Executivo
do Sindicato da Indústria de Produtos
Farmacêuticos (Sindusfarma) e membro do
Conselho Nacional de Saúde.
E-mail: presidencia@sindusfarma.org.br

Marketing de Conteúdo
Yuri Trafane

POR QUE PERSONAS?
Enquanto definir o público-alvo significa estabelecer todo o conjunto
de pessoas que você quer atingir com uma campanha, a persona é
um personagem semificcional, eleito para representar o conjunto de
indivíduos a quem você quer se conectar.

A

inda que você só tenha petiscado informações sobre o chamado
Marketing de Conteúdo, é grande a chance de que tenha se deparado
como conceito de “persona”. E se experimentou uma refeição completa na área,
se deu conta que esse vocábulo é usado
onde antes você veria grafado “público
-alvo”. Afinal, para que mudar o nome?
Só para dar asas ao espírito inovador da
época? Não exatamente. Apesar de ambos estarem relacionados com o “quem”
nos dirigimos em nossa comunicação
promocional, a persona e o público-alvo
são duas abordagens e com implicações
distintas. Aliás, não há nada errado em
lançar mão de ambas as perspectivas.
Enquanto definir o público-alvo significa
estabelecer todo o conjunto de pessoas
que você quer atingir com uma campanha,
a persona é um personagem semificcional,
eleito para representar o conjunto de indivíduos a quem você quer se conectar.
Dizer que você quer falar com mulheres, de
25 a 50 anos, das classes AB, com ensino
superior e com interesse em viagens é uma
coisa. Desenvolver um perfil arquetípico ao
redor desse conjunto enorme é outra.
A Flávia Mendes, tem 35 anos, ganha R$
15.000,00 como dentista em uma clínica em
São Paulo, é casada com um gerente de uma
grande empresa, tem dois filhos e tira férias
uma vez por ano, quando gosta de viajar,
quase sempre para o exterior e… não existe. Ela é uma persona. Uma representação
hipotética, mas verossímil de alguém que
pode ser ou é o cliente de uma empresa.
Mas qual o benefício de se construir uma
persona? Desenvolver um artigo, post ou

material rico dentro de sua estratégia de
marketing de conteúdo, é muito mais fácil
se você tiver em mente uma pessoa específica e seus problemas concretos. Pensar
em como resolver o desafio da Flávia flui
com muito mais naturalidade do que em
mulheres de 25 a 50 anos. Escrever para a
persona traz mais realismo e credibilidade
do que para uma “faixa” de pessoas. Tenho
a certeza de que você consegue se imaginar falando com a Flávia de forma vívida.
Mas não terá a mesma clareza de falar com
uma abstração como um público-alvo.
E, é claro, que se seu target for muito heterogêneo, você pode ter algumas personas que representem tipos específicos de
clientes. Mas a definição das personas deve
acontecer sempre com base em pesquisas
e estudos sobre o perfil do seu cliente.
Mas apesar de todo o glamour ao redor
das personas, essa figura também traz
desvantagens. Você pode focar tanto

nessa personagem semifictícia que acaba
particularizando demais a abordagem e
ceifando a atenção de pessoas que estejam mais distante desse perfil arquetípico, mas ainda dentro do público-alvo.
A melhor solução é usar as duas abordagens. Primeiro partir do seu público-alvo
para entender todo o pacote de pessoas
que você pretende atingir, criando parâmetros básicos de ação. Depois, na medida em que se aproximar da materialização
da estratégia de marketing de conteúdo,
lançar mão das personas, dando maior realismo e deixando as comunicações com
um tom mais genuíno.
Até o próximo artigo!

::: 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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Dia do Cardiologista
Dr. Marcelo Queiroga

O cardiologista no papel
de protagonista na saúde
A SBC escolheu o dia 14 de agosto como o dia para homenagear
e parabenizar o profissional que cuida do coração e para lembrar
a população sobre a importância desse especialista na medicina.

A

Sociedade Brasileira de Cardiologia
comemora 77 anos. A data de sua
fundação, 14 de agosto, é também
um momento para celebrar o Dia do Cardiologista. Uma história de longevidade e,
ao mesmo tempo, dinamismo e modernidade. Fundada por Dante Pazzanese, a
SBC tem atualmente um quadro de mais
de 13 mil associados, é a maior sociedade
de cardiologia latino-americana e a terceira maior sociedade do mundo.

Dr. Marcelo Queiroga

Desde sua fundação, em 1943, atua com
o compromisso de expandir e difundir
o conhecimento na área da cardiologia,
congregando médicos e profissionais da
saúde, que tenham interesse pela especialidade, estimulando a pesquisa e divulgando junto à sociedade civil os aspectos
epidemiológicos das doenças cardiovasculares, sua prevenção e tratamento.
A SBC conta com 26 regionais e 13 departamentos, o que lhe confere caráter de
entidade científica nacional. Possui duas
sedes próprias, sendo uma no Rio de Janeiro e outra em são Paulo, onde se situam
as áreas administrativa/financeira, as Centrais de Informações e de Eventos, a Diretoria Científica, as publicações e a SBC/
Funcor. Há também dez sociedades estaduais, espalhadas pelo País, proporcionando capilaridade às ações societárias.
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Esta infraestrutura propicia o planejamento e a execução de diversos projetos
em benefício dos associados e da cardiologia brasileira, tornando o intercâmbio
de informações técnico-científicas mais
fácil, rápido e atualizado.
Em consonância com a constante evolução da medicina, frente às necessidades,
a SBC estabeleceu como missão difundir
o conhecimento científico, a ética, a integração federativa, a inovação e promover
o desenvolvimento do cardiologista para
a realização de ações em prol da saúde. A
elaboração de diretrizes sobre vários temas da especialidade tem sido uma prioridade, balizando à prática da especialidade e contribuindo com a implantação de
políticas de saúde no Brasil.
As ações da SBC coincidem com a política sanitária vigente, como o incentivo ao
desenvolvimento da assistência na atenção primária, fundamental na prevenção
de doenças cardiovasculares, responsáveis por mais de 30% das mortes todos
os anos no País; a eficiência da gestão da
saúde; e a melhoria da qualidade na alocação de recursos. No entanto, tudo isso
foi atropelado pela pandemia do novo
coronavírus. É o momento de unir forças
para minorar as consequências para os
brasileiros.

Nesta data, queremos levar
aos médicos uma reflexão
no sentido de reforçar que
tratar esse órgão tão valioso
é levar o melhor da ciência,
usando o conhecimento,
recursos e tecnologias, e o
cuidado humanizado
para salvar vidas.

Diante dessa emergência em saúde pública internacional, com o impacto no cotidiano do País, fortemente afetado com
implicações sociais e econômicas sem
precedentes, as sociedades médicas são
instadas a se engajarem na propagação
do conhecimento científico para capacitar seus associados e dialogar com outros especialistas, demais profissionais de
saúde e a população.
A SBC, amparada na força da sua tradição, assumiu o seu papel de liderança,
posicionando-se sobre as implicações
cardiovasculares da Covid-19.
Por intermédio do programa de educação médica a distância de qualidade, com
foco na melhor evidência disponível e na
inovação, voltou-se à discussão do diagnóstico e tratamento da enfermidade,
que entre os cardiopatas é de mortalidade mais elevada.
Com o Programa de Telecardiologia, sua
plataforma virtual de telemedicina, a SBC
tem buscado encurtar a distância entre
o médico e seu paciente, democratizar o
acesso à saúde e auxiliar os portadores
de comorbidades associadas às doenças
cardiovasculares, cuja taxa de letalidade
é de até 10,5% quando contraída a infecção por SARS-CoV-2, a buscar orientação
e atendimentos adequados.
Neste momento de crise de saúde pública, é muito importante informar aos pa-

cientes cardiopatas sobre os riscos que
correm ao se contaminarem com o coronavírus e sobre a necessidade de se cuidarem e se protegerem ser ainda maior,
assim como seguir seus tratamentos específicos, conforme prescrição médica, e
buscar auxílio médico quando necessário.
Ao disponibilizar o serviço de telecardiologia, o objetivo da SBC é agir de maneira preventiva e antecipar o atendimento
para que os resultados sejam mais satisfatórios aos pacientes.
Com essas ações, a cardiologia brasileira
inaugura um novo modelo de gestão capaz de enfrentar os desafios da sociedade
moderna e ofertar um canal permanente
de diálogo com os associados e a sociedade em geral, um substrato para transformações sem precedentes.

Mundial da Saúde (OMS). Devemos nos
manter mobilizados no contexto desses
objetivos, fazendo nossa parte nessa importante luta humanitária.
A SBC escolheu o dia 14 de agosto como
o dia para homenagear e parabenizar o
profissional que cuida do coração e para
lembrar a população sobre a importância
desse especialista na medicina. Nesta
data, o que queremos levar aos médicos é
uma reflexão no sentido de reforçar que
tratar esse órgão tão valioso é levar o melhor da ciência, usando o conhecimento,
recursos e tecnologias, e o cuidado humanizado para salvar vidas.

Nesse contexto, a SBC reafirma o propósito da entidade de levar informação relevante e qualificada e se comunicar com
seus associados e com a sociedade civil
para, juntos, aperfeiçoar as estratégias
de prevenção, atendimento e tratamento
das doenças cardiovasculares.
É importante lembrar, por ocasião do
Dia do Cardiologista, que nossa missão
transcende as fronteiras estaduais, visando uma atuação nacional na prevenção e
redução da incidência de doenças crônicas não transmissíveis, principalmente as
cardiovasculares, o que é uma da metas
mundiais, preconizadas pela Organização

::: Marcelo Queiroga é Presidente da
Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).
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Socesp realiza seu primeiro
Congresso Virtual com
debates de alto nível
Após realizar 40 edições anuais presenciais, a Socesp promoveu, com
grande sucesso, o primeiro Congresso Virtual de sua história,
que conectou médicos de todo o mundo.
A tecnologia é a grande propulsora dessas
transformações. Sem a internet, seria impossível trabalhar em home office, promover reuniões e eventos virtuais, fazer vendas ou atender clientes e fornecedores.
Embora as mudanças nos modelos de trabalho e nas relações entre as pessoas tenham sido aceleradas em decorrência da
crise sanitária, provocada pela Covid-19,
a boa notícia é que muitas empresas e
profissionais descobriram grandes oportunidades em meio às dificuldades.
Devido à necessidade do distanciamento
físico, todos os encontros presenciais foram suspensos por tempo indeterminado,
inclusive eventos médicos.

Os temas abordados versaram
sobre as novidades na
Cardiologia, além de inúmeros
assuntos correlacionados com a
pandemia do coronavírus.

A

pandemia trouxe mudanças significativas em todas as áreas de
nossas vidas. Mesmo que seja
descoberta a tão esperada vacina para
combater a transmissão rápida de um
vírus, que fez o mundo parar, alguns hábitos serão incorporados para sempre na
pós-pandemia.
Na área corporativa, as mudanças têm
sido igualmente transformadoras, alterando os modelos de trabalho e a relação
entre empresas e clientes e acelerando
tendências que tiveram de ser implementadas às pressas.
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Com isso, as sociedades médicas tiveram
de buscar, a partir do uso da tecnologia,
alternativas para realização de suas atividades, como, por exemplo, os tradicionais
congressos anuais.
Graças ao desenvolvimento de novas plataformas e a democratização da internet,
as entidades testaram – e com sucesso – o
meio virtual para promover seus eventos.
Foi o que aconteceu com a Sociedade
de Cardiologia do Estado de São Paulo
(Socesp), que, após realizar 40 edições
anuais presenciais, promoveu o primeiro Congresso Virtual de sua história, por
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Mehran, foi uma das oito conferencistas
internacionais do evento. Na ocasião, ela
afirmou que “o Congresso da Socesp é
uma das maiores reuniões mundiais anuais
em educação/ciência e uma das melhores”.
Como revelou Dr. João Fernando Monteiro Ferreira, Presidente da Socesp, o
congresso virtual foi também um grande
aprendizado para a Sociedade, que buscou
no mercado uma empresa que oferecesse
as melhores condições de transmissões ao
vivo e em tempo real com qualidade de
áudio e imagem, em uma plataforma de
fácil acesso e com interatividade.

Dr. João Fernando Monteiro
Ferreira, Presidente da Socesp
conta da pandemia de Covid-19. O evento, que teve duração de quatro noites (de
29 de junho a 2 de julho), foi um grande
sucesso, reunindo quase 7 mil participantes, número bem próximo do público que
compareceu na versão presencial, realizada no ano passado.
Reconhecido como um dos maiores eventos da especialidade do Hemisfério Sul e
considerado de excelência por lideranças
da cardiologia mundial, o Congresso da
Socesp deste ano contou com uma programação mais reduzida, a fim de permitir
que congressistas de diversas regiões do
País e do mundo pudessem aproveitar ao
máximo o conteúdo no conforto e segurança de suas casas, sem ter custos de
deslocamento e sem interferência na sua
rotina de trabalho.
UM GRANDE APRENDIZADO
A edição deste ano, a exemplo de anteriores, reuniu vários palestrantes nacionais
e internacionais, que atuam nos Estados
Unidos, Inglaterra e Canadá.
A Professora de Medicina e Diretora de
Pesquisa Cardiovascular Intervencionista
e Ensaios Clínicos do Mount Sinai School
of Medicine, em Nova York (EUA), Roxana
14 |
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“Tudo isso foi possível, porque a tecnologia vem avançando e cobrindo lacunas
que não permitiam antes a transmissão
ao vivo com interação. Antigamente, o
que poderia ser oferecido eram aulas e
palestras gravadas, que os médicos acessavam, mas não podiam interagir. Hoje,
esse problema foi resolvido. Os congressistas puderam acompanhar palestras e
aulas de professores, inclusive internacionais, com tradução simultânea e acesso a
um conteúdo de alta qualidade”, destacou
Dr. João Fernando.
Na visão do presidente ainda existem
alguns obstáculos a serem superados,
principalmente em relação à falta de estrutura de rede de algumas regiões, que
impede a utilização da internet em determinados períodos ou mesmo apresenta
sinais deficientes para a transmissão, o
que, na opinião do presidente, deverá ser
corrigido com o tempo.
“Na verdade, a Covid-19 trouxe o futuro
para o presente. A boa notícia é que percebemos que vários eventos presenciais
podem ser feitos de forma on-line, sem
prejuízo ao conteúdo e com inúmeras vantagens”, acrescenta Dr. João Fernando.

Segundo ele, a Socesp já tinha em seu
plano diretor o aumento de atividades
por via eletrônica. Porém, com o cancelamento dos eventos presenciais, a implementação desse modelo teve de ser
acelerada.
FOCO NA ATUALIZAÇÃO
Além do Congresso anual, a Sociedade
vem promovendo diversas outras atividades on-line, antes presenciais, que contam sempre com um número significativo
de médicos conectados. “Essa experiência positiva com esses eventos mostram
que nossos associados são receptivos às
mudanças e estão realmente interessados na atualização”, revela o presidente.
Nesta edição, os temas abordados versaram sobre as novidades na Cardiologia,
além de inúmeros assuntos correlacionados com a pandemia do coronavírus.
Conforme revelou o diretor científico da
Socesp, Luciano Drager, além dos oito
conferencistas internacionais, setenta
palestrantes brasileiros proferiram aulas,
muitas simultâneas, participaram de debates e fizeram moderações durante os
quatro dias. A coordenação científica do
evento foi dos cardiologistas Drs. Feliz
Ramirez e Andrei Sposito.
Segundo Dr. João Fernando, diante do
sucesso da versão on-line, a ideia é prosseguir aplicando o modelo na realização
de outras atividades, a fim de levar atualização a um número maior de médicos.
“Provavelmente, o nosso Congresso anual
deve continuar a ser presencial. A grande
característica dos eventos on-line é que
eles colaboram para a universalização do
conhecimento. Temos hoje alguns eventos que poderão ser virtuais, sem prejuízo
à qualidade do conteúdo, visando facilitar

Outro assunto que gerou grandes debates foi a
telemedicina, uma questão ainda permeada por diversas
discussões éticas e legais.

a participação e o acesso dos médicos,
principalmente em atividades que necessitariam de grandes deslocamentos entre
cidades. Na verdade, tudo vai depender
de questões regionais, mas sempre priorizando nosso compromisso de permitir
aos médicos o acesso ao conteúdo científico de valor da Socesp”, destaca.
Seguindo nessa linha de atuação, a Sociedade já anunciou o próximo evento on-line. Será o Congresso de Casos Clínicos,
com realização em outubro próximo.
AMPLA PROGRAMAÇÃO
Apesar de contar com uma carga horária
reduzida, o Congresso teve uma rica programação científica.
Um dos temas girou em torno do novo
coronavírus. Os congressistas participaram de várias mesas para discussão da
Covid-19 inserida no contexto da cardiologia, com apresentação de estratégias
para tratamento da doença, que continua
fazendo vítimas diariamente do mundo.
Nessas atividades, foram discutidas as
repercussões da doença sobre o sistema
circulatório e quais as complicações que
o coronavírus pode trazer para pacientes
com cardiopatia.
Apesar da Covid-19 ser a bola da vez na
área de saúde, a programação do Congresso também reforçou que as doenças
cardiovasculares continuam sendo uma
das principais causas de morte no mundo.
“Muitos pacientes com doenças cardíacas estão deixando de ir ao médico ou
aos hospitais pelo receio da contaminação. Além disso, as unidades de saúde e
hospitais estão priorizando seus leitos
para atendimento às pessoas com a Covid-19. Com isso, constatamos que houve um prejuízo à assistência do indivíduo
com problemas cardíacos nesse período
de pandemia”, relata Dr. João Fernando.
Diante da importância do tema e das dificuldades dos associados para dar continuidade ao tratamento de seus pacientes cardiopatas, tanto no que se refere a
consultas quanto a exames ou procedimentos cirúrgicos, a Socesp deu início a

uma pesquisa que irá mapear no estado
de São Paulo qual tem sido a realidade
da atenção ao paciente cardiopata durante a pandemia. O levantamento, que
tem coordenação do Dr. Álvaro Avezum,
está reunindo informações de diversos
centros de assistência de cardiologia de
todo estado de São Paulo, que irão alimentar esse projeto. Em posse desses
dados, a entidade pretende sugerir protocolos para melhoria da assistência a
esses indivíduos. “A Socesp está criando
um grupo de inovação e tecnologia, que
irá se debruçar sobre essa pesquisa, a fim
de levantar oportunidades para aprimorar a atenção aos pacientes com doenças
cardiovasculares, tanto nos ambientes
ambulatoriais quanto hospitalares”, revela
o presidente.
O MELHOR DA CARDIOLOGIA MUNDIAL
Trazendo o que existe de mais atual em
cardiologia, o Congresso ainda mostrou
o avanço da tecnologia para tratamento
de pacientes com doenças das válvulas
cardíacas, que hoje é realizado com intervenções cada vez menos invasivas. “Temos
vários procedimentos e tratamentos que
estão consolidados ou em fronteira de conhecimento e permitirão a troca de uma
válvula cardíaca por meio de cateterismo,
reduzindo riscos e melhorando a recuperação do paciente. Esse debate atraiu um
grande público”, relata o presidente.
Os participantes do Congresso da Socesp
também tiveram a oportunidade de conhecer estudos clínicos de diferentes doenças, que podem trazer mudanças significativas no tratamento de cardiopatias.
Na última noite, ainda abordando o tema
Covid-19, os departamentos da Sociedade apresentaram um olhar multidisciplinar para a assistência ao paciente com
doenças cardiovasculares.
“Uma assistência de qualidade é multiprofissional. Por isso, abrimos essa seção
no Congresso para participação de profissionais que trabalham com o cardiologista, como fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas etc., que puderam interagir a
partir desse prisma numa discussão mais
ampla”, comenta Dr. João Fernando.

A TELEMEDICINA
Outro assunto que gerou grandes debates foi a telemedicina. Na visão do presidente, essa é uma questão ainda permeada por diversas discussões éticas e legais,
mas que será o futuro na medicina.
“A Covid-19 também veio acelerar esse
processo. Hoje, temos a telemedicina
implementada em vários procedimentos,
principalmente como suporte terapêutico. Por meio desse recurso, o médico
pode consultar rapidamente um especialista a distância, enviar laudos e imagens
radiológicas, obter uma segunda opinião
médica etc. Porém, a consulta em si é o
aspecto que ainda levanta pontos que
Jul/Ago 2020 |
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Colocamos nossos corações em suas mãos
sem medo, com a certeza de que serão cuidados
para que possamos viver grandes aventuras.
Aos cardiologistas, obrigado! Seu cuidado
faz nosso coração bater mais forte.
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não estão completamente consolidados.
Mas é uma questão de tempo para se fazer os ajustes necessários. O modelo tem
se mostrado uma boa opção em tempos
de pandemia, principalmente no atendimento a pacientes que já são conhecidos pelos médicos e necessitam de uma
manutenção do tratamento. A telemedicina será incorporada cada vez na rotina
do médico e de hospitais, e precisamos
aprender sobre esse novo modelo”, relata.

dos pacientes. “Já existem diversos dispositivos móveis e tecnologias vestíveis, que
monitoram todos os parâmetros dos pacientes, como pressão arterial, frequência cardíaca, glicemia, entre outros, que
estão plenamente disponíveis. Com isso,
na cardiologia do futuro, o médico será
um gestor de cuidado, que terá à mão
diversas informações para gerenciar seu
paciente de uma forma muito melhor e
mais efetiva”, prevê o presidente.

O presidente lembrou que cada vez a
tecnologia também está presente da vida

Segundo ele, os médicos precisam estar
abertos às mudanças, usando os recursos

tecnológicos para aprimorar a qualidade
da assistência ao paciente cardiopata. “As
doenças cardíacas são um problema sério
de saúde mundial. Temos, portanto, uma
grande responsabilidade de ajudar a mudar esse cenário e reduzir a mortalidade
decorrente dessas patologias. A tecnologia será uma grande aliada e precisamos
estar preparados para essa evolução, que
está ao nosso alcance. Na verdade, como
disse o escritor norte-americano Alvin
Toffler, ‘a mudança é o processo no qual
o futuro invade as nossas vidas’”, finaliza.

Com a palavra, Roxana Mehran

Roxana Mehran

A professora de Medicina e diretora de
Pesquisa Cardiovascular Intervencionista
e Ensaios Clínicos do Mount Sinai School of
Medicine, em Nova York, Roxana Mehran,
participou do Congresso Virtual da Socesp. Na ocasião, ela ressaltou a importância de estar presente em um evento de
uma sociedade tão respeitada no Brasil e
no mundo.

Roxana Mehran – Agora, temos amplas
evidências da superioridade do NOACS
em comparação aos antagonistas da vitamina K, para reduzir o sangramento (ICH)
e o Acidente Vascular Cerebral. Os dados
são consistentes em pacientes AF submetidos à intervenção percutânea, e em subgrupos de pontos de acordo com o sexo,
doença renal crônica etc.

Qual é a importância de participar do
Congresso Virtual da Socesp durante um
período tão desafiador?

Na sua opinião, como os cardiologistas
podem incentivar seus pacientes a manter
os tratamentos durante uma pandemia?

Roxana Mehran – O Congresso da Socesp é
uma das maiores reuniões mundiais anuais
em educação/ciência e considero uma das
melhores. Sinto que, neste momento difícil, como não conseguimos viajar para os
eventos, ter um local educacional on-line
para nos manter atualizados sobre os mais
recentes diagnósticos de doenças cardiovasculares e tratamentos é de fundamental importância e necessário.

Roxana Mehran – As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa
de morte em homens e mulheres em todo
o mundo, mesmo com a atual pandemia.
Precisamos educar nossos pacientes e
médicos sobre a importância da atenção
primária para continuar encaminhando o
paciente para procedimentos de diagnóstico e revascularização.

O tema da sua palestra abordou “Consistência com NOACs em Eficácia e Segurança em Subgrupos de Alto Risco na
Prevenção de Acidente Vascular Cerebral
na Fibrilação Atrial”. Quais novidades há
sobre o assunto?
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Os hospitais estão trabalhando duro para
manter os pacientes seguros, com excelentes medidas para minimizar o risco de
infecção por Covid-19. Pacientes com sintomas de insuficiência cardíaca e ataques
cardíacos devem ser levados rapidamente
ao hospital.

Dia do Cardiologista
S.C. Capelli

Um agradecimento a quem
cuida do nosso coração
Com uma vida dedicada aos estudos, os cardiologistas extrapolam
as barreiras dos consultórios para se tornarem parte da vida dos
pacientes.

O

mundo parou, a vida como conhecíamos ganhou uma nova rotina e
não sabemos como será o “novo”
normal, como muitos classificam o período
pós-pandemia. E, em meio a tantas incertezas, dúvidas e preocupações com a saúde, uma certeza é absoluta: nosso coração
precisa continuar batendo.
Os médicos nunca foram tão solicitados e
protagonistas como agora. E o médico cardiologista, por sua vez, também precisou
se adaptar à nova realidade para continuar
a cuidar de cada um de seus pacientes,
exercendo um papel ainda mais essencial
na vida dessas pessoas: a conscientização
com sua saúde geral e a do próximo.
Cada pulsar do nosso coração é um sopro
de vida. Graças a ele, temos força para
construirmos histórias e ter esperanças de
um futuro cada vez melhor. Não é à toa
que o coração virou símbolo do amor. E
vou além, também é símbolo de parceria
e confiança, relação estabelecida entre a
Biolab e a classe médica.
E um órgão tão importante precisa de um
cuidado especial, que ultrapasse os limites
da medicina e chegue a cada pessoa como
algo individual. Essa é a função dos Cardiologistas, que estão longe de ser apenas
médicos. São os profissionais a quem confiamos nosso bem mais importante, a vida.
No dia 14 de agosto, celebramos uma data
importante, o Dia do Cardiologista. E todos nós temos algo a agradecer a todos os
profissionais que escolheram essa especialidade, pois, na sua família ou entre os
seus amigos, com certeza, alguém já contou com a atenção desses incansáveis mé-

dicos na missão de cuidar muito bem do
coração e das doenças cardiovasculares.
Com uma vida dedicada aos estudos, os
cardiologistas extrapolam as barreiras dos
consultórios para se tornarem parte da
vida dos pacientes, pois sabem que boa
parte do sucesso de um tratamento depende da relação de confiança construída
entre eles.
Nessa busca pelo melhor nos unimos, de
uma forma muito especial, aos cardiologistas, pois nós também queremos ver
os pacientes saudáveis e felizes. Por isso,
assumimos o compromisso de continuar
procurando os melhores medicamentos
para auxiliar na qualidade de vida dessas
pessoas.
Cuidar do coração é um dos combustíveis,
sempre valorizando a saúde e a qualidade
de vida. E, para isso, não medimos esforços. Nosso compromisso em cuidar e investir em tecnologias para vencer as doenças cardiovasculares é contínuo.
Somos líderes em prescrição na cardiologia, mas estamos longe de ficar acomodados. Nós investimos em Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação, dentro e
fora do Brasil. Estamos sempre atentos
às novidades e em busca de inovação.
Um exemplo é a recente parceria para o
desenvolvimento, produção e comercialização de um novo medicamento indicado
para a hipertensão, que atenderá toda a
América Latina.
E todo esse esforço é reflexo do empenho, amor e responsabilidade que esses
médicos têm por seus pacientes. Acompa-

S.C. Capelli, da Biolab
Farmacêutica

nhamos de perto o desafio que cada novo
coração traz e, nessa data tão importante
e especial, queremos agradecer a todos os
Cardiologistas pelo trabalho que realizam,
fazendo a diferença em muitas vidas.
Continuem contando sempre com a Biolab. Temos muito orgulho de, junto com
vocês, formar um verdadeiro exército pela
saúde das pessoas e alegrar milhares de
corações. Parabéns a todos os cardiologistas! Recebam os nossos aplausos.

::: S.C. Capelli é Vice-Presidente Comercial da
Biolab Farmacêutica.
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A importância da boa formação
médica para uma assistência
de qualidade
O curso de Suporte Avançado em Cardiologia da Socesp é
destinado a profissionais de saúde que trabalham na assistência de
pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória ou que apresentam
emergências cardiovasculares.

A

cardiologia é uma das especialidades mais reverenciadas do mundo,
uma área que tem protagonizado
diversos avanços, contribuindo para a cura
de doenças e garantindo maior expectativa de vida e mais bem-estar às pessoas.
Por cuidar de um dos órgãos mais importantes do ser humano – o coração –, o
cardiologista é um profissional admirado
e respeitado, sendo, por muitas vezes,
escolhido pelos pacientes como o médico da família e tendo a oportunidade de
atuar na prevenção, no diagnóstico e tratamento de doenças.
Portanto, é um profissional que exerce
um papel essencial na sociedade e precisa
ter uma boa formação para oferecer uma
assistência de excelência ao paciente e a
sua família e, ao mesmo tempo, colaborar
com a redução da mortalidade por doenças cardiovasculares, um dos grandes desafios do Brasil e do mundo.
Segundo dados da Sociedade Brasileira
de Cardiologia (SBC), as doenças do coração representam a principal causa de
óbitos no País: são mais de 1.100 mortes
por dia, cerca de 46 por hora e 1 morte a
cada 90 segundos.
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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.
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Precisamos ajudar a
manter essa vocação
do médico de salvar
vidas e realizar uma
medicina cada vez
mais humanizada,
de modo que
o cardiologista
seja sempre esse
profissional que cuida
do coração com o
coração.

Essas patologias causam o dobro de óbitos
que os de todos os tipos de câncer juntos,
2,3 vezes mais que os de todas as causas
externas (acidentes e violência), 3 vezes
mais que os da doenças respiratórias e 6,5
vezes mais que as mortes decorrentes de
todas as infecções, incluindo a AIDS.
Estimativas da própria SBC indicam que,
até o final de 2020, quase 400 mil brasileiros morrerão por doenças do coração e
da circulação.
Outra pesquisa da Organização Mundial
da Saúde (OMS) também aponta que, em
2024, o Brasil deve subir para a primeira
posição em ranking mundial de mortes
por doenças cardiovasculares.
Na pandemia, as doenças do coração fizeram ainda mais vítimas, afinal, são fatores de risco importantes para complicações decorrentes da Covid-19. Segundo
dados da SBC, os cardiopatas podem ter
taxas de mortalidade em torno de 10% ao
contraírem o novo coronavírus.
Mas muitas dessas mortes poderiam ser
evitadas ou postergadas com cuidados
preventivos e medidas terapêuticas mais
efetivas. E o cardiologista pode e deve
ajudar a reverter esse cenário sombrio.
O fato é que diante do colapso do Sistema de Saúde devido à Covid-19, muitos
médicos estão tendo de trabalhar nas
emergências de hospitais e unidades de
saúde, inclusive, recém-formados ou profissionais sem o devido preparo –, já que
o MEC autorizou a formatura antecipada
de estudantes de medicina para atuarem
na linha de frente no combate à pandemia.

Dr. Agnaldo Piscopo
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“É muito importante termos um olhar
cuidadoso em relação a esse cenário. A
formação do médico no Brasil e, consequentemente, também a do cardiologista,
tem algumas lacunas, que precisam ser
trabalhadas. Há muito tempo, as sociedades médicas alertam as autoridades e
o Governo quanto à abertura indiscriminada e sem critérios de cursos de medicina, o que contribui para a má formação

profissional e coloca em risco a saúde
da população. O fato é que não temos
no País um número de professores compatível com a quantidade de escolas de
medicina em funcionamento. Além disso,
muitas faculdades não contam com hospitais universitários nem preceptores em
número suficiente nas residências médicas, sem contar àquelas residências que
não oferecem uma formação sólida. Com
isso, o contratante, muitas vezes, se depara com situações nas quais tem de treinar o médico em algo que ele deveria ter
aprendido na faculdade”, explica Dr. Agnaldo Piscopo, Coordenador dos Cursos
da American Heart Association na Socesp
(Sociedade de Cardiologia do Estado de
São Paulo) e Diretor do Pronto Socorro da
Santa Casa de Misericórdia de Araras/SP.
SEM MARGENS PARA ERROS
O problema é que, como lembrou o especialista, diante da pandemia, não há
tempo para ensinar os jovens médicos.
“Acontece que, diante da situação crítica
que vivemos na saúde, em geral, as instituições não estão exigindo um pré-requisito para que esses profissionais atuem
nas emergências. E esse médico vai fazer
a diferença entre a vida e a morte de alguém”, acrescenta Piscopo.
No caso da cardiologia, o coordenador
também reconhece que faltam programas
de residência para receber todos os médicos que buscam essa especialização. “Os
bons programas têm suas vagas ocupadas
por profissionais de primeira linha. Com
isso, aqueles que não conseguem ingressar em residências que possuam o mesmo
nível de capacitação, acabam tendo uma
formação que fica aquém da necessária”,
revela o coordenador.
De acordo com Piscopo, esse é um problema recorrente no Brasil, que precisa
de uma solução se quisermos ter uma
saúde de qualidade. Na visão do especialista, não faltam médicos no País. O que
falta é um plano de carreira para o médico
– ou cardiologista – que deseja atuar na
área pública.

“Temos no Brasil um grupo de médicos de
primeira linha na cardiologia, que é extremamente atualizado e está bem empregado, atendendo em locais de vanguarda
com todas as inovações que a especialidade proporciona. Mas o problema é que
nem todo mundo tem acesso a esses médicos e, dificilmente, esses profissionais
irão se interiorizar e atuar em cidades
onde eles tenham que começar toda a
estrutura do zero. É preciso criar políticas públicas para que o médico possa ter
um plano de carreira, afinal, antes de ser
médico, ele é um ser humano, que tem
família, filhos que necessitam estudar e
necessidades que precisam ser cobertas.
Esse médico espera encontrar essa condição também longe dos grandes centros”,
observa.
Na opinião do Piscopo, a geração que está
saindo das universidades é muito diferente das de anos atrás. O próprio avanço
da tecnologia criou uma nova medicina,
que faz com que os jovens profissionais
busquem melhores oportunidades para
desenvolver a prática médica. “É muito
difícil atrair um médico, que teve um investimento alto na sua formação e especialização, para locais com remuneração
baixa, estrutura de trabalho deficiente e
uma rotina desgastante. Sem um plano de
carreira e uma remuneração compatível,
esse médico vai buscar regiões onde ele
pode exercer uma medicina de excelência. Esse é um problema sério na área da
saúde pública, que as entidades médicas,
inclusive as da área de cardiologia, também vêm alertando as autoridades há
anos”, acrescenta.
PROGRAMAS DE TREINAMENTO
O fato é que durante a pandemia, essa
discrepância na formação tem sido uma
realidade. “Vemos muitos profissionais
que chegam bastante preparados e,
quando orientados, desenvolvem um
bom trabalho. Mas há também aqueles
que, infelizmente, por não terem o mesmo nível de formação, têm mais dificuldades com a prática médica. A verdade é
que o momento tem exigido a presença

O coronavírus é uma situação crítica e o
cardiologista – bem como outros médicos –
precisa ter a visão multiprofissional e estar
pronto para trabalhar em equipe.
de uma grande quantidade de médicos
e profissionais de saúde para atender às
demandas de hospitais e de unidades
de emergências. Por outro lado, não há
margens para erros. O coronavírus é uma
situação crítica e o cardiologista – bem
como outros médicos – precisa ter a visão multiprofissional e estar pronto para
trabalhar em equipe”, reforça Piscopo.
Para ajudar a preencher essa lacuna e
contribuir com a formação do cardiologista, a Socesp oferece programas de
treinamento, que podem ser úteis aos
médicos e enfermeiros que atuam em
emergências.
Um deles é o curso de Suporte Avançado
em Cardiologia, destinado a profissionais
de saúde que trabalham na assistência de
pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória ou que apresentam emergências
cardiovasculares, como arritmias, infarto
agudo do miocárdio e acidente vascular
cerebral.

O curso, que é realizado pela Socesp
desde 2001, já treinou mais de seis mil
profissionais. O treinamento foi desenvolvido nos moldes da American Heart
Association e tem a chancela da entidade americana, sendo ministrado em duas
etapas: teórica e prática.
Com a pandemia, a Socesp teve de suspender momentaneamente o programa, que
será retomado presencialmente em agosto,
com os devidos protocolos e cuidados para
se evitar o contágio da Covid-19.
“Na parte prática, o médico ou enfermeiro participam de uma simulação realística
de cenários de atendimento de pacientes
com infarto, parada cardíaca ou insuficiência cardiorrespiratória. São conhecimentos que todo profissional, especialmente
os que ficam em emergências, devem
ter para garantir a melhor chance de sobrevida ao paciente. As complicações da
Covid-19 em pacientes cardiopatas são
bastante sérias. Por isso, é preciso que
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o médico esteja preparado para esses
eventos nas unidades de saúde e hospitais”, explica o coordenador.
O curso também prepara o médico para
trabalhar em equipe na unidade de atendimento. “O que percebemos é que em
meio a situações extremas, como a dos
atendimentos de pacientes com a Covid-19, muitos médicos acabam tomando
decisões sozinhos, em vez de atuarem em
equipe, o que poderia trazer melhores resultados na prática médica. Neste curso,
os profissionais aprendem a treinar seus
conhecimentos como membro de uma
equipe, a fim de garantir um alto desempenho em casos de emergência”, explica.
Segundo Piscopo, uma grande parcela das
universidades não oferece essa formação
para atendimento em emergências, o que
prejudica a assistência, especialmente em
situações extremas como a que vivemos
atualmente na saúde. “Vemos nas unida-

des de saúde e hospitais, médicos, até
mesmo com algum tempo de formados,
com uma dificuldade enorme em procedimentos simples, como montar ou utilizar equipamentos. Como na faculdade
ele não aprendeu isso, ele terá de buscar
cursos complementares para se aprimorar, como os da Socesp”, completa.
O curso, que também foi adaptado para
atendimento das emergências da Covid-19, tem uma programação bastante
abrangente, abordando temas como: acidente vascular cerebral, paradas cardiorrespiratórias fora e dentro do hospital, taquicardia ventricular sem pulso, atividade
elétrica sem pulso, assistolia, alterações
eletrolíticas, fibrilação ventricular, bradiarritmias e taquiarritmias, entre outros.
CURSO PARA LEIGOS
A Socesp também oferece um curso de
primeiros socorros para leigos que desejam se aprofundar no tema. O programa
aborda parada cardíaca, engasgamento e
primeiros socorros em outras situações
adversas que as pessoas podem atuar e
garantir a sobrevivência da vítima até que
chegue o socorro.
Outro programa de grande sucesso da
entidade é o projeto “Nós cuidamos do
seu coração”, que oferece treinamento
para crianças de escolas públicas, a partir dos 12 anos de idade. Basicamente,
os estudantes aprendem a identificar e
prestar os primeiros socorros para pessoas acometidas por ataques cardíacos,
incluindo a prática de massagem torácica.
Além do treinamento das técnicas de ressuscitação cardíaca, principalmente a massagem cardíaca, os jovens saem do exercício também sabendo como proceder,
incluindo a importância de ligarem para o
telefone de emergência, 192, e solicitarem
uma ambulância com desfibrilador.
Nesse treinamento, a Socesp estimula
as crianças a construírem um manequim
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totalmente reciclável, feito com garrafa
PET. A iniciativa já treinou, até hoje, cerca
de 15 mil crianças.
De acordo com Piscopo, trata-se de um
projeto bastante importante que pode
salvar vidas. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, acontecem quase 800
paradas cardíacas por dia – isso sem considerar o período da pandemia. A cada
minuto sem a compressão torácica, perdem-se 10% de chances de sobrevida.
Dados do Ministério da Saúde mostra
que metade das vítimas de doenças cardiovasculares morre em até uma hora a
partir dos primeiros sintomas.
“Para se ter ideia, as compressões torácicas aumentam em até quatro vezes as
chances de sobrevivência de uma pessoa
com parada cardíaca. Portanto, até que o
socorro chegue ao local, essa intervenção
das pessoas leigas e até mesmo das crianças pode fazer a diferença na vida dessas
vítimas”, destaca.
MENSAGEM AOS CARDIOLOGISTAS
Na passagem deste 14 de agosto, Piscopo acredita que, apesar da situação
difícil que a saúde vive mundialmente, a
cardiologia brasileira tem cumprido seu
papel, que é garantir a difusão de conhecimento científico e conteúdo de qualidade para que os profissionais possam
salvar vidas. “O cardiologista é e sempre
será um profissional essencial na vida
das pessoas. Da mesma forma, a cardiologia brasileira é uma das mais organizadas do mundo e tem uma medicina baseada em evidências que a colocam em
destaque internacional. Nós, médicos,
temos a responsabilidade de contagiar a
nova geração para que continuem buscando esse trabalho de atendimento
em emergências. Precisamos ajudar a
manter essa vocação de salvar vidas e
realizar uma medicina cada vez mais humanizada, de modo que o cardiologista
seja sempre esse médico que cuida do
coração com o coração”, finaliza.
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Indústria farmacêutica e cardiologistas

Uma relação pautada por princípios éticos e morais
O cardiologista é um médico bastante visitado por várias
Farmacêuticas, uma relação que vem sendo construída e cada
vez mais balizada por princípios éticos e morais.

C

Dr. Renato Azevedo Jr.

ompliance é uma palavra cada vez
mais utilizada no mundo corporativo, inclusive no Brasil, que também
vem numa escalada contra a corrupção e
práticas antiéticas. Compliance, como todos sabem, nada mais é do que agir em
conformidade com as leis de um país ou
normas de uma empresa.

médicas, apoiando eventos e colaborando com projetos que garantam a difusão
de conhecimento científico de qualidade.
Para tornar essa relação cada vez mais
transparente, muitas sociedades médicas
criaram seus códigos de conduta no sentido de regular e disciplinar o relacionamento com seus principais parceiros.

O setor farmacêutico é um mercado que
já segue leis bastante rígidas, principalmente, por lidar com algo extremamente
valioso: as vidas humanas.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia do
Estado de São Paulo (Socesp), por exemplo, lançou, há alguns anos, seu Manual
de Compliance Institucional, que reúne
uma série de normas e procedimentos a
ser seguida pelos diretores, colaboradores, associados, fornecedores, apoiadores
e todos aqueles que venham a manter
qualquer tipo de relação com a entidade.

A rigor, as Farmacêuticas mantêm áreas
internas de compliance que atuam para
garantir que as interações das empresas
com seus diversos públicos sejam pautadas pela ética, transparência e integridade – de modo a evitar vantagens ou tráfico de influência na condução dos seus
negócios ou em quaisquer atividades por
elas realizadas.
Na relação entre indústria e classe médica, esses princípios também vêm ganhando mais relevância. O fato é que os laboratórios sempre mantiveram um contato
muito próximo com os médicos, afinal,
são esses profissionais os principais clientes das empresas e os responsáveis pela
prescrição de medicamentos.
Da mesma forma, as Farmacêuticas são
importantes parceiras das sociedades
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O objetivo é assegurar o cumprimento da
legislação vigente e das regras internas mediante a prevenção e punição de desvios de
condutas ou práticas internas ilegais.
“O nosso Manual de Compliance, que
vem sendo aprimorado constantemente,
é distribuído aos associados e está disponível em nosso site para livre acesso. A
criação desse código de conduta veio ao
encontro dos objetivos da Sociedade, que
é garantir maior confiabilidade e proteção
à entidade e assegurar o crescimento sustentável da Socesp e de suas atividades.
Para que as determinações do Manual
sejam cumpridas, temos um comitê inter-

no de compliance, que é responsável pela
divulgação, implementação e fiscalização
das normas e condutas”, explica Dr. Renato Azevedo Jr., Vice-Presidente da Socesp
e cardiologista no Hospital Samaritano de
São Paulo – Unidade Higienópolis.
Além disso, a entidade mantém um e-mail
(compliance@socesp.org.br), pelo qual
qualquer pessoa pode fazer denúncias
em relação a eventuais desvios de conduta por parte de parceiros, associados ou
colaboradores da Socesp.
O RELACIONAMENTO COM A IF
Em se tratando do relacionamento com a
indústria farmacêutica, o Manual de Compliance da Socesp também traz algumas
diretrizes. Segundo Azevedo, é terminantemente proibido que colaboradores ou
diretores da entidade recebam quaisquer
tipos de presentes, doações ou favores de
patrocinadores. No caso de apoio a eventos, os patrocínios das empresas precisam
também estar alinhados aos objetivos da
Socesp, que é a divulgação de conhecimento científico na área de cardiologia, ou
seja, esse apoio não pode estar vinculado
à nenhuma contrapartida.
“Também recomendamos aos associados
a adoção das normas de conduta para
um relacionamento ético com a indústria farmacêutica. Porém, são apenas
recomendações, pois a fiscalização não
faz parte do escopo da entidade. Sempre que possível, orientamos tanto os
médicos quanto outros profissionais da
saúde para a importância de manter a
credibilidade na divulgação da informação. O compliance tem essa finalidade,
de modo a assegurar que a atução do
cardiologista não tenha interferência de
empresas ou de demais parceiros, nem
envolva qualquer interesse, que não seja
o de manter o bem-estar e a saúde dos
pacientes”, explica Azevedo.
CONFLITOS DE INTERESSE
O Manual também define regras para a
participação de médicos que, evetualmente, sejam convidados para proferir

“

A indústria farmacêutica sempre foi uma
grande parceria da Socesp, colaborando
para a disseminação do conhecimento. As
próprias companhias hoje se preocupam
muito com a ética nessa relação.

aulas ou palestras nos eventos da entidade. No caso dos profissinais que trabalham ou tenham alguma atividade patrocinada pela indústria farmacêutica, a
Socesp determina que todo conflito de
interesse seja divulgado aos participantes
antes do início da aula, a fim de que os espectadores saibam que aquele convidado
mantém algum relacionamento comercial
com os laboratórios.

para a disseminação do conhecimento. As
próprias companhias hoje se preocupam
muito com a ética nessa relação, tanto
que o Brasil tem avançado muito nessa
área. Não temos como abrir mão da colaboração da IF, mas, por outro lado, temos
de zelar para que os conflitos de interesse
não interfiram na credibilidade de nossas
atividades tampouco na divulgação do
conhecimento”, pontua.

Ainda conforme Azevedo, todas as atividades realizadas nos eventos da Socesp
são inteiramente de responsabilidade da
entidade, ou seja, não podem sofrer quaisquer influências técnica ou acadêmica por
parte dos patrocinadores. “Quem escolhe
os temas a serem abordados nos Congressos e eventos, bem como os palestrantes
é a Sociedade. Além disso, é terminantemente proibido ao palestrante receber
qualquer tipo de remuneração do patrocinador da atividade”, acrescenta Azevedo.

UMA RELAÇÃO ÉTICA

No caso dos simpósios satélites, por
exemplo, que são atividades paralelas aos
Congressos e, habitualmente, patrocinadas pela indústria farmacêtica, os temas
são escolhidos em comum acordo entre a
Socesp e os laboratórios. Por outro lado,
fica vedado ao presidente em exercício e
diretor científico do Congresso a participação em simpósios satélites, bem como
receberem qualquer remuneração ligada
ao Congresso.
Nessa atividade, os conflitos de interesse
também devem ser informados aos participantes, antes do início do simpósio. “A
indústria farmacêutica sempre foi uma
grande parceria da Socesp, colaborando

O especialista ainda lembrou que, diante
dos avanços da medicina e do desevolvimento de novas drogas para o tratamento de doenças cardiovasculares, o cardiologista é um médico bastante visitado por
várias Farmacêuticas, uma relação que
vem sendo construída e cada vez mais
balizada por princípios éticos e morais.
Na visão do especialista, são profissinais
que precisam estar sempre cientes da
importância de seu papel e de manter a
isenção em sua prática médica
“A cardiologia brasileira é uma das mais
avançadas do mundo, destacando-se pela
alta produção de conteúdo de qualidade.
A missão da Socesp é transmitir esse conhecimento dentro das evidências científicas disponíveis, com maior seriedade
possível. Por isso, nosso Manual de Compliance está acessível a todos os associados, a fim de garantirmos a excelência da
informação para atualização e aprimoramento dos médicos. Nossos parabéns a
todos os colegas cardiologistas neste 14
de agosto, médicos que salvam vidas e
fazem a diferença no dia a a dia de seus
pacientes”, destaca Azevedo.
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Probians, o primeiro psicobiótico do
Brasil é lançado pela Apsen Farmacêutica
O lançamento de Probians está alinhado a essa expertise da
empresa, que busca oferecer soluções inovadoras para garantir mais
qualidade de vida às pessoas e auxiliar os médicos nos cuidados
com seus pacientes.

R

econhecida por sua constante busca pela inovação, a Apsen Farmacêutica –, que já tem uma atuação
consolidada na área de Sistema Nervoso
Central (SNC) –, anunciou o lançamento
de mais um produto inédito no País: Probians, o primeiro psicobiótico do mercado brasileiro, que traz uma combinação
exclusiva de cepas com ação no eixo
cérebro-intestino e apresenta eficácia
comprovada na redução de quadros de
ansiedade.

Com Probians, a Apsen cria um novo conceito de produto no Brasil, que hoje já é
o maior mercado de probióticos da América Latina, registrando volumes bastante
atrativos: R$ 630 milhões (Fonte: IMS
PMB Jun/2020) – nos últimos 12 meses
no acumulado até junho 2020 – e crescimento de mais de 13,46% nos últimos
cinco anos.
Além de se beneficiar do potencial desse segmento, Probians – que tem uma
alegação funcional inédita –, também irá
aproveitar os bons ventos do mercado de
medicamentos para ansiedade, que representa mais de R$ 850 milhões/ano no
País (Fonte: IMS PMB Jun/20).
Apesar de ser isento de prescrição, o produto terá promoção médica em várias
especialidades, principalmente na área da
psiquiatria, com uma grande pretensão
de promoção na cardiologia, cujos médicos são os grandes homenageados nesta
edição especial.
Vladimir Pereira Alves, Gerente de Marcas na área de Sistema Nervoso Central
da Apsen, revelou à UPpharma mais detalhes deste grande lançamento do laboratório, que estará no mercado na segunda
quinzena de agosto.

Vladimir Pereira Alves, Gerente
de Marcas na área de Sistema
Nervoso Central da Apsen
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UPpharma – A Apsen está lançando o
Probians, o primeiro psicobiótico do Brasil. Fale-nos um pouco mais do produto e
sobre como a empresa pretende introduzi-lo no País.

Vladimir Alves – O lançamento de Probians vem ao encontro do DNA da Apsen,
que tem a inovação como um de seus principais pilares. Probians é um suplemento
alimentar que apresenta diferenciais que
fazem dele um produto único no País.
Graças à combinação exclusiva de duas
cepas – Lactobacillus helveticus (R0052)
e Bifidobacterium longum (R0175) –, até
então inexistente no mercado brasileiro,
ele tem ação no eixo cérebro-intestino e
apresenta comprovação científica na redução da ansiedade e estresse.
Com essa nova alegação funcional, Probians é o primeiro psicobiótico do Brasil.
O fato é que, há mais de 20 anos, a comunidade médica vem se debruçando sobre
esse tema. Existem vários estudos globais
que mostram que os microorganismos vivos, que formam nossa microbiota intestinal, são grandes aliados de nossa saúde.
Quando a microbiota está estável, o que
chamamos de estado de eubiose, as bactérias do bem estão em maior quantidade, promovendo o fortalecimento do sistema imunológico e prevenindo diversas
doenças.
Quando não há esse equilíbrio, ocorre
a disbiose, ou seja, a predominância das
bactérias patogênicas, que fazem com
que a mucosa intestinal comece a agir de
forma não saudável.
Esse estado é percebido pelo cérebro, por
meio das diversas fibras nervosas, que se
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comunica diretamente com nosso tubo
digestivo, participando diretamente da fisiopatologia de várias doenças digestivas.
Essa informação de desequilíbrio recebida pelo cérebro pode desencadear alterações neuroquímicas, que tendem a
provocar ansiedade, depressão e outros
transtornos psiquiátricos.
Os psicobióticos conseguem produzir as
substâncias neuroativas, como a serotonina e outras, que atuam diretamente no
eixo cérebro-intestino e auxiliam na redução desses quadros.
Portanto, trata-se de um conceito totalmente novo, que a Apsen Farmacêutica
está lançando no Brasil. Essa é também
uma característica única da empresa, que
busca sempre trazer para o mercado brasileiro produtos inovadores e exclusivos.
O que motivou a Apsen a lançar esse
produto no Brasil?
A Apsen é uma empresa de vanguarda
que tem um portfólio reconhecido na
área de Sistema Nervoso Central. Contamos com produtos consolidados e líderes
de mercado, como os antidepressivos
Donaren® e Donaren Retard ®, a memantina Alois®, voltada ao tratamento
da doença de Alzheimer, além do recente lançamento, Insit® (pregabalina). São
marcas líderes em seus respectivos mercados, prescritas por diversas especialidades médicas.
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O lançamento de Probians está alinhado
a essa expertise da empresa, que busca
oferecer soluções inovadoras para garantir mais qualidade de vida às pessoas
e auxiliar os médicos nos cuidados com
seus pacientes.

nova classe, optamos por não deixar o
produto nas gôndolas das farmácias ao
alcance do consumidor, mas posicioná-lo
dentro do balcão, reforçando a importância do uso sob prescrição médica incentivando a prescrição.

Além de ampliar nosso portfólio na área
de SNC, Probians traz uma grande oportunidade de mercado para a Apsen, inaugurando uma nova era no segmento dos
probióticos.

Por outro lado, balconistas e farmacêuticos também receberão treinamentos e
informações sobre o produto para conhecerem a alegação funcional de Probians.
O objetivo é fazer com que eles estejam
preparados para atender consumidores,
que, eventualmente, busquem novas soluções para auxiliar na redução de quadros de ansiedade ou estresse.

Apesar de fazer parte do mundo dos probióticos, Probians será o primeiro psicobiótico com alegação para ansiedade e
estresse. Nesse sentido, participará também do mercado de produtos para ansiedade, que tem alto potencial e representa
mais de R$ 850 milhões/ano no Brasil.
Como a Apsen pretende trabalhar a promoção desse produto?
Probians deve ser lançado oficialmente ao mercado na segunda quinzena de
agosto. Mesmo sendo registrado como
um alimento e, portanto, ser isento de
prescrição, trata-se de um produto conceito, que optamos por trabalhar junto à
classe médica.
Especialistas, como psiquiatras e neurologistas, por exemplo, já possuem conhecimento dos desafios que envolvem o
entendimento da microbiota e da relação
eixo cérebro-intestino. Mas queremos
trazer uma solução nesse sentido, fornecendo informações e estudos clínicos
sobre a atuação dos psicobióticos, além
de desmistificar que todos os probióticos
são iguais.
Por meio da nossa Força de Vendas, pretendemos disseminar conteúdo científico
e informações técnicas do produto, a fim
de que os médicos possam conhecer com
profundidade a ação dos psicobióticos no
contexto da neuropsiquiatria.
Da mesma forma, nos pontos de venda,
Probians também será trabalhado de uma
forma diferenciada. Para construir essa

Quais especialidades serão trabalhadas
na promoção de Probians?
A estratégia envolve visitação na psiquiatria, neurologia, geriatria e clínica geral.
Aos poucos, também queremos levar o
produto a outras especialidades com as
quais ainda não trabalhamos, como, por
exemplo, a cardiologia.
Comercialmente, quais as expectativas
da empresa para Probians nos próximos
meses?
Estamos bastante otimistas com a aceitação do produto pela classe médica, pois
cada vez mais essa questão da interação
entre microbiota intestinal e cérebro tem
sido discutida nos principais congressos e
eventos médicos nacionais e internacionais.
Os médicos brasileiros estão ávidos para
ampliar seus conhecimentos nessa área e,
ao mesmo tempo, contar com produtos
inovadores, como Probians, o primeiro psicobiótico do Brasil, que tem uma alegação
funcional já reconhecida em outros países.
Probians promete ser um produto indispensável para médicos que atuam diariamente na área da saúde mental, tanto no
uso associado a outros medicamentos,
quanto na administração isolada para
pessoas saudáveis que se preocupam
com o bem-estar do cérebro, a partir do
intestino.

Varejo Farma
Geraldo Monteiro

O desenvolvimento tecnológico
e a mudança no comportamento
do consumidor
Impossível imaginar que as indústrias do consumo e do varejo não
seriam pressionadas a inovar para atender aos desejos cada vez
mais imediatos dos seus consumidores.

E

m um mundo repleto de alta tecnologia, como os novos computadores
portáteis e celulares cada vez mais
avançados, em que somos bombardeados
constantemente por um grande volume,
de informações e o tempo parece cada
vez mais escasso, seria impossível imaginar que as indústrias do consumo e do
varejo não seriam pressionadas a inovar
para atender aos desejos cada vez mais
imediatos dos seus consumidores: é a era
do imediatismo, que significa a busca pela
vida em tempo real.
Esse imediatismo é marcado por um novo
comportamento social, a pressa em se informar, viver e experimentar, que modifica
a forma como as pessoas pensam, agem e
enxergam o mundo. Viver o agora é mais
importante do que nunca. E não há tempo
a perder, nem mesmo na hora de comprar.
Comportamento típico da nova geração
do consumo, os indivíduos nascidos a
partir no início da década de 1990, que
cresceram conectados e habituados à
rapidez na troca de informações, esse
novo modo de ver a vida é marcado pela
velocidade. Tudo deve ser o mais instantâneo possível, porque o presente é volátil, passa rápido. As várias redes sociais,
que hoje a moçada utiliza, é uma derivada
do imediatismo, e aqueles que oferecem
produtos e serviços que podem atender a
essa moçada não podem deixar de observar esse comportamento.
A lógica desse novo modo de vida indica
que, se tudo passa rápido, então é preciso
valorizar as experiências do presente, do
momento. Se a sensação for boa, o consumo também será imediato.

Por isso, cada vez mais, a experiência do
imediatismo é importante para o consumidor, que é exigente e bem informado.
Se algum produto ou serviço não corresponder às suas expectativas, se a experiência de compra não tiver emoção e
demorar demais, o produto é imediatamente descartado, ou melhor, deletado.
A ordem do dia é acumular cada vez mais
experiências, sem parar ou refletir. Apenas
experimentar, comprar e passar para outra.
Para se adaptar a essa massa de consumidores imediatistas, as empresas cada vez
mais tentam se adaptar, oferecendo novos produtos e serviços, e a farmácia não
pode ficar fora dessa. Isso porque nós
não podemos pensar que o cliente só vai
à farmácia se for para comprar medicamentos: ele pode ir comprar um presente
para alguém especial.
Certamente, você irá me perguntar, mas
que presente é esse? Pode ser um perfume de marca famosa, um creme de marca
famosa etc., ou seja, só mudei o nome de
perfume para presente, ou seja, ele não
vai comprar um perfume, mas sim comprar um presente, que, por sinal, pode ser
o perfume.
Essa tendência continuará se consolidando na medida em que todos fiquem
conectados o tempo todo por meio das
novas tecnologias, pois se a farmácia não
estiver preparada para lidar com esse
cliente, poderá ser trocada por apenas
uma tecla do celular ou do computador.
Essa nova postura exige das empresas
inovação e mais velocidade para atender
esse tipo de consumidor. Para isso, é pre-

ciso, por exemplo, possuir um endereço
na internet, acompanhar as redes sociais,
comportamento do cliente etc.
Além disso, a qualidade deixou de ser um
diferencial. Um bom produto ou serviço
já é considerado por esse público, conectado e muito bem informado, um fator
básico para venda.
Por isso, é fundamental conhecer cada
vez melhor o consumidor para conquistar
e fidelizar. Assim, é importante interagir
com o consumidor e, principalmente, surpreendê-lo.
Boa sorte e sucesso a todos.

A lógica desse
novo modo de vida
indica que, se tudo
passa rápido, então
é preciso valorizar
as experiências
do presente, do
momento.
::: Geraldo Monteiro é Diretor Executivo da
Rede Nacional de Distribuidores de
Medicamentos (Redifar).
E-mail: geraldo.monteiro25@gmail.com
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Propaganda médica
Hamilton Conde

A importância do médico
e as mudanças meteóricas
Com a experiência vivenciada durante os últimos quatro meses,
haverá, naturalmente, uma convergência na relação entre médicos e
indústria farmacêutica, visando à adequação aos novos tempos.

I

nicialmente, os nossos agradecimentos
pela dedicação e o respeito ao Juramento de Hipócrates. Especialmente
durante a pandemia do Coronavírus, a
importância do médico mais do que nunca se fez presente. O reconhecimento
profissional foi inevitável por parte da
imprensa, resgatando o respeito e a importância do médico, dando-lhe o devido
espaço e a palavra embasada na ciência,
no conhecimento e prática da medicina.
“Dr, o que o Sr (a) recomenda à população?”, foi a pergunta mais formulada
aos médicos pelos repórteres, diante da
necessidade de levar um conteúdo científico à sociedade seja pelo rádio, mídia
impressa, internet ou televisão.
DEDICAÇÃO AO ESTUDO
Enquanto grande parte da população discute a reabertura de shopping centers,
cinemas, teatros, praias etc., o médico se
dedica a estudar, pesquisar e aprofundar
os seus conhecimentos para salvar vidas
de pacientes, independentemente da
raça e condição social.
Eu tenho um exemplo aqui na Atitude,
empresa que gera a grande maioria dos
WebMeetings médicos no Brasil: desde
março até a 1ª quinzena de julho, a Atitude já transmitiu mais de 200 eventos
com foco na Covid-19, que proporcionaram mais de 50.000 acessos de médicos
espalhados por todo o Brasil. Cerca de
300 professores especialistas nacionais e
internacionais, discutiram exaustivamen-
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te o tema à luz de cada especialidade,
gerando um acervo gravado com mais de
260 horas de discussão. Esta evidência
realmente nos leva a reconhecer o médico como um profissional diferenciado.
Parabéns à classe médica!
A TECNOLOGIA AJUDANDO A
COMBATER A COVID-19
Definitivamente, a tecnologia está sendo decisiva no combate ao coronavírus.
Numa passagem rápida, podemos enumerar centenas de situações em que a
tecnologia está ajudando toda a população nesse processo. Vamos às mais evidentes, que também são as mais importantes:
1. As estatísticas em real time:
A informática está possibilitando contabilizar o número de contaminados e mortes
em tempo real. As estatísticas quando
bem analisadas pelos comitês encarregados do combate ao coronavírus em cada
cidade/estado apontam a direção para as
prioridades a serem consideradas e as necessidades dos recursos.
2. Os laboratórios de pesquisa:
Os laboratórios estão se utilizando de
inteligência artificial para acelerar todo o
processo de conhecimento do coronavírus, desenvolver vacinas em tempo recorde e avaliar a eficácia de medicamentos
atualmente disponíveis. Toda esta “cor-

reria” para recuperar os pacientes internados ou evitar o colapso no sistema de
saúde pelo maior número de internações.
É uma corrida contra o tempo que só
pode ser abreviada com a utilização de
sofisticados recursos tecnológicos.
3. Os laboratórios de análises clínicas:
Graças à tecnologia, os exames podem
ser feitos em quantidade, qualidade e
prazos mais curtos, propiciando aos médicos decisões rápidas sobre as melhores
condutas para cada paciente. Os resultados dos exames ficam disponíveis on-line.
4. As tecnologias nas comunicações durante o distanciamento social:
Vários aplicativos estão sendo desenvolvidos às pressas para auxiliar os médicos
e a população. Como ficar em casa com
toda a família durante meses e sem perspectiva de mudança de cenário? Para os
adultos que trabalham e podem fazer o
home-office, a tecnologia foi a salvação
de muitas empresas e empregos. A internet e os devices permitiram que os profissionais se recolhessem em casa, mantendo ou até melhorando a produtividade.
As reuniões passaram a ser feitas por
videoconferências. As empresas flexibilizaram os processos para permitir o fluxo
contínuo focado nas prioridades.
5. Presença médica física e remota:
As duas condições estão sendo decisivas
para acalmar a população e permitir o
atendimento a todos. Distante do plantão
nas unidades de atendimento ambulatorial e hospitalar, os médicos não medem
esforços para atender os pacientes por
meio de consultas remotas. Mais uma
vez, a tecnologia está sendo decisiva para
viabilizar este atendimento por meio de
videoconferências chamadas de consultas on-line. A verdade é que, doravante,
um maior número de pacientes poderá
ter acesso aos médicos.
6. Mudanças principais percebidas junto
à classe médica:
a. Adesão imediata às novas tecnologias
para ficar disponível full-time;

A tecnologia está
sendo decisiva
para viabilizar
este atendimento
por meio de
videoconferências
chamadas de
consultas on-line.

b. Aumento da adesão aos projetos de
educação médica on-line, frequentando
o maior número de programas ao vivo e
gravados, especialmente os relacionados
à Covid-19;
c. Descoberta e defensora das consultas
on-line, obviamente considerando caso a
caso.

de exames, aplicativos ligados a medicina etc., e outro para atender à promoção
on-line das empresas, utilizar o whatsapp
com familiares e amigos, Facebook, Instagram etc.

7. Desafios para o pós-Covid-19:

Com a experiência vivenciada durante
os últimos quatro meses, haverá, naturalmente, uma convergência na relação
entre médicos e indústria farmacêutica,
visando à adequação aos novos tempos.
Percebe-se que os médicos estão receptivos às novas formas de relacionamento
pela internet, porém, alguns ajustes precisarão ser feitos para que a convivência
se torne amigável e produtiva para ambos. O fato de os médicos estarem cada
vez mais on-line, exigirá cuidados para se
evitar a invasão de privacidade.

Embora o médico esteja conectado full-time com as informações na palma da
sua mão, devemos considerar que um
smartphone não será suficiente para suportar a demanda de utilidades que se
acredita ser possível, senão vejamos:
1. Conexão pelo whatsapp com familiares
e amigos;
2. Acessos ao Facebook, Instagram etc.
3. Recebimento de resultados on-line de
exames dos pacientes;
4. Consultas on-line;
5. Aplicativos em geral (bancos, sociedades médicas, tabelas do dia a dia etc.);
6. Promoção farmacêutica exigindo a
instalação de vários aplicativos. Vamos
imaginar se o médico tiver de instalar um
aplicativo de cada empresa que queira fazer a promoção on-line?
Vão faltar conexão de internet e sistema
operacional nos smartphones capazes
de administrar toda a demanda, além do
custo envolvido. Em nossa opinião, será
inevitável o médico trabalhar com dois
smartphones. Um para atender pacientes em consultas on-line, recebimento

8. Mudança de cultura na promoção médica:

Em resumo, a adesão ao trabalho on-line, que até há pouco tempo sofria muita
resistência no segmento médico-farmacêutico, está definitivamente aceito e
sem possibilidades de retorno às relações
tradicionais. O médico continuará recebendo os representantes da indústria, só
que o “com licença doutor” acontecerá no
dia e horário de conveniência de médico
e não na conveniência da empresa.

::: Hamilton Conde é Gerente Geral da Atitude
Mídia Digital, proprietária das tecnologias
WebMeeting e VISIT.
E-mail: hamilton.conde@atitude.com.br
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Marketing de Acesso
Silvia Sfeir

SUS E O NOVO NORMAL
A pandemia também trouxe mais buscas por informações de saúde,
empoderando pacientes, usando as informações para se cuidar
melhor e discutir com os médicos sobre seu tratamento.

A

pandemia trouxe novos hábitos e
atitudes para as pessoas em todo
o mundo. Vimos várias transformações no enfrentamento da doença e
em nosso dia a dia. Primeiro, foi o choque
do que vai acontecer agora. Pânico, dúvidas e incertezas do futuro.
Depois passamos para a fase do que teremos de fazer para a nossa segurança
e dos nossos entes queridos. O mais impactante foi ver que os sistemas de saúde, qualquer um que seja, em todos os
cantos do mundo descobriram suas respectivas fragilidades.

Quem falava mal do nosso SUS, viu as suas
grandeza e força para combater a doença.
Grandeza esta de ser o maior sistema de
saúde universal do mundo, com programas de saúde que são benchmarking para
países de primeiro mundo. Enquanto nos
Estados Unidos, metade da população
não consegue ter acesso ao teste para a
Covid-19, aqui no Brasil o teste é gratuito
para qualquer cidadão brasileiro.
As barreiras que encontramos no nosso
País não são diferentes das de nações de
primeiro mundo, como a falta de leitos
em algumas cidades, o gerenciamento dos
municípios no controle da propagação para
manter a curva de crescimento da doença abaixo da capacidade de atendimento
etc. Nesta pandemia, vimos que estamos
juntos desafiando o controle do vírus.

Por outro lado, a pandemia da Covid-19
está acelerando a adoção do uso das tecnologias digitais pelos sistemas de saúde. Como eles estão sobrecarregados
gerenciando esta crise, tentando fornecer os outros serviços aos pacientes que
não estão contaminados, encontraram na
tecnologia soluções para agilizar filas de
espera, tratar doenças crônicas, realizar
triagem e encaminhamentos de casos críticos que há três meses nem pensavam
em ser possível usar dentro dos ambientes que estão inseridos. Redução de custos também são vantagens que não podem ser ignoradas, bem como diminuição
do impacto ambiental com o uso reduzido de papéis. O SUS criou um aplicativo
que se chama CORONAVÍRUS SUS, por
meio do qual a população tem acesso a
informações sobre sintomas, unidades de
atendimento e as notícias oficiais do Ministério da Saúde.
Estão em trâmite no Congresso
debates para se aprofundar
sobre o tema da regulamentação da telemedicina para
período pós-pandemia.
Os parlamentares entendem que o assunto
é permeado de polêmica, mas que o avanço da tecnologia é
um caminho sem volta, necessitando de
regulamentação profunda para assegurar
seu exercício seguro,
ampliando o acesso à
saúde e remunerando
adequadamente os profissionais. Alguns profissionais de saúde já falam em
telessaúde em vez de telemedicina.
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A telemedicina deixa de ser centralizada
em grandes hospitais, instituições e capitais e se pulveriza onde os pacientes
estão. Assim, o hospital deixa de ser protagonista, como o único lugar que pode
cuidar da saúde. Hoje, o médico vai aonde o paciente está. E a busca pelo médico
ficou com acesso mais rápido e confortável para o paciente. O NICE da Inglaterra
adotou o sistema de telemedicina, o que
tem gerado altas economias para seu sistema de saúde.
Para que tudo isso aconteça, vemos o uso
crescente da inteligência artificial para
ajudar os médicos a gerenciar situações
complexas e melhor uso dos recursos disponíveis, tanto no sistema público quanto
na saúde suplementar. E como viver sem
a tecnologia depois que seu uso está facilitando e transformando a maneira de
como consultamos o médico?
Como comentei no meu artigo da UPpharma – edição 184 – Março/Abril 2020 –,
por meio da inteligência artificial podemos
gerenciar o agendamento de consultas,
compartilhar os resultados dos exames
sem sair de casa, mandar mensagens sobre
efeitos adversos dos medicamentos prescritos e conversar com mais segurança e
rapidez com o médico. Além disso, estamos vendo o incremento do uso de redes
sociais que possuem papel fundamental
para propagar mensagens de prevenção,
isolamento social e os cuidados consigo e
com os seus entes queridos.
Outra transformação que vimos na área
da saúde foi como os treinamentos e capacitações saíram da forma presencial
para webinares todos os dias com atualizações, aulas médicas e congressos mundiais. ASCO, um dos maiores congressos
mundiais, com mais de 40 mil participantes, em Chicago (EUA), teve seu congresso transmitido totalmente por meio
digital em 2020. Foram mais de 80 a 100
atividades simultâneas. E por ser digital,
muito mais profissionais de saúde puderam ter acesso a este importante evento.
Passamos para a era da informação colaborativa e de expansão.
Entre as várias inovações no atendimento médico e uso expressivo da tecnolo-

gia, podemos afirmar que a população de
todo o mundo viu a importância dos respectivos ministérios da saúde, e no caso
do Brasil, não foi diferente. O protagonismo do nosso sistema universal provou
sua relevância à sociedade e o quanto
ainda temos de avançar.
O Brasil possui ótimas capacidades intelectual e técnica instaladas, mas, seguramente, necessitamos de mais investimentos para torná-lo ainda mais grandioso,
gerando mais orgulho dos nossos usuários.
A pandemia também trouxe mais buscas
por informações de saúde, empoderando
pacientes, usando as informações para se
cuidar melhor e discutir com os médicos
sobre seu tratamento. Assim, se divide a
responsabilidade do médico com o paciente nos desfechos da doença. Entramos na
era do tratamento colaborativo, em que o
paciente também assume seu protagonismo na discussão com o médico na decisão
do melhor tratamento para ele.
Além disso, o Brasil é país em destaque
em tecnologia da informação. Segundo
a Associação Brasileira das Empresas de
Tecnologia da Informação e Comunicação
(Brasscom), este setor movimentou R$
479 bilhões ou aproximadamente 7% do
PIB em 2018. Ou seja, há um ambiente
propício para uso de tecnologia, e temos
como desenvolver sistemas, aplicativos
e programas para usar os dados que os
sistemas de saúde possuem, transfor-

Estamos vendo o
incremento do uso
de redes sociais
que possuem papel
fundamental para
propagar mensagens de
prevenção, isolamento
social e os cuidados
consigo e com os seus
entes queridos.
mando-os em informações gerenciavéis,
melhorando a produtividade e a eficácia
dos sistemas de saúde.
Mas para este novo normal na saúde aconteça, precisamos de mais investimentos
em infraestrutura no SUS, maior capacidade para automatizar processos, além do
Congresso Nacional propor novas leis para
desburocratizar e flexibilizar os controles e
dar agilidade ao País, que possui extensão
territorial de 8.514.876 km2.

::: Silvia Sfeir é Diretora de Acesso ao
Mercado da Bayer S/A, Mestre em
Administração de Empresas pela FECAP e
Professora de Pós-Graduação no INSPER em
Planejamento Estratégico e Marketing.
E-mail: silviaas@insper.edu.br
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Ciências Farmacêuticas
Acácio Alves de Souza Lima
Filho, João Paulo Silva Vieira e
Lauro Domingos Moretto

Nos primórdios das Academias de
Medicina e Ciências Farmacêuticas
Desde sua instituição até a presente data, a estrutura da Academia
Nacional de Farmácia passou por vários processos evolutivos até a
conversão em Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil em 2017.

D

o descobrimento às primeiras instituições de ensino das áreas médicas e farmacêuticas – Resgatar o
histórico de entidades e instituições, para
se localizar suas origens, exige um paciente esforço de compulsar raros registros em atas de reuniões de associações,
em livros, periódicos ainda disponíveis e
trabalhos de teses.
O Brasil, nos moldes que o conhecemos
hoje como país independente, surgiu com
Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de
1500. Desta data até a chegada da família real portuguesa no Brasil, liderada pelo
Príncipe Regente Dom João, em 1808,
existem apenas limitados registros. Destes, os mais antigos e interessantes são
aqueles reproduzidos dos originais das
missivas dos padres jesuítas e, muito particularmente, do Padre José de Anchieta
à congregação da Companhia de Jesus
em Coimbra. O Padre Anchieta, que tinha
formação em Farmácia pela Universidade de Coimbra, é, por isso, considerado
o primeiro farmacêutico do Brasil. Nas
instalações dos jesuítas em São Paulo, ele
era procurado dia e noite pelos indígenas
em busca de remédios e aconselhamentos, que o eternizou como santo, com
base em seus milagres e os seus conhecimentos científicos relacionados a remédios daquela época.
O padre José de Anchieta descreveu inúmeras plantas medicinais e alimentícias
brasileiras, além de muitas outras contri-
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buições, especialmente em obras para a
literatura do Brasil.
Incluem-se no período colonial brasileiro, as práticas médicas e farmacêuticas
adotadas pelos padres jesuítas e pelos
profissionais que residiam no Brasil. Merece destaque a Triaga Brasílica (também
conhecida sob as denominações de theriaga, teriaga, teríaca e tríaca), remédio
que continha 60 componentes e que era
considerado ativo contra todas as formas
de envenenamento (especialmente aqueles provocados pelas serpentes) e contra
todas as enfermidades. Era um medicamento universal contra toda e qualquer
doença, que acabou sendo muito valorizado, inclusive na Europa, e foi considerado como “remédio extraordinário das
terras brasílicas”.
Também eram destaques as atividades
dos médicos e boticários que tinham
recebido autorizações para atuarem no
Brasil, pelas autoridades portuguesas da
Metrópole e a Pharmacopeia Geral para
o Reino e Domínios de Portugal, de autoria de Dr. Francisco Tavares, professor da
Universidade de Coimbra, publicada por
ordem da Rainha Dna. Maria I em 1794.
A instituição das Academias de Medicina
e de Ciências Farmacêuticas
A partir de 1808, o Brasil passa a ser sede
do Reino de Portugal, deixando nosso
País de ser colônia em dezembro de 1815,

ascendendo à categoria de integrante do
Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Com a chegada da Corte Portuguesa,
surgem as primeiras instituições de Ensino Médico e Farmacêutico com a criação
da Escola de Cirurgia da Bahia (Escola de
Medicina), em 18 de fevereiro de 1808,
e a do Rio de Janeiro, em 5 de novembro de 1808, com o nome de Escola de
Anatomia, Medicina e Cirurgia, instalada
no Hospital Militar do Morro do Castelo.
Em ambas as Escolas de Medicina, o ensino Farmacêutico era considerado uma
especialização.
A primeira instituição farmacêutica no
Brasil foi a Botica Real Militar, estabelecida pelo decreto de 21 de maio de 1808,
anexa ao Hospital Militar e da Marinha. Tinha por atribuição manipular os remédios
“para que a toda e qualquer hora se acuda
aos enfermos com os específicos necessários”. Atualmente, constitui o Laboratório

O padre José de Anchieta
descreveu inúmeras
plantas medicinais e
alimentícias brasileiras,
além de muitas
outras contribuições,
especialmente em obras
para a literatura do Brasil.

Químico Farmacêutico do Exército, com
sede na cidade do Rio de Janeiro.
Em 1839, com a criação da Escola de Farmácia de Ouro Preto, iniciou-se o processo de desvinculação do ensino farmacêutico daquele da medicina. No entanto, ainda
no período imperial brasileiro, as Escolas
de Medicina da Bahia e do Rio do Janeiro
continuavam a formar farmacêuticos.
A atual Academia Nacional de Medicina é
uma instituição médica fundada no Brasil, no dia 30 de junho de 1829, por Dr.
Joaquim Cândido Soares de Meireles sob
o nome de “Sociedade de Medicina do
Rio de Janeiro”. Pelo decreto regencial de
08/05/1835, passou a receber uma subvenção do Tesouro Público, introduziu-se a
Secção de Farmácia e teve o seu nome alterado para Academia Imperial de Medicina.
A partir de então, ficou constituída por
três seções: medicina, cirurgia e farmácia,
ampliando o seu papel ao tornar-se consultora do Governo Imperial em assuntos
relacionados a políticas de saúde pública, ao exercício da medicina e à comercialização de medicamentos. A seção de
medicina tinha 5 membros titulares, 15
honorários e 13 adjuntos; a de cirurgia
era constituída de 15 titulares, 11 membros honorários e 9 adjuntos; a de farmácia composta de 11 titulares, 7 membros
honorários e 5 adjuntos, totalizando 91
acadêmicos, sendo 31 Titulares, 33 Honorários e 27 Adjuntos.
Com a separação dos Cursos de Farmácia das Escolas de Medicina, a secção de
Farmácia da Academia Nacional de Medicina foi transformada em seção de Ciências Aplicadas à Medicina, e aos poucos
os Farmacêuticos foram ocupando lugar
em suas próprias associações, como a Sociedade Farmacêutica Brasileira (1851), o
Instituto Farmacêutico do Rio de Janeiro
(1858) e o Centro Farmacêutico Brasileiro
(1893). Todas essas associações tiveram
curta duração, não conseguindo alcançar
grande parte de seus objetivos. A Academia Imperial de Medicina, com o advento da República Federativa do Brasil, em
1889, passou a se denominada de Academia Nacional de Medicina. Durante 171

anos, Médicos e Farmacêuticos ocuparam suas cadeiras na Academia Imperial
de Medicina e em sua sucessora, a Academia Nacional de Medicina.
A atual Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, nome adotado em 2017
para a Academia Nacional de Farmácia, é
oriunda da Associação Brasileira dos Farmacêuticos – ABF, criada em 20 de janeiro de 1916.
Constam dos registros da ABF que o primeiro presidente Luiz Oswaldo de Carvalho, eleito em 1916, e, sucessivamente,
reeleito até 1920, tinha inúmeros projetos para a associação, definindo como objetivos principais a defesa dos interesses
da classe farmacêutica, a aplicação das
ciências físicas e químicas à arte de curar,
a criação da Escola Superior de Farmácia,
entre outros planos. Carvalho, em 1918,
apresentou proposição para reformar os
estatutos da ABF e criação de seções de
Farmácia, Ciências Físicas e Químicas,
História Natural e Biologia.
Na posse de Rodolpho Albino Dias da Silva, como presidente da Diretoria da ABF,
em 20 de janeiro de 1920, foi finalmente
implantada a reforma proposta em 1918.
Em ata de 27 de fevereiro de 1920, foram
eleitos os membros das Seções de Farmácia, Ciências Físicas e Químicas, História
Natural e Biologia. A fim de dar maior
ênfase ao seu caráter científico, por iniciativa de Isaac Werneck da Silva Santos,
consolidou-se a formação do seu Conselho Científico, com reduzido número de
Farmacêuticos, que era um núcleo dentro
da instituição a congregar profissionais
associados de reconhecido cabedal de
cultura e que se projetavam nas lides das
pesquisas e dos estudos, com publicações de trabalhos e compêndios e na área
empresarial.
Rodolpho Albino criou também o Boletim
da ABF para divulgar os trabalhos científicos dos acadêmicos, justificando que “uma
classe só pode se afirmar pelo saber, pela
cultura e pela dedicação ao próximo”.
A Diretoria da ABF em 1920 era composta por Rodolpho Albino Dias da Silva

Em 1839, com a criação
da Escola de Farmácia
de Ouro Preto, iniciouse o processo de
desvinculação do ensino
farmacêutico daquele da
medicina.
(presidente) e Oscar Pereira França (vice
-presidente). Secção de Farmácia (Alfredo
Silva Moreira, Alberto Francisco Giffoni
e Oscar Filgueiras); de História Natural
(Rodolpho Albino Dias da Silva, Júlio César Diogo e João Vicente de Souza Martins); de Física e Química (Luiz Oswaldo
de Carvalho, Paulo Seabra e Francisco
de Albuquerque), e de Biologia (Epitácio
Timbaúba da Silva, Affonso Gomes, substituído por Lauro Garcindo, e Francisco
do Espírito Santo Paula).
Segundo Salvador Alves Pereira (autor da
biografia de Rodolpho Albino Dias da Silva), Rodolpho Albino, militar que servia
na Seção de Química Biológica do Laboratório Químico-Farmacêutico do Exército, imprimiu um ritmo intenso à ABF. Em
suas horas de lazer, dedicava-se ao estudo
das plantas medicinais. Em 1920, transfere-se para o Laboratório de Inspetoria de
Farmácia e Saúde Pública. Durante longos anos, desde que atuava no Exército,
Rodolpho Albino trabalhava num plano
gigantesco, que era o de dotar o Brasil de
uma Farmacopeia. Esse projeto foi objeto
de exposição e debate no I Congresso Brasileiro de Farmácia, tendo sido aprovada
moção para nomeação de uma comissão
para revisão dos originais.
No mesmo congresso, a Comissão organizadora da Pharmacopéa Paulista, publicada
em 1917 e adotada oficialmente no Estado
de São Paulo, cedeu todos os direitos autorais para incorporação (no que pudesse
servir) no material apresentado por Rodolpho Albino.O conteúdo revisado do Código
Pharmaceutico Brasileiro foi oficializado
em 4 de fevereiro de 1926 como Pharmacopeia dos Estados Unidos do Brasil.
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Com a oficialização da Farmacopeia Brasileira preenchiam-se as aspirações de
Octaviano Maria da Rosa, que, ao ser empossado na Presidência da então Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, em
1831, embrião da Academia Nacional de
Medicina, propunha que “fosse elaborada
uma nova Farmacopeia para substituir a
antiga e obsoleta Farmacopeia Portuguesa de 1794”.
Desde sua criação, a ABF projetou-se
por apresentar conferências com perfis
científico e tecnológico para seus associados, bem como interação com as autoridades governamentais e coirmãs no
contexto internacional. Com a criação do
Conselho Científico, esses programas se
potencializaram com frequentes sessões
e, inclusive, a organização do I Congresso
Nacional de Farmácia, realizado de 12 a
22 de outubro de 1922, como parte das
festividades comemorativas do 1º Centenário da Independência do Brasil.
O projeto da Farmacopeia Brasileira elaborado por Rodolpho Albino foi datilografado em 2.300 páginas, sendo separado
em duas partes: a primeira, precedida de
prefácio, comportava o estudo detalhado
das drogas, das preparações oficinais, dos
soros, vacinas etc. A segunda continha as
listas dos reativos, os processos gerais de

caracterização das drogas, de seu doseamento, as tabelas de densidades de ácidos e lixivias alcalinas e a lista de substâncias tóxicas.

Em 25 de abril de 1924,
em memorável ata da
reunião do Conselho
Scientífico (grafia da
época), consta “O Dr.
Souza Martins lança a
ideia da fundação da
Academia Nacional de
Pharmácia”.
Em 25 de abril de 1924, em memorável
ata da reunião do Conselho Scientífico (grafia da época), consta “O Dr. Souza Martins lança a ideia da fundação da
Academia Nacional de Pharmácia, cuja
necessidade se faz sentir entre nós e que
será uma ampliação do actual Conselho
Scientífico da Associação. Esta alta corporação scientífica terá numero limitado
de membros, sendo que estes deverão
ser portadores de trabalhos de valor,
pelos quaes se possa aferir...” Na mesma
reunião deliberou-se que a transforma-

ção somente seria realizada quando o número de membros do conselho chegasse
a 50 componentes.
A ata da Assembleia Geral da Associação
Brasileira de Farmacêuticos – ABF, lavrada em 13 de agosto de 1937, consolidou
a transformação do Conselho Científico
em Academia Nacional de Farmácia, seguindo-se os preceitos definidos pelo Dr.
Vicente de Souza Martins, na reunião de
25 de abril de 1924. A Assembleia da ABF
foi conduzida pelo Presidente Farmacêutico Virgílio Lucas e secretariada pelos
Farmacêuticos Gerardo Majella Bijos e
Serafim da Silva Pimentel. Neste encontro, foram relacionados os 50 membros
do Conselho Científico e deliberou-se
converter o Conselho Científico em Academia Nacional de Farmácia, conforme
preconizava o artigo 79 do Estatuto da
ABF. Em 18 de agosto, em continuação a
Assembleia aprovou o primeiro estatuto
da Academia Nacional de Farmácia e elegeu-se a diretoria para o primeiro mandato, tendo sido eleito o Farmacêutico João
Vicente de Souza Martins como o primeiro presidente, assim como os membros
da diretoria.
De acordo com o disposto no primeiro
estatuto, a Academia seria constituída por 50 Membros Titulares, número
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indeterminado de Membros Eméritos,
20 Membros Honorários nacionais, 20
Membros Honorários estrangeiros, 20
Membros Correspondentes nacionais e
20 Membros Correspondentes estrangeiros. Também constou no estatuto a criação de comissões de Farmácia, Ciências
físicoquímicas, Ciências Naturais, Bioquímica e de Anais.
Em 1939, foram declaradas vagas as cadeiras ocupadas por Membros Titulares
que não residiam na cidade do Rio de Janeiro, vagas essas imediatamente preenchidas por outros farmacêuticos. Somente em 1940, estabeleceu-se a relação dos
50 patronos das cadeiras da Academia,
que, à época, contava com 11 Membros
correspondentes e um honorário.
Desde sua instituição até a presente data,
a estrutura da Academia Nacional de Farmácia passou por vários processos evolutivos até a conversão em Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em 2017,
muitas delas já registradas em compêndios de seu histórico. Merece reconhecimento os acadêmicos que a conduziram nos seus ideais, com destaque aos
presidentes João Vicente de Souza Martins, Virgílio Lucas, Oswaldo de Almeida
Costa, Carlos Benjamin da Silva Araújo,
Abel Elias de Oliveira, Gerardo Majella

Proposta de
transformação do
Conselho Cientifico
da ABF em
Academia Nacional
de Farmácia

Desde sua criação, a ABF projetou-se por apresentar
conferências com perfil científico e tecnológico para seus
associados, bem como interação com as autoridades

governamentais e coirmãs no contexto internacional.

Bijos, Olintho Luna Freire do Pillar, José
Eduardo Alves Filho, Mário Taveira, Oscar
de Morais D’utra e Silva, Militino Cesário
Rosa, Antenor da Fonseca Rangel Filho,
Luiz Affonso Juruena de Mattos, Evaldo
de Oliveira, Geraldo Halfeld, Caio Romero Cavalcanti, Lauro Domingos Moretto e
João Paulo Silva Vieira.
À semelhança de várias outras associações, a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil/Academia Nacional de Farmácia consegue reconstituir os primeiros
atos de suas origens, oriundos do Conselho Científico da Associação Brasileira de
Farmacêuticos, instituído em 27 de fevereiro de 1920 e, formalmente, criada em
13 de agosto de 1937.
Com estes dados incorporamos mais um
marco em nosso histórico, que nos permitiu comemorar a data de 27 de fevereiro
de 2020 como o 1º centenário da instituição do Conselho Científico da Associação

Academia Nacional
de Farmácia - ANF
Sindusfarma
e Sincofarma

Os autores agradecem a gentileza da farmacêutica Adriana Santiago Soares, Presidente da Associação Brasileira de Farmacêuticos, e ao Prof. Dr. Carlos Peregrino,
pelo acesso e busca aos documentos originais das atas da referida associação.

::: Acácio Alves de Souza Lima Filho é
Acadêmico Presidente da Academia de Ciências
Farmacêuticas do Brasil.
::: João Paulo Silva Vieira e Lauro Domingos
Moretto são Acadêmicos Presidentes Eméritos
da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil.
E-mail: lauromoretto@terra.com.br
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Octávio Nunes

A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA
E A EDUCAÇÃO MÉDICA
A tecnologia, embora disponível, não está acessível para a
maioria dos profissionais, e estes precisarão adquirir muito
conhecimento para acompanhar as mudanças.
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O

médico e alquimista francês Michel de Nostredame, mais conhecido como Nostradamus, cravou
seu nome na história por sua suposta
habilidade de prever acontecimentos,
muitos deles, fenomenais e catastróficos. Nostradamus teria profetizado, por
exemplo, em 1555, que o mundo seria
atingido por uma pandemia, que hoje, em
2020, poderíamos identificar como sendo
a Covid-19.
Para os céticos, não há comprovação
científica entre o fato e a possível premonição, embora muitas pessoas possam vir
a acreditar na teoria.
Na Renascença, o conhecimento científico era limitado se comparado com o mundo de hoje, e os instrumentos de pesquisa
disponíveis eram rudimentares. Mesmo
assim, Nostradamus tornou-se um símbolo da astrologia e continua mexendo
com a imaginação das pessoas.
Diante do avanço irrefreável dos sistemas
de inovação e da revolução tecnológica,
visionários atuais poderiam ser considerados uma espécie de Nostradamus Advanced- 4.0, mais assertivos e com inúmeras
outras habilidades, pois teriam à disposição, sem grandes esforços de pesquisa,
dados da vida real, análises e tendências e
evidência científica. Tarefa bem menos penosa que a do médico francês que só tinha
mesmo o dom da premonição. Os videntes de hoje já são capazes de prever, por
exemplo, quais profissões permanecerão e
quais estariam em vias de extinção como
efeito direto da disrupção.
Estudo da PwC indica que até um terço
dos postos de trabalho em países ricos,
como Japão, Alemanha e EUA, será ocupado por robôs até 2030. Entre eles, estão engenheiros de software, jornalistas e
anestesistas, indicando que a robotização
irá muito além das tarefas repetitivas.
A gigante farmacêutica Johnson & Johnson desenvolveu o Sedasys, um robô capaz de aplicar anestesias com sucesso em
pacientes submetidos a tratamentos mais
simples. Hoje, já é possível fazer cirurgias
por meio da robótica. Hospitais brasileiros de excelência já investiram milhões de
dólares em recursos desse porte.

Sem dúvida, a corrida tecnológica, o domínio do Big Data, conjunto de dados de
extraordinário volume, variedade e velocidade, além da chegada da 5ª geração
da transmissão de dados (5G), que fará a
Revolução do Século, transformarão por
completo o modo como vivemos hoje.
Mas uma coisa provavelmente não mudará: a suprema inteligência humana capaz
de inventar, criar soluções tecnológicas
aplicáveis, fazer conexões em dimensões
globais, permitindo que a rede wireless
que usamos saísse, em pouquíssimo tempo, de modestos 10 gigabites para 28
bilhões de gigabites no mundo. Mas o
homem foi capaz de fazer mais: criar uma
outra forma de inteligência, a inteligência
artificial, uma espécie de espelho do seu
próprio cérebro, só que melhor.

sistemas de pesquisa e desenvolvimento
de inovações e seus complexos arcabouços regulatórios que desembocarão no
acesso, além de compreender a extraordinária máquina chamada corpo humano,
um conjunto perfeito de sistemas ainda
hoje cercado de muitos mistérios, mesmo
para aqueles que estudam as ciências humanas em profundidade.
As faculdades de medicina têm papel
fundamental na formação do futuro profissional, embora nem todas estejam no
mesmo nível de produção de conteúdo e
capacitação. A propósito, elas se multiplicam Brasil afora. Temos hoje cerca de 340
faculdades de medicina, a maioria particulares, com mensalidades altíssimas, o
que não significa, necessariamente, sinal
de qualidade do ensino.

As faculdades de medicina têm papel fundamental
na formação do futuro profissional, embora nem
todas estejam no mesmo nível de produção de
conteúdo e capacitação.

Este cenário complexo e disruptivo vai
exigir maior capacidade de adaptação daqueles que lidam com as ciências da vida,
como os médicos, por exemplo.
A tecnologia, embora disponível, não está
acessível para a maioria dos profissionais,
e estes precisarão adquirir muito conhecimento para acompanhar as mudanças,
especialmente aqueles que vivem e trabalham distantes dos grandes centros urbanos aonde, em geral, está concentrada
parte importante do conhecimento técnico e científico.
Neste sentido, a telemedicina aporta incontestáveis recursos de ensino a distância e de meios para repassar conhecimento e melhorar a prática da medicina.
A geração do conhecimento não tem a
ver apenas com instrumentos, equipamentos ou meios, mas como fato de se
dominar técnicas avançadas, metodologias inovadoras de estudos científicos,

Seja como for, a faculdade é apenas o
início de uma trajetória que necessitará,
ao longo da jornada de formação, da educação continuada, atualização constante,
aperfeiçoamento e informações, para que
se possa, sempre que possível, desafiar a
prática médica, inovar e, eventualmente,
causar uma revolução no tratamento,
diagnóstico e prevenção de doenças.
Sem este conjunto de recursos e a necessária e fundamental disposição, por parte
dos médicos, de aprender constantemente, ficam irremediavelmente revogados
os efeitos benéficos da tecnologia na vida
do paciente.
.

::: Octávio Nunes é Diretor Executivo da
MDHealth – Educação Médica Independente.
E-mail: octavionunes07@gmail.com
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Saúde Feminina
Isabel Fomm de Vasconcellos

O ódio mata
Para os infelizes, a internet é o melhor prato cheio: eles podem ficar
dias, semanas, meses, destilando o seu ódio impunemente.

É

o Dr. José Carlos Riechelmann, médico ginecologista, obstetra, sexólogo, versado em Medicina Psicossomática, diretor de hospitais e, com muita
honra, meu parceiro literário, quem explica o que o ódio (e sua irmã, a raiva) fazem
ao nosso organismo.
Os nossos antepassados precisavam da
raiva para sua defesa e para a caça. Mas
era uma raiva que durava 15 minutos, no
máximo. Então a adrenalina liberada dentro do corpo, a mesma que esclerosa os
vasos sanguíneos, tinha um efeito passageiro, sem maiores consequências.

O ódio envenena a
quem odeia e não
a quem é odiado.
Isso não é filosofia
de botequim,
isso é verdade
científica.

Agora imagine a raiva e o ódio hoje. É
nas redes sociais que podemos expor os
nossos odiozinhos cotidianos, sem ter de
pagar o preço que a vida em sociedade
cobra por isso. Então, para os infelizes (e
em parte também para os ignorantes, os
sem-cultura), a internet é o melhor prato
cheio: eles podem ficar dias, semanas, meses, destilando o seu ódio impunemente.
Impunemente? Nem tanto. Por que o
ódio envenena a quem odeia e não a
quem é odiado.
Veja bem, isso não é filosofia de botequim, isso é verdade científica.
O odiador verá – por meses e até por
anos, enquanto destilar sua raivinha nas
muitas plataformas digitais disponíveis –
a sua adrenalina atingir picos que não irão
apenas esclerosar os seus vasos sanguíneos, mas levarão a um endurecimento
permanente desses vasos, o que resultará
numa bela hipertensão arterial (pressão
alta). E essa hipertensão afetará o seu coração, os seus rins e até o seu cérebro. Ou
seja, levando à infarte, falência renal, aci-
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dentes vasculares cerebrais e problemas
neurológicos.
O ódio, porém, não leva apenas à produção de adrenalina, mas também de hormônios corticoides, que serão responsáveis por baixar a imunidade do odiador,
deixando-o, portanto, mais exposto, por
exemplo, ao risco de contrair a Covid-19
e outras infecções por vírus ou bactérias.
De tanto odiar, você fica doente. Escrevo
esse artigo no dia em que o Facebook tirou do ar várias páginas e perfis que disseminavam as famosas Fake News. Por
sinal, respondi a uma pesquisa dessa rede
social exatamente sobre isso: as falsas
notícias que eu, usuário, encontrei ou não
veiculadas pelo Facebook.
O que mais vejo nas mensagens que recebo, nas compartilhadas no Face ou no
Whats e até no Twitter (que era antes a
mais confiável das redes), são inverdades
científicas, besteiras homéricas, divulgadas como se fossem grandes sacadas, geniais descobertas.
É um lamentável retrocesso. É um lamentável triunfo da ignorância sobre a ciência. É a vitória do ódio sobre o amor. E
até parece que, em plena era das grandes
conquistas tecnológicas, nossas cabeças
regrediram à Idade Média.
Mas o ódio corroerá as entranhas dos
odiadores. E esta é a nossa última esperança.

::: Isabel Fomm Vasconcellos é escritora,
apresentadora de TV e jornalista especializada
em saúde.
E-mail: isabel@isabelvasconcellos.com.br

Comunicação
Yuri Trafane

Comunicação abundante
para contatos escassos
No atual ambiente de trabalho virtual, “mais comunicação é mais.”. E gera
mais confiança, mais humanidade, mais estabilidade e mais esperança.

A

maioria das pessoas já ouviu, em
algum momento, a expressão: “em
comunicação mais é menos”. Bingo! Quanto mais é dito, mais cada palavra
é diluída em seu significado até o ponto
em que toda a verborragia se transforma em nada. Quem nunca ouviu alguém
tentando explicar algo e, na busca por ser
mais completo, acabar confundindo mais
do que esclarecendo.
Mas mesmo uma regra evidente como
essa, tem suas exceções. E o mundo maluco da pandemia fez emergir uma dessas
exceções. Com o “home officing” adotado
em profusão e as pessoas isoladas fisicamente, trabalhando em suas casas, uma
necessidade entrou em erupção: comunicação abundante, na qual repetição e
a insistência têm seu lugar e sua função.
Quando as pessoas estão trabalhando
juntas em um mesmo espaço, muitos sinais não verbais têm um impacto maior
do que o imaginado. Um cumprimento
sorridente do líder no começo do dia pelos
corredores pode transmitir a mensagem
de que está tudo bem, e ainda que inconscientemente, as pessoas se tranquilizarem,
gerando um relaxamento importante para
a criatividade e produtividade. Uma piscadela com um sinal de positivo do seu chefe logo depois de sua apresentação para a
diretoria lhe energiza e gera engajamento
para um dia desafiador.

As conversas informais pelos corredores
também são mais informacionais do que
parece. O bate-papo casual no café com o
pessoal da área de vendas, que lhe conta
que as vendas estão bem, criam confiança
no momento da empresa. E o almoço com
o seu fornecedor interno faz aparecer uma
informação que lhe poupará muito trabalho.
Então, essa nova realidade temporária (ou
talvez nem tão temporária assim) demanda alguns cuidados para compensar a lacuna de contato que permeia o ambiente
de trabalho virtual. E o famoso ditado citado no começo desse artigo fica suspenso por um com maior aplicabilidade nessa
situação específica: “mais comunicação
é mais.”. E gera mais confiança, mais humanidade, mais estabilidade e mais esperança, que não são palavras arremessadas
casualmente nesse texto. São os frutos
de uma pesquisa extensa da Gallup sobre o que os liderados esperam de seus
líderes de forma mais intensa: confiança,
humanidade, estabilidade e esperança. E
se essas são qualidades essenciais num
gestor há qualquer tempo, agora são imprescindíveis. E a comunicação é matéria
-prima de cada uma delas.
Contar para os liderados o que está
acontecendo o tempo todo, impede as
pessoas de ficarem inventando histórias
sórdidas em suas mentes e transformando o mal em horror. Isso gera confiança.

”

Conversar com os colaboradores com
frequência, interessando-se pela sua vida
pessoal e pelos desafios que a pandemia
traz humaniza e aproxima as pessoas.

”

A transparência que nasce da abundância
de informação gera confiança.
Conversar com os colaboradores com
frequência, interessando-se pela sua vida
pessoal e pelos desafios que a pandemia
traz humaniza e aproxima as pessoas, trazendo proximidade social, apesar da distância física.
Estabelecer rituais de comunicação periódicos, tais como reuniões diárias, semanais e mensais em intervalos regulares,
fixando regras claras e processos elaborados gera a sensação de estabilidade,
ainda na dimensão micro, já que na macro
a realidade vem trazendo incertezas.
Dizer com todas as letras e o tempo todo
que acredita num futuro melhor e lembrar ao time que esse momento pesado
é finito, apesar da aparência de infinitude
alimenta a esperança. E estabelecer planos concretos, voltando a eles sistematicamente, amplifica essa possibilidade na
mente das pessoas.
E para amarrar toda essa intensidade informacional, não se esqueça de que comunicação é aquilo que o outro entende,
e não o que você diz. Então mantenha-se
atento ao impacto dessa comunicação nos
seus interlocutores. Mas não deixe a possibilidade de ser mal compreendido inibir a
sua abundância. Se perceber que errou no
conteúdo ou na forma, corrija rapidamente e faça a real intenção emergir.

::: 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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Inteligência de Mercado
Marcos Dornelles

Novas ferramentas para cross-selling
O uso de redes complexas é um bom exemplo de novidade em ferramentas
para análise e tomada de decisão nos processos de vendas cruzadas.

C

ross-selling é uma técnica de vendas que estimula os clientes a fazerem trocas com seus fornecedores
e que oferece interessantes oportunidades no universo farmacêutico, pois possibilita a compra de vários itens que se
complementam e, com isso, reforçar as
estratégias de branding e ampliar as opções comerciais.

duto a outro. Não há essa obrigação no
cross-selling, há apenas o estímulo que se
dá entre produtos complementares.

As empresas que praticam a venda cruzada (cross-selling) vendem mais itens com
o mesmo esforço promocional, o que
impacta direta e positivamente os indicadores de desempenho em marketing &
vendas, como faturamento, rentabilidade,
satisfação e lealdade dos clientes.

Também é bom lembrar que vender para
o mesmo cliente não faz dessa venda algo
fácil, mas, certamente, é menos custosa.
Um cliente que já consome determinado
produto e já vivenciou a experiência de
comprar uma determinada marca, torna
o custo da transação menor do que conquistar um novo cliente, porém, para que
isso tudo aconteça, conhecer o produto
que você vende, seu posicionamento e
hábitos e atitudes dos clientes são vitais.

É importante lembrar que essa prática
não pode ser confundida com a venda casada, que condiciona a venda de um pro-

Os clientes, sejam eles B2B ou B2C, não
se veem “forçados” a adquirir determinados itens, mas sim motivados em adquirir
um pacote de soluções para seus desejos
e necessidades.

Figura – Rede de produtos (rosa) vendidos para
farmácias (verde) de determinado setor.

Fonte: Rede complexa de PDVs e produtos desenvolvidos pela
Téssera Consultoria.
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Sabemos que no estágio tecnológico em que
vivemos, há uma infinidade de possibilidades
do que fazer com uma
base de dados que a
indústria
farmacêutica já dispõe. Em uma
simples planilha com o
nome dos clientes e as
transações realizadas, já
é possível usar técnicas
que agrupam clientes
e produtos, de modo a
facilitar o processo de
cross-selling.
O uso de redes complexas é um bom exemplo
de novidade em ferramentas para análise e
tomada de decisão nos
processos de vendas
cruzadas.

Já há estudos sendo desenvolvidos nesta área que transformam estas simples
planilhas em poderosos relatórios que
permitem, rapidamente, saber quais produtos deveriam ser promovidos, quais deveriam estimular a venda cruzada e quais
são os mais relevantes para determinado
ponto de venda.
A figura mostra os produtos (pontos verdes) que foram vendidos para os clientes
(pontos rosas). Permite-se, com isso, auxiliar o processo de cross-selling e up-selling.
Com esses dados, se produz diversas métricas que permitem saber, por exemplo:
• Quais os produtos A, B e C são vendidos para os clientes X e Y. Se o cliente Z
compra A e B tem alta probabilidade de
comprar C;
• Os produtos A, F e G são ótimos para
fazer promoções e estratégias de upselling;
• Os produtos A, B e H são ideais para
fazer cross-selling em um determinado
grupo de clientes.
Tais ferramentas são complementares e,
na maioria dos casos, potencializam os
conhecimentos do gestor sobre os clientes (desejos, necessidades, hábitos, atitudes etc.), permitem se manter antenado
a soluções disponíveis, que possibilitem
atender ao cliente adequadamente, e utilizar ferramentas tecnológicas que garantam a correta análise dos dados e a ágil
implementação de estratégias de vendas
cruzadas nas Farmacêuticas.

::: ::: Marcos Dornelles é consultor da Téssera
– Engenharia da Informação.
E-mail: marcos.dornelles@gmail.com

Recrutamento e Seleção
Arnaldo Pedace

Tempos difíceis
Devemos fazer uma profunda reflexão sobre o que está acontecendo.
O que temos hoje são apenas sinais. Nada garante que o trabalho
remoto será o tão falado “Novo Normal”.

O

mundo vive nesse momento um
grande desafio: como conter
a pandemia do coronavírus, e,
atrelado a ela, uma crise econômica, sem
mencionar a política. Mas vamos nos ater
às consequências que essa pandemia irá
deixar como legado.

a maioria das empresas irá adotar o trabalho remoto como prática mesmo depois
da pandemia, exaltando uma série de benefícios, mas, por outro lado, penso que
temos de ter muito cuidado nesse momento, a fim de não tomarmos decisões
pela emoção em razão da crise.

Em primeiro lugar, gostaria de mencionar
que antes da crise já vivíamos um momento de muitas transformações, com
a 4ª revolução industrial ou a chamada
Indústria 4.0. – o desenvolvimento e a
incorporação de inovações tecnológicas
que já estavam mudando radicalmente o
mundo como o conhecemos e irão moldar a indústria dos próximos anos.

No cenário atual, as empresas aderiram
ao modelo e a experiência tem sido positiva, mas precisamos nos lembrar de
que estamos vivendo uma guerra contra
o vírus, e que isso vai passar. Essa empolgação pode mudar quando tivermos métodos de tratamento e prevenção.

Com o surgimento do novo coronavírus,
esse processo de transformação apenas
acelerou as mudanças que seriam inevitáveis com as inovações tecnológicas
advindas da Indústria 4.0, principalmente
no Brasil, uma vez que as empresas foram
forçadas, de repente, a implementar o
home office.
Houve uma corrida ao mercado pelas
empresas para a compra de notebooks, já
que o kit básico para o trabalho remoto é
um computador, um celular e uma internet com velocidade razoável.
Antes do coronavírus, o home office era
uma modalidade de trabalho apenas para
algumas funções e, no máximo, para um
ou dois dias na semana. De repente, o
trabalho remoto passou ser a solução
para as empresas manterem suas atividades. Ou seja, a pandemia apenas acelerou
uma mudança que seria inevitável com as
novas tecnologias, mas que no Brasil levaria mais tempo.
Tenho notado o surgimento de muitas
pesquisas mostrando tendências de que

O isolamento social tem sido fundamental
para conter a velocidade de disseminação
do vírus e evitar o colapso na saúde, mas
as consequências já começam a aparecer
nos campos físico e emocional das pessoas: falta de contato físico ou contato visual com pessoas que trocavam assuntos
pertinentes ao trabalho (solidão), ou seja,
a quebra brusca da rotina.
Com filhos pequenos, é preciso conciliar
as necessidades das crianças com a sua
agenda de trabalho. Os exercícios físicos
diminuem e a alimentação é outro desafio: não comer besteiras como biscoitos,
salgadinhos etc.
Associada a tudo isso, há a queda da renda familiar de muitos trabalhadores. Essa
soma de fatores pode levar a graves problemas de saúde mental.
Enfim, devemos fazer uma profunda reflexão sobre o que está acontecendo. No
entanto, o que temos hoje são apenas sinais. Nada garante que o trabalho remoto
será o tão falado “Novo Normal”.

O isolamento social tem sido
fundamental para conter a
velocidade de disseminação
do vírus e evitar o colapso na
saúde, mas as consequências
já começam a aparecer nos
campos físico e emocional
das pessoas.

::: Arnaldo Pedace é Gerente de Relações
Sindicais Trabalhistas do Sindusfarma
– Sindicato da Indústria de Produtos
Farmacêuticos.
E-mail: trabalhista@sindusfarma.org.br
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Propriedade Industrial
Anderson Ribeiro e Aline
Ferreira de Carvalho Silva

A Anuência Prévia como ameaça a
patentes de canabinoides e opioides
O que vemos, portanto, é que tal posicionamento de se negar
anuência prévia a pedidos de patente que mencionem as substâncias
canabinoides e opioides é contrário à própria atuação da Anvisa.

A

pós quase duas décadas de controvérsias sobre o papel da Anvisa na concessão de anuência prévia aos pedidos de patentes da área
farmacêutica, a edição da Portaria Conjunta Anvisa/
INPI nº 01/2017 – pacificou que a análise da Agência se limitaria a avaliar se pedidos de patentes representariam perigo à saúde pública.
Contudo, a partir do surgimento de casos recentes,
que tiveram anuência negada após a edição da Portaria Conjunta, fica a pergunta: essas decisões cumprem com o objetivo de proteger a saúde pública?
A análise dos casos concretos indica que a Anvisa,
sob o pretexto de proteger a saúde pública, tem
adotado uma interpretação distorcida, negando
anuência a todo e qualquer pedido de patente que
contemple o uso em potencial de canabinoides e
opioides.
Ocorre que essa interpretação cria uma verdadeira e
injustificada barreira à inovação em duas classes relevantes de potenciais medicamentos para o tratamento da dor, um alvo terapêutico para o qual a indústria
ainda busca melhores opções farmacológicas.
Historicamente, o instituto da anuência prévia determinou que a Anvisa deveria anuir previamente
com a concessão de patentes farmacêuticas. E, a
despeito das boas intenções, o que se seguiu com a
sua criação foi um verdadeiro imbróglio jurídico, pois
a Agência não foi concebida para analisar patentes.
O artigo 229-C da Lei de Propriedade Industrial, por
sua vez, silencia quanto ao processamento de pedidos de patente pela Anvisa.
Na falta de regulamentação, o que se viu foi uma
acentuada controvérsia sobre qual seria o papel da
Agência em sede de anuência prévia, com o Judiciário se mostrando pouco simpático à análise de requisitos de patenteabilidade pela Anvisa.
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De forma a compatibilizar o mecanismo
da anuência prévia com as competências
legais da Agência, foi editada a Portaria
Conjunta Anvisa/INPI nº 01, 12 de abril
de 2017 – limitando a análise da Anvisa
ao possível perigo à saúde pública.
Conforme disposto no artigo 4º, §2º da
Portaria, entende-se que o risco à saúde
será caracterizado “quando o produto
farmacêutico compreender, ou o processo farmacêutico resultar em substância
cujo uso tenha sido proibido no País1.”
No âmbito da Anvisa, a “nova” anuência
prévia foi regulamentada pela Resolução
RDC nº 168/2017 e pela Orientação de
Serviço nº 51/DIARE/Anvisa, de julho
de 2018 – a qual determinou que substâncias proibidas são aquelas integrantes
das Listas E e F da Portaria SVS/MS nº
344/19982.
Na prática, as normas trazidas pela portaria têm representado uma barreira à concessão de patentes para invenções que
contemplem canabinoides e opioides,
com bom potencial terapêutico, visto que
a cannabis sativa e a papaver somniferum
são plantas proscritas pela já mencionada
Lista E, a despeito da inequívoca aplicação dessas substâncias para a potencial
promoção da saúde.
Em pesquisa realizada, utilizando-se a base
de dados Darts-IP, constatamos que a maioria, se não todos, os pedidos de patente que
tiveram sua anuência negada depois do advento da Portaria Conjunta Anvisa/INPI nº
01/2017, é relacionada a canabinoides ou
opioides voltados para uso médico 3.
O cenário ora descrito demonstra, no
mínimo, que a Autarquia tem olvidado
a Convenção das Nações Unidas sobre
Substâncias Psicotrópicas, assinada em
Viena em 1971 e que fornece base legal
para a Portaria SVS/MS nº 344/1998.
Esse tratado deixa muito claro em seu
preâmbulo que o “uso de substâncias psicotrópicas para fins médicos e científicos
é indispensável e que a disponibilidade
daquelas para esses fins não deve ser indevidamente restringida”.
Ou seja, o referido Tratado veda o uso
recreativo de substâncias, mas, naturalmente, sublinha a importância de seu uso

A análise dos casos concretos indica que a Anvisa, sob
o pretexto de proteger a saúde pública, tem adotado
uma interpretação distorcida, negando anuência a
todo e qualquer pedido de patente que contemple o
uso em potencial de canabinoides e opioides.

para fins médicos – seguindo o paradigma
estabelecido por Paracelso (considerado
o “pai da toxicologia”), para quem o médico deve ter uma mente aberta, já que
todas as substâncias são potencialmente
nocivas e o que diferencia o remédio do
veneno é a dose 4.
Foi esse paradigma que permitiu que
opiáceos continuassem a ser utilizados
diariamente em anestesias, embora o uso
recreativo do ópio esteja banido desde o
Tratado Internacional do Ópio de 1912.
Também foi este paradigma que fez com
que a Anvisa, paulatinamente, fosse permitindo o uso de canabinoides por cidadãos brasileiros, até culminar na RDC
327/2019, que trata de produtos à base
de Cannabis.
O que vemos, portanto, é que tal posicionamento de se negar anuência prévia a
pedidos de patente que mencionem tais
substâncias é contrário à própria atuação
da Anvisa, quando age como regulador do
mercado de medicamentos e não protege
a saúde pública, já que uma patente não
dá direito de uso de seu objeto, mas meramente concede um direito de interditar
o uso por terceiros.
É importante ressaltar que a anuência prévia não se confunde com a concessão de
registro sanitário – a ser oportunamente
analisada pela Anvisa. Neste sentido, a advertência do então Diretor Renato Porto,
em Reunião Ordinária Pública, que analisava um caso de não-anuência:
“Parece-me que a Anvisa quer entrar no
processo lá no início, já prevendo que esse
produto poderá ser desenvolvido, será
contra a saúde pública e, se for contra a
saúde pública, não dou nem a patente (...).
É importante que a Anvisa não se sobreponha à ciência, a um modelo que está
sendo desenvolvido ao longo da história 5”.

Em vista do exposto, a despeito dos significativos avanços no tema, percebe-se que
ainda hoje a anuência prévia tem o potencial de gerar indesejados entraves à inovação no Brasil, pois em vez de promover a
saúde pública, tem servido de instrumento
que obsta e desestimula a pesquisa de canabinoides e opioides, entre outras substâncias com sabido potencial terapêutico
benéfico para a sociedade.
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Marketing Digital
Cleverson Andrade

Seu negócio está preparado
para o marketing digital?
Não é possível dizer que uma campanha vai trazer seu
faturamento de volta em três dias. O risco sempre
existe e nem tudo depende apenas do marketing.

A

frase mais ouvida diante da recente pandemia é: o mundo mudou.
Ora, isso não é novidade. Ele está
mudando todos os dias, mas essa mudança ainda encontra entrave na mentalidade de muitos empresários.
O home office ganhou força nos últimos
meses, as reuniões ganharam os ambientes virtuais, economizando tempo e encurtando distâncias. Prejuízos ocorreram,
negócios foram desfeitos e alguns nem
chegaram a ser fechados porque o empresário não havia mudado a sua forma
de pensar.
Achar que um negócio vai dar certo porque há tempos segue os mesmos moldes
é um erro cometido por nove entre dez
empresários. Ou você se adapta, ou o
mundo (e aqui leia-se seu concorrente)
engole você.
Um exemplo evidenciado pela Covid-19
é a compra em ambiente virtual. Com o
decreto de fechamento de algumas atividades e o distanciamento e isolamento
social, estar presente na internet fez a diferença para a maioria dos empresários,
e quem não utilizava esse canal em seu
favor, teve de se adaptar com urgência.
Comprar pela internet se tornou uma
questão de saúde pública.
Uma pesquisa da Content Trends (2019)
revela que mais de 90% dos brasileiros
estão em alguma rede social e consomem
conteúdo on-line. Ou seja, sua empresa
realmente precisa de presença on-line,
pois, seu concorrente, certamente, está lá.
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Estar presente na internet é ir até o seu
cliente aonde ele estiver, sem perder
negócios, buscando sempre melhores
oportunidades. Costumo dizer que antes mesmo de um cliente visitar seu estabelecimento, é na internet que ele vai
buscar informações sobre o seu produto
ou serviço. Porém, muito além de estudar
qual é a rede social ideal e como promover a imagem da sua marca na internet, é
importante que a sua estratégia seja relevante e traga soluções para as personas
— representação ideal do cliente, seus hábitos e desafios — que são atingíveis pelo
seu negócio!

saiba que você realmente vai perder dinheiro e tempo!

Em terra de internet, ganha quem se relaciona com os clientes e tem uma estratégia assertiva para a tomada de decisão.
“Ah, mas então não basta criar um perfil no
Facebook ou Instagram e postar conteúdo? Achei que era mais simples”. Não, não
basta. Independentemente do material ser
uma campanha publicitária, um anúncio
ou oferta de conteúdo nas redes sociais,
toda estratégia deve ser estruturada.

Com planejamento de marketing digital,
você vende mais

Não sabe por onde começar? Reuni benefícios que vão fazer você pensar em um
planejamento de marketing digital agora
mesmo!

Existem algumas variáveis neste processo. Antes de vender, sua empresa precisa
de um trabalho de branding para posicioná-la na internet e fazer com que ela seja
lembrada pelos pontos que agregam a
vida do consumidor.

Planejamento de marketing digital =
estratégias certas
Quem nunca ouviu algum conhecido reclamando de ter investido em marketing
e não ter o retorno esperado em vendas
ou outros objetivos? Sem um planejamento de marketing digital adequado,

Não é possível dizer que uma campanha
vai trazer seu faturamento de volta em
três dias. O risco sempre existe e nem
tudo depende apenas do marketing.
O seu produto pode influenciar a venda,
o mercado, o cenário econômico, os pontos fortes da concorrência e o escopo da
ação se marketing. É por isso que contar
com especialistas que saibam como desenvolver um planejamento de marketing
digital é fundamental.

Com um planejamento de marketing digital certo, você pode vender mais! Obviamente, esse planejamento precisa ser
direcionado para uma estratégia de vendas, que inclui serviços como o Google
Ads, campanhas patrocinadas nas redes
sociais ou outras estratégias.

Trabalhar com marketing de conteúdo
relevante é crucial neste sentido, e a consequência também pode ser uma venda,
já que um planejamento bem feito vai
considerar todas as etapas da jornada do
consumidor até que a conversão de fato.
Redução de erros e foco no resultado

Antes de vender, sua
empresa precisa de um
trabalho de branding
para posicioná-la na
internet.

Na internet tudo é uma via de mão dupla, e promover o relacionamento com
seu cliente em tom de diálogo e entender
realmente as suas necessidades minimiza
erros e traz mais resultados.
Ninguém gosta de ficar no vácuo, não
é mesmo? Por isso, planejamento de
marketing digital é a essência para saber
exatamente como interagir e quando fa-

O cliente é o
coração de tudo.
Sua empresa
existe por causa
de um propósito
que é atendê-lo,
e isso só pode
ser feito com
excelência quando
fica claro quais
são as suas dores,
problemas e
desafios.

zer isso no momento que o seu cliente
ideal procura pela solução!
Tem como dar errado? Você só vai poder
dizer isso se fez o que tinha que ser feito
na hora certa!
Você conhecerá melhor o seu cliente.
A pergunta que não quer calar é: você conhece o seu cliente de verdade?
Ao elaborar um planejamento de marketing digital, com todas as técnicas de pesquisa, investigação e contribuição de colaboradores, equipe comercial e parceiros,
você terá informações muito mais consistentes para responder a essa pergunta!
Lembre-se: o cliente é o coração de tudo.
Sua empresa existe por causa de um propósito que é atendê-lo, e isso só pode ser
feito com excelência quando fica claro
quais são as suas dores, problemas e desafios!
::: Cleverson Andrade é CEO da Clikss Brasil.
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Neuromarketing
Gilberto Santos

Conceitos da
Neuroinovação

– Parte 2

A busca por meios remotos para a
comunicação entre a força de campo
e os seus clientes intensificou
verticalmente, na tentativa de se
manter o contato.

O

aparecimento da Covid-19 trouxe
uma série de desafios ao mercado
em geral e, claro, às condições nas
quais a indústria farmacêutica visita um
dos seus principais clientes, o médico. O
distanciamento social provocou uma queda vertiginosa nas visitações médicas.

tes de vendas e Medica Science Liasons
(MSLs) pessoalmente em uma clínica ou
consultório na semana anterior à pesquisa. Essa taxa média de interação caiu para
0,2 reuniões por entrevistado no ambiente hospitalar. Ou seja, deixando as visitas
presenciais praticamente abandonadas.

Segundo os resultados da pesquisa da
Medefield (2020) mostram que os 1.165
entrevistados de todos os países (Austrália, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Itália,
México, Espanha, Reino Unido e EUA) interagiram em média com 0,5 representan-

Neste contexto, o médico também se
adapta ao ambiente, implementando e,
em alguns casos, ampliando a telemedicina síncrona e assíncrona em seus
consultórios. A intenção de receber o
contato dos representantes da indústria
farmacêutica também segue um caminho
diferente do presencial em favor de outros meios. Conforme a pesquisa realizada pela Minds4Heath (Veçoso, 2020), no
início de abril/2020, foram entrevistados
133 médicos, pelo Brasil e por telefone,
sendo que o uso de aplicativos como o
“WhatsApp” e mensagens por e-mail foram os mais citados como meios remotos
pelos quais os respondentes aceitam receber o contato da indústria farmacêutica. A pesquisa ressalta que, a rigor, apenas os contatos por meio de telefones
fixos têm baixo percentual de menções.

A neuroinovação
surge como um
meio para atingir o
objetivo da eficácia
da mensagem ao
canal escolhido.
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A busca por meios remotos para a comunicação entre a força de campo e os
seus clientes intensificou verticalmente,
na tentativa de se manter o contato e o

relacionamento, mas ainda em momento
de construção. Contudo, questionamentos sobre a efetividade da mensagem ao
cliente chegam rapidamente à discussão,
pois alguns materiais promocionais são
apenas cópias digitalizadas ou adaptações superficiais do que se praticava durante as visitas presenciais.
É conhecido que cada meio de comunicação tem suas particularidades nas quais
a mensagem, em sua forma e conteúdo,
deve se adaptar. A neuroinovação surge
como um meio para atingir o objetivo da
eficácia da mensagem ao canal escolhido ao estimular o desenvolvimento das
características fundamentais de um inovador de valor: percepção, controle do
medo e a inteligência social.
A percepção dependerá de como o cérebro interpreta os estímulos externos
e internos ao organismo (CHIAVAGLIA
NETO, 2015). Neste caso, quais são os
melhores horário, canal e tipo de mensagem ao cliente. Como o cérebro é um
órgão que permite certa plasticidade,
então, pode ser moldado fortemente por
experiências. Por exemplo: treinamento
em determinado assunto.
O controle do medo é uma característica
dos inovadores que não ficam paralisa-

dos diante do perigo do ridículo, do preconceito ou até mesmo do perigo físico
(BERNS, 2009, p. 22). Em nosso caso, é
vencer o medo do uso da tecnologia da
comunicação remota, com toda a sua
complexidade de configuração e sincronicidade difusa com a memória recente do
discurso promocional presencial de hábito enraizado na força de campo.
Conforme Chiavaglia Neto (2015), a inteligência social significa ter a habilidade
de gerar o poder de acesso e influência
sobre as pessoas, em especial aquelas importantes para que o produto ou serviço
seja adotado pelos clientes.
Em nosso caso, deve ser dada atenção ao
engajamento digital do stakeholder, pois

com a influência digital nos hábitos dos
clientes, o aprendizado do relacionamento presencial deve buscar um equilíbrio
síncrono com o relacionamento digital.

José Chiavaglia Neto. 2015. E-book. Disponível em: https://jnchavaglia.files.wordpress.
com/2015/01/e-book-neuroinovac3a7c3a3o.
pdf. Acesso em 28 fev. 2020.

Claramente a neurociência, por meio da
neuroinovação pode contribuir com soluções eficazes neste momento de construção de novos modelos de comunicação
com a classe médica.

Simon, King, Medefield - Survey results: pharma faces slow re-engagement process with
physicians, FirstWorld, Junho, 2020.
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Presencial versus Digital

Modelo síncrono e assíncrono como
modelo de neuroinovação na
promoção médica.

Crédito: Felipe Santos

Evolução da intensidade
e domínio dos canais de
comunicação com a
classe médica.
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Dose Única
Floriano Serra

A SEGUNDA VACINA
Na pandemia, muitas
pessoas estão tendo
reações positivas,
aproveitando a
quarentena para fazer
cursos on-line, ler,
descobrir talentos para
a arte, moda, culinária
e, principalmente, para
se (re) aproximar do
cônjuge, dos filhos e
demais familiares.

C

alcance de todos. Uma vacina que pode
ser chamada de autocontrole, paciência
ou bom senso.

Uma pena que isso tenha acontecido. A
humanidade não merecia a Covid-19, embora muitos acreditem que o vírus surgiu
para promover uma necessária “limpeza”
moral e espiritual no mundo.

Crises contínuas de ansiedade, medo,
depressão, pânico, agressividade, insônia
e estresse estão atacando, talvez, muito
mais gente do que o próprio coronavírus.
A falta de informação – ou o uso de informações falsas – está criando hipocondríacos, que veem o fantasma do vírus em
quase tudo – até num espirro, tosse ou
dor de cabeça eventuais – e essa paranoia acaba por somatizar e desencadear
aquelas crises.

om a pandemia, pela primeira vez,
a mídia e as redes sociais encontraram um novo tema para preencher
suas pautas, anteriormente recheadas de
boatos, fofocas e denúncias, corrupção e
disputas políticas.

Se assim é, a intenção é boa, mas a dose
terapêutica está sendo muito forte, excessiva, ceifando indistintamente muitas
vidas ou deixando sequelas.
A luta agora é por uma vacina, e vários laboratórios estão empenhados em criá-la
e, mais cedo ou mais tarde, ela deverá estar disponível.
Enquanto isso, acredito que as pessoas
deveriam usar uma segunda vacina, ao

Crises contínuas de ansiedade,
medo, depressão, pânico,
agressividade, insônia e estresse
estão atacando, talvez, muito
mais gente do que o próprio
coronavírus.

Ao mesmo tempo, felizmente muitas pessoas estão tendo reações positivas, aproveitando a quarentena para fazer cursos
on-line, ler, descobrir talentos para a arte,
moda, marcenaria, culinária, música, fotografia e, principalmente, para se (re)
aproximar do cônjuge, dos filhos e demais
familiares que compartilham o espaço da
casa. A quarentena é um bom momento
para a meditação, o autoconhecimento,
a descoberta do diálogo, da paciência, do
carinho e de criatividade.
A pandemia é grave? Claro que é e exige os cuidados recomendados pelos
profissionais da saúde, sobretudo, o uso
de máscara e o distanciamento. Evitar o
alarmismo de certa imprensa e não levar
a sério as “fakes news” também são ótimas medidas preventivas contra as crises
emocionais e psicológicas.
Mas, se nada disso estiver ao seu alcance,
use uma terceira vacina, que já pode estar
latente dentro de você e é autoaplicável:
a fé.

::: 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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