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Alívio da
FEBRE E DOR 1

100 mg/ml

A marca do médico 
no alívio da febre e dor

• 22 mil médicos visitados

• 2 forças de visitação

• Qualidade e tradição Aché

DORALIV - ibuprofeno - MS - 1.0573. 0370 - DORALIV é um medicamento indicado para febre e dores leves e 
moderadas, associadas a gripes e resfriados, dor de garganta, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, cólicas 
menstruais, dores musculares e outras. CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade prévia ao ibuprofeno ou a qualquer 
componente da formulação. Não utilizar em indivíduos com úlcera péptica ativa, sangramento gastrintestinal ou em 
casos em que o ácido acetilsalicílico, iodeto e outros antiinflamatórios não-esteróides tenham induzido asma, rinite, 
urticária, pólipo nasal, angiodema, broncoespasmo e outros sintomas de reação alérgica ou anafilática. Evitar o uso 
durante o período de gravidez ou lactação, exceto por orientação médica. Este medicamento é contraindicado para 
uso em crianças menores de 6 meses de idade.Referência Bibliográfica: 1. Bula do produto DORALIV: gotas. 
Responsável técnico: Dr. Wilson R Farias. Guarulhos, SP. Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. 

Impresso em Julho/2011

Abasteça seu estoque!
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Medicasp® é o novo shampoo cosmético com cetoconazol
que ajuda a eliminar o fungo causador da caspa em 21 dias.

É a solução efetiva contra a caspa, em contraponto aos 
demais produtos do segmento que focam apenas na 
hidratação e proteção dos cabelos.

Benefícios
• Contém Cetoconazol. 
• Alivia a coceira, o ardor e a irritação no couro cabeludo.
• Ajuda a eliminar o fungo causador da caspa em 21 dias.
• Não resseca e deixa os fi os macios e saudáveis.

96% de 
aprovação.

O seu último anticaspa

Cetoconazol 1%: comprovada efi cácia para eliminar e prevenir 
o reaparecimento do fungo causador da caspa. Permite o 
crescimento de fi os mais saudáveis e com melhor aparência.

702574  MEDICASP SHAMPOO 130ML

Cód.: 702574
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Medicasp® é o novo shampoo cosmético com cetoconazol
que ajuda a eliminar o fungo causador da caspa em 21 dias.

É a solução efetiva contra a caspa, em contraponto aos 
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hidratação e proteção dos cabelos.

Benefícios
• Contém Cetoconazol. 
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• Não resseca e deixa os fi os macios e saudáveis.

96% de 
aprovação.

O seu último anticaspa

Cetoconazol 1%: comprovada efi cácia para eliminar e prevenir 
o reaparecimento do fungo causador da caspa. Permite o 
crescimento de fi os mais saudáveis e com melhor aparência.

702574  MEDICASP SHAMPOO 130ML
Cód.: 101879
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Por José Bento da Costa Filho

Antes de fAlAr sobre Gestão 

dos Estoques, é importante abor-

dar a necessidade dos estoques 

nas empresas. Resumidamente, 

os estoques servem para oti-

mizar os custos das empresas e 

compensar instabilidades e in-

certezas do negócio, a fim de 

evitar o desabastecimento e um 

eventual não atendimento da 

demanda. O tempo de entrega 

dos produtos, dificuldades de 

planejamento e sazonalidade, 

além dos altos custos de trans-

porte, são premissas que defi-

nem a necessidade de estoques.

A Gestão dos Estoques procura 

balancear, de um lado, um deter-

minado nível de disponibilidade 

dos produtos e, do outro, os cus-

tos necessários para atingir uma 

boa qualidade de serviço (nível 

de serviço). As empresas fazem 

essa gestão, procurando definir 

o processo/modelo para gerir a 

quantidade de estoque, com o 

menor custo possível, que aten-

da o nível de serviço desejado.

Para uma boa Gestão de Esto-

ques, é essencial ter uma previ-

são assertiva da demanda, com 

revisões periódicas e uma políti-

ca de estoques estabelecida com 

base na estratégia da empresa e 

sua forma de atuação. A previsão 

da demanda deve ser estipulada 

segundo métodos de análise his-

tórica, que exigem conhecimen-

to de números de consumo an-

teriores para a determinação do 

padrão de consumo atual. Dessa 

forma, é possível levar em conta 

o comportamento e efeitos asso-

ciados ao consumo, ao longo de 

intervalos de tempo regulares, 

tais como tendências, sazonali-

dade, ciclo de negócios, perfis de 

consumo regional e mesmo va-

riações regulares ao acaso.

Conhecendo os padrões de con-

sumo da demanda, a empre-

sa pode planejar e controlar a 

forma de utilização de seus esto-

ques. As flutuações da demanda 

condicionam a manutenção de 

estoques de segurança para cor-

rigir os desvios, ou mesmo esto-

ques especulativos, em caso de 

variações por tendência, já que 

é possível tirar proveito da es-

cassez de produtos no mercado 

quando se está abastecido dos 

mesmos. A constatação de de-

manda sazonal irá gerar a neces-

sidade de um estoque de anteci-

pação para manter o equilíbrio 

nos picos de consumo.

Como é possível fazer essas ava-

liações no dia a dia do seu negó-

cio, sendo um pequeno ou mé-

dio varejo farmacêutico, sem 

construir uma complexa gestão 

de estoques?

A SantaCruz possui uma gestão 

de estoques e armazenagem 

que possibilita ao varejo fazer a 

reposição diariamente, contan-

do com facilidades na emissão 

Como se preparar para os 
períodos de pico e fazer a 
Gestão dos Estoques
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de pedidos, por meio do Pedido 

Eletrônico. Dessa forma, permite 

que o varejo tenha tranquilida-

de na administração e não pre-

cise trabalhar com altos índices 

de estoques, reduzindo, assim, o 

investimento em capital de giro.

No entanto, é importante mo-

nitorar, no dia a dia, fatos como 

“perdas de vendas” por falta de 

produtos, que podem ser medi-

dos de forma simples (caso não 

tenha um sistema que o faça), 

anotando num relatório de faltas 

toda vez que o consumidor soli-

citar um produto. A partir disso, 

é possível identificar a maior in-

cidência de faltas e aumentar a 

solicitação de compras desses 

itens. Com isso, também é possí-

vel identificar itens que a farmá-

cia não trabalha e avaliar o mix 

para melhor atender o cliente.

Na gestão de estoques de hi-

giene e beleza, mesmo com o 

distribuidor fazendo a reposi-

ção diária, é importante manter 

um nível de estoque na pratelei-

ra, pois, neste perfil de negócio,  

o autoconsumo é predominante 

e ter a prateleira cheia estimula a 

compra por parte do consumidor. 

Vale investir!

É importante estar atento ao mer-

cado para antecipar os períodos 

de pico, procurando aumentar o 

estoque dos itens impactados (por 

exemplo: inverno, verão, alta de 

preços etc.), tentar obter informa-

ções (principalmente com os forne-

cedores) de quais produtos estão 

sendo foco de prescrição médica e 

sobre as perspectivas de aumento 

ou redução do consumo, para que 

seja possível planejar o tamanho e 

a composição dos estoques, bem 

como controlar as variações que 

contrariam as expectativas para 

evitar perdas no curto ou longo 

prazo. Assim como nos produtos 

de higiene e beleza, o investimen-

to em produtos que estão com pro-

paganda médica é fundamental.

Os custos decorrentes da falta de 

planejamento e controle de esto-

ques podem comprometer a liqui-

dez da empresa e criar um “espi-

ral” de perdas. Compras excessivas 

geram custos de capital empata-

do, despesas de armazenagem e 

risco de obsolescência. Os custos 

provocam a redução no capital de 

giro. A falta de capital para investir 

vai provocar a redução nos níveis 

de estoque, falta de produtos e 

perdas em vendas. O fluxo de cai-

xa fica comprometido e o capital 

de giro encolhe ainda mais.

grandes negócios. Os profissio-

nais de compras também pre-

cisam estar atentos às mudan-

ças e tendências do mercado 

e plenamente capacitados nas 

diversas técnicas de Gestão de 

Estoques e Compras.

Para tanto, além de suas natu-

rais habilidades de negociação, 

necessitam de conhecimento 

em aspectos financeiros da ges-

tão de estoques e vendas, de 

acordo com os perfis de deman-

da dos produtos que negocia, e 

estar disposto a adotar a filo-

sofia de colaboração com par-

ceiros internos e externos, que 

hoje é fundamental no processo 

de criação e manutenção de ca-

deias de suprimentos lucrativas.

Repetições cíclicas desse pro-

cesso levam a empresa a con-

trair dívidas em curto prazo e a 

empregar boa parte de sua re-

ceita no saneamento de proble-

mas financeiros. Os lucros dimi-

nuem, o crescimento do negócio 

fica comprometido e a empresa 

se torna mais vulnerável e sen-

sível às oscilações do mercado.

Para realizar uma boa Gestão 

dos Estoques e conseguir se 

preparar para momentos de 

picos é importante para as 

empresas ter ferramentas de 

gestão informatizadas, que po-

dem ser encontradas no merca-

do, sendo possível fazer a ges-

tão em pequenos, médios ou 

Com o aumento da competição, do 

mix de produtos e da dificuldade 

das empresas com a alta incidência 

da carga tributária (além da neces-

sidade de satisfazer consumidores 

cada dia mais exigentes e atentos), 

não é mais possível gerir estoques 

e compras com base unicamente 

na experiência. Vale observar que 

não existe custo maior do que per-

der um cliente por falta de produto. 

Portanto, vale à pena investir tem-

po (pelos menos duas horas do seu 

dia, avaliando faltas e excessos de 

produtos) e dinheiro na Gestão dos 

Estoques. Em tempo: o verão vem 

aí. Preparem seus estoques! 

Com o aumento da competição, do mix de produtos e da dificuldade das 
empresas com a alta incidência da carga tributária (além da necessidade 
de satisfazer consumidores cada dia mais exigentes e atentos), não é mais 
possível gerir estoques e compras com base unicamente na experiência. 

José Bento da Costa Filho é Gerente de 
Compras da SantaCruz Distribuidora.
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Farmacêuticos 
têm papel vital 
na prevenção e 
combate à dengue

a dengue continua a crescer assus-

tadoramente em várias regiões do 

país. Por isso, não se pode esperar 

que apenas o poder público faça a 

sua parte. A população precisa es-

tar consciente sobre o seu papel 

no combate à doença e uma das 

fontes que leva a essa consciência 

são os profissionais de Farmácia.

Drogarias e farmácias são estabele-

cimentos em que circulam milhares 

de pessoas, de todas as classes so-

ciais. Por isso, é fundamental que 

esse público receba informações 

passadas pelos farmacêuticos para 

que, assim, possam multiplicar esse 

conhecimento com seus familia-

res, amigos e colegas de trabalho. 

As informações a serem passadas 

incluem os sintomas da dengue,  

a importância de procurar um mé-

dico se houver a suspeita de que a 

própria pessoa ou alguém próximo 

tenha contraído a doença e o corre-

to uso dos medicamentos, evitan-

do a automedicação.

Mas, o mais importante, é que as 

orientações de prevenção sejam 

oferecidas de maneira clara e ob-

jetiva, para que todos compreen-

dam como é simples, mas vital, agir 

contra o mosquito aedes aegypti, 
o vetor de transmissão da dengue.

O farmacêutico deve sempre ter 

em mente que ele é o profissional 

de saúde que está mais próximo e 

disponível da população. Por isso, 

essa relação de confiança que cul-

tiva com os clientes de seu estabe-

lecimento é de extrema importân-

cia. Em especial, com as pessoas 

das classes mais baixas, que ne-

cessitam conhecer as ações pre-

ventivas devido aos locais em que 

vivem, que favorecem a prolifera-

ção do mosquito e, consequente-

mente, da doença.

Em resumo: o farmacêutico pos-

sui um grande papel educador 

e está em contato direto, diaria-

mente, com a população, prestan-

do assistência em vários níveis. Por 

isso, ele carrega consigo o dever 

de cumprir a missão de conscien-

tizar e provar que, se cada um fizer 

a sua parte, a doença deixará de 

fazer tantas vítimas e, num futu-

ro não tão distante, estará restrita 

a alguns poucos casos, deixando 

de ser um estado de epidemia em 

tantos Estados brasileiros. 

Edson Chigueru Taki é farmacêutico e diretor-
tesoureiro do Conselho Federal de Farmácia (CFF).

A prevenção e o combAte 

à dengue é uma obrigação de 

todos os cidadãos brasileiros. 

Assim, de maneira ainda mais en-

fática, essa responsabilidade tam-

bém recai sobre os farmacêuticos 

que atuam em farmácias e dro-

garias. Afinal, esses profissionais 

têm contato direto com a popu-

lação e devem utilizar seu co-

nhecimento técnico e científico 

para orientar as pessoas sobre as 

formas de se prevenirem contra 

essa doença que, se não tratada 

da maneira adequada, em muitos 

casos, pode levar ao óbito.

É importante que cada um de 

nós, farmacêuticos, coloque em 

favor da população o espírito de 

liderança que possuímos em re-

lação à comunidade em que es-

tamos inseridos, não perdendo 

de vista que o farmacêutico é um 

educador por excelência.

Infelizmente, apesar de todas as 

campanhas de conscientização e 

dos esforços empreendidos pelas 

autoridades de saúde do Brasil,  

Por Edson Chigueru Taki

As informações a serem passadas incluem os sintomas da dengue, 
a importância de procurar um médico e o correto uso dos medicamentos, 
evitando a automedicação. Mas, o mais importante, é que as orientações 
de prevenção sejam oferecidas de maneira clara e objetiva.
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Aumenta incidência de 
câncer em pessoas jovens

Pesquisa mostra que, no geral, 25% 
dos pacientes submetidos a cirurgias 

para tratamento de câncer têm 
menos de 50 anos.  Desse total, 64% 

dos casos são do sexo feminino 

umA em cAdA quAtro pessoas 

que se submetem a cirurgias onco-

lógicas tem menos de 50 anos. Esse é 

o principal resultado de uma pesqui-

sa realizada pelo Instituto do Câncer 

do Estado de São Paulo (Icesp), liga-

do à Secretaria de Estado da Saúde e 

à Faculdade de Medicina da USP, feito 

com 12,8 mil pessoas operadas na uni-

dade. Além disso, de acordo com o es-

tudo, a maioria dos pacientes (51,5%) 

é do sexo feminino. E, na análise ex-

clusiva de quem tem até 49 anos, as 

mulheres representam 64% dos casos.

“Esse levantamento mostra claramen-

te que a ideia de que o câncer afeta so-

mente pacientes mais velhos está erra-

da.  É um número expressivo. Por isso, 

é muito importante que as pessoas, in-

dependentemente da idade, façam os 

exames de rotina regularmente e pro-

curem o médico de sua confi ança sem-

pre que notarem alguma anormalida-

de”, alerta o oncologista e diretor geral 

do Icesp, Paulo Hoff . Segundo ele, este 

alerta deve ser ainda mais levado a sé-

rio pelos homens, que costumam deixar 

de lado ou adiar ao máximo os cuida-

dos com a própria saúde.
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Principais especialidades
De acordo com o levantamento, a principal espe-

cialidade cirúrgica utilizada é a urologia, responsá-

vel por 28% de todos os procedimentos realizados. 

Em seguida, estão os procedimentos relacionados a 

cabeça e pescoço (11%), aparelho digestivo (8,5%), 

ginecologia (8,5%), mastologia (7%), toráxica (5%) 

e ortopédica (2%). Além disso, cirurgias plásticas 

reparadoras são responsáveis por 8% das interven-

ções cirúrgicas realizadas no Icesp.

O estudo também mostra que 30% dos pacientes 

submetidos a uma cirurgia de câncer têm mais de  

70 anos; 27%, de 60 a 69 anos; e 24%, entre 50 e  

59 anos. Considerados jovens, os pacientes com me-

nos de 50 anos somam 25% de todos os operados. 

A maior parte está concentrada na faixa etária de  

40 a 49 anos (14%), seguida por aqueles que têm 

entre 30 e 39 anos (6%). Pacientes com idade  

entre 20 e 29 anos correspondem a 4% dos que fo-

ram submetidos à cirurgia e os que têm até 19 anos 

representam 2% dos operados.

Homens em risco
De todos os tumores malignos que atingem o públi-

co masculino, 23% são urológicos, especialidade que 

inclui os rins, bexiga, próstata, uretra e pênis. Quando 

se analisa apenas os órgãos que estão presentes tan-

to em homens quanto em mulheres, a população do 

sexo masculino apresenta uma incidência até três ve-

zes maior de câncer. “E um dos principais fatores que 

contribui para este quadro é a desinformação”, afirma 

o urologista do Icesp, Marcos Dall’Oglio.

Um levantamento realizado pela instituição aponta 

quais são os principais questionamentos e mitos po-

pulares existentes entre os homens sobre a incidência 

e o diagnóstico da doença. Perguntas e afirmações 

como “Segurar a urina dá câncer?”, “Jovens não correm 

de risco de ter câncer”, “Fumar não está relacionado ao 

desenvolvimento de câncer, com exceção no pulmão” 

são exemplos da forma errada de pensar dos homens.

De acordo com Marcos Dall’Oglio, é fundamental que 

esses questionamentos e “certezas” sejam desmitifi-

cadas. “O paciente precisa saber quais são os fatores e 

os comportamentos de risco para o desenvolvimento 

de cânceres urológicos. Somente a boa informação 

ajudará a reduzir o número de homens, especialmen-

te jovens, que chegam tardiamente ao consultório 

em busca de tratamento”, alerta.

Mitos PoPulares

Veja abaixo alguns mitos populares que prevalecem 

entre os homens quando o assunto é câncer urológico:

• mAsturbAção pode cAusAr câncer – Não 

há relação entre esta prática e o desenvolvimento 

de tumores urológicos.

• segurAr A urinA dá câncer – Não há qual-

quer estudo científico que associe o fato de segu-

rar a urina com o desenvolvimento de câncer ou 

com a instalação de qualquer outra doença.

• todA cirurgiA pArA trAtAmento de cân-
cer de próstAtA provocA impotênciA – 

Não. Apenas um dos tipos de cirurgia, que prevê 

a retirada total da próstata (prostatectomia radi-

cal), pode vir a provocar impotência. O risco de isso 

acontecer é de 30% e depende de fatores como 

idade, função sexual pré-operatória e gravidade do 

tumor. Além disso, vale ressaltar que o crescimento 

benigno da próstata não provoca impotência.

• não há relAção entre o Ato de fumAr e 
o desenvolvimento de tumores uroló-
gicos – Há sim, pois 70% dos casos de câncer de 

bexiga ocorrem em pacientes fumantes.

• fAltA de higiene não está relAcionAdA 
Ao câncer – A maioria dos tumores no pênis 

surge em decorrência da falta de higiene no ór-

gão genital.

• homens jovens não estão sujeitos Ao de-
senvolvimento de câncer – A maioria dos 

tumores é mais raro no público jovem, mas o cân-

cer de testículo acomete principalmente os indiví-

duos que têm entre 15 e 35 anos.

• só devo me preocupAr depois que surgi-
rem sintomAs – A maior parte dos tumores cres-

ce de maneira silenciosa. Por isso, o cuidado roti-

neiro com a saúde é muito importante. Metade dos 

casos de câncer de rim em tratamento no Icesp foi 

detectada durante a realização de exames de rotina, 

quando o homem não apresentava qualquer sinto-

ma que indicasse que já estivesse com a doença. 

“A ideia de que o câncer afeta somente pacientes mais 
velhos está errada. Por isso, é muito importante que as 
pessoas, independentemente da idade, façam os exames 
de rotina regularmente e procurem o médico de sua con-
fiança sempre que notarem alguma anormalidade”
Paulo Hoff, oncologista
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ovo, cAfÉ, mAnteigA, vinho tinto, carne de 

porco. Historicamente, estes e muitos outros ali-

mentos são alvos de opiniões contraditórias sobre o 

seu consumo, movimentando médicos, nutricionis-

tas e outros profi ssionais que trabalham com saúde, 

além dos ditados da “sabedoria popular”. Mas, afi nal, 

o que existe de verdade em citações tão tradicio-

nais quanto “café faz mal para o coração” ou “carne 

suína é um verdadeiro veneno”, entre tantas outras? 

O que, na realidade, não passa de mito e o que deve 

ser levado a sério. Para falar sobre o tema, a revista 

SantaCruz conversou com o médico Jairo Passos de 

Almeida Barbosa, membro da Sociedade Brasileira 

de Endocrinologia e Metabologia.

Ao longo dos séculos, muitas afi rmações 
relativas aos alimentos que fazem bem ou mal 

à saúde se disseminaram entre as pessoas. 
Com o tempo, estudos científi cos estão 

comprovando ou negando essas crenças

MITOS e 
VERDADES

O ovo já não é mais o vilão 
de antes. A proteína desse 
alimento é de altíssima qualidade
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A cafeína estimula o 
funcionamento do 

organismo e da memória

santacruz – como as pessoas devem agir em relação 
aos ditados populares que determinam certas “verda-
des” a respeito de vários alimentos?
Jairo Passos de Almeida Barbosa – Existem muitos mi-

tos sobre a alimentação nossa de cada dia. O imaginário 

popular é muito rico nessas histórias, é algo que faz parte 

de nossa cultura. O tema é debatido em todos os âmbi-

tos da sociedade, deixando as pessoas na dúvida do que 

realmente é verdade ou não. No entanto, é importante 

deixar esses “preconceitos” de lado e consultar um médico 

ou um profi ssional de nutrição para, não apenas saber o 

que é “mito” ou “verdade”, mas, principalmente, identifi car 

a dieta mais apropriada ao seu caso, a fi m de que possa ter 

boa saúde e melhorar sua qualidade de vida.

um dos alimentos mais citados em qualquer conversa 
do tipo “isso pode, isso não pode” é o ovo. Afi nal, trata-
se de um alimento que faz bem ou mal à saúde humana?
O ovo já não é mais o vilão de antes. Pesquisadores da 

Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, publicaram 

recentemente um estudo cujos resultados apontam que 

ingerir um ovo por dia, de uma forma geral, faz bem à saú-

de, pois a proteína desse alimento é de altíssima qualida-

de. No entanto, o privilégio não é para todos. Quem pos-

sui colesterol alto ou já sofreu algum evento coronariano, 

como infarto, deve limitar o consumo a duas gemas por 

semana, que podem ser preparadas com uma quantida-

de maior de claras, por serem ricas em albumina, proteína 

fundamental para conservar o estado nutricional do orga-

nismo e manter os líquidos circulando dentro dos vasos.

o que dizer, então, das carnes bovinas?
A carne vermelha deve ser consumida moderadamente 

por quem possui fatores de risco para o coração. Trata-se 

de um alimento rico em vitamina B, ferro e niacina, com-

ponente que ajuda a combater as taxas elevadas de co-

lesterol. A recomendação é diminuir a quantidade e limi-

tar a frequência para três vezes por semana. Além disso, 

é fundamental que seja preparado assado ou cozido, nun-

ca frito, retirando-se, ainda, toda a gordura aparente. Vale 

ressaltar que, no caso específi co do Brasil, existe um pro-

blema cultural. O brasileiro considera a carne o item prin-

cipal do prato e não o complemento. Por isso, reduzir o ta-

manho e a frequência do bife nas refeições é uma grande 

difi culdade para os profi ssionais de saúde e acaba sendo 

uma verdadeira tortura para os pacientes.

13
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tomar suco de beringela com laranja de manhã 
é bom para baixar o colesterol ruim (ldl)?
Não há nenhuma comprovação científi ca de que 

essa mistura ajude a reduzir o colesterol. Por outro 

lado, o azeite extravirgem, rico em gorduras mo-

noinsaturadas, contribui para baixar o colesterol 

ruim (LDL), sem alterar os níveis do colesterol bom 

(HDL), que faz bem para o coração. No entanto, o 

mais importante, nesse caso, é seguir uma dieta 

equilibrada e saudável, com pouca gordura, e pra-

ticar exercícios físicos regularmente.

O azeite extravirgem 
contribui para baixar 
o colesterol ruim (LDL)

A carne de porco deve ser abolida da dieta?
Se ela for magra, como é o caso do lombo, e toda a 

gordura aparente for retirada, não há qualquer con-

traindicação ao seu consumo. Mas não é o caso das 

linguiças e das bistecas, que são carnes ricas em gor-

dura. Estas devem ser eliminadas da dieta de qualquer 

pessoa, especialmente para quem apresenta fatores 

de risco para doenças cardíacas.

falando em coração: o café faz mal a ele?
Quem já apresenta problemas cardíacos deve pro-

curar um médico para fazer uma avaliação e ve-

rifi car se, no seu caso específi co, o café pode ser 

prejudicial. Para as demais pessoas, o café é reco-

mendado, desde que não haja excessos. Até quatro 

xícaras por dia está dentro de limites recomendá-

veis. A cafeína estimula o funcionamento do orga-

nismo e da memória. Estima-se que alguns de seus 

componentes, como os ácidos clorogênicos, os qui-

nídeos e a vitamina B3 também trabalham como 

ótimos elementos antioxidantes. Também existem 

estudos que indicam que a bebida ajuda a reduzir 

a incidência de diabetes tipo 2.

e o chocolate amargo: é um amigo do coração?
Pode-se dizer que sim. Os chocolates recheados, do-

ces e cremosos devem ser eliminados da dieta, pois 

contêm elevados níveis de gordura e de açúcares. 

Mas os amargos são recomendados. Quatro peda-

ços de uma barra por dia ajudam a prevenir a eleva-

ção dos níveis de colesterol e protegem o coração. 

O alimento tem fenilalanina e tirosina, dois aminoá-

cidos ligados ao bem-estar. Além disso, os fl avonói-

des do cacau ajudam a reduzir a pressão arterial e a 

controlar a quantidade de glicose no sangue.

As vitaminas são energéticas?
Não. A função das vitaminas é oferecer ao corpo 

substâncias que ajudam em suas defesas. O que dá 

energia para o organismo são as calorias presen-

tes nas gorduras, nas proteínas e nos carboidratos. 

Não adianta, portanto, tomar suplementos vitamí-

nicos com esse objetivo. O mito de que as vitami-

nas são energéticas provém da ação das vitaminas 

do complexo B, que desempenham um papel im-

portante nas reações químicas que fazem com que 

os alimentos liberem energia. 
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Ser gentil representa 
muito mais do que 
simplesmente ser 
educado ou usar 
as tais palavrinhas 
“mágicas”, como 
‘bom dia’, ‘por favor’ e 
‘obrigado’, entre outras

muitos problemAs enfrentados hoje pelas pes-

soas possuem, basicamente, origem comporta-

mental. Enfrentamentos, intolerância, preconcei-

tos e outras situações que levam a uma condição 

de estresse interpessoal, inclusive no ambiente de 

trabalho, estão relacionados a uma forma negati-

va no modo de agir, no jeito de ser e na maneira 

de enxergar o mundo. Para a consultora e especia-

lista em relacionamentos, Rosana Braga, autora do 

livro “O poder da Gentileza”, cultivar intimamente 

esse sentimento e encontrar um jeito próprio de 

expressá-lo são caminhos que levam as pessoas a 
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muitos problemAs
soas possuem, basicamente, origem comporta-
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dar uma contribuição importante para que o mun-

do torne-se mais humano e acolhedor para todos. 

“Gentileza é um modo de agir, um jeito de ser, uma 

maneira especial de enxergar o mundo. Ser gen-

til, portanto, é um atributo muito mais sofistica-

do e profundo do que ser educado ou meramente 

cumprir regras de etiqueta. Embora seja possível 

para qualquer um aprender a ser gentil, trata-se de 

uma característica diretamente relacionada ao cará-

ter, valores e ética. Para tornar-se uma pessoa mais 

gentil, é preciso que cada um reflita sobre o modo 

como tem se relacionado consigo mesmo, com as 

pessoas e com o mundo”, afirma.

Rosana ressalta que uma pessoa gentil nunca é chata 

ou inconveniente. Segundo ela, a gentileza se mani-

festa quando uma pessoa se mostra justa, equilibra-

da, que age de um modo adequado e que trata bem 

a todos por entender que insultos, ofensas e críti-

cas fora de contexto não trazem qualquer benefício 

a ninguém ou à construção de um ambiente sadio. 

“Não estou falando de pessoas pedantes, que ten-

tam agradar a todos a qualquer custo. Aliás, ser gen-

til nada tem a ver com ser bobo ou fazer tudo o que 

os outros querem. Muito pelo contrário: pessoas que 

dizem ‘sim’ para tudo estão, na realidade, reforçando 

uma imagem de ‘vítimas da vida’, alimentando um ar-

gumento de ‘coitadinhas’ ou ‘injustiçadas’ frente aos 

outros”, destaca. E completa: “Isso, além de não deno-

tar gentileza, demonstra uma grande dificuldade em 

lidar com a própria carência”, afirma.

“Gentileza é um modo de agir, um jeito de ser, 
uma maneira especial de enxergar o mundo. 
Ser gentil, portanto, é um atributo muito mais 
sofisticado e profundo do que ser educado ou 
meramente cumprir regras de etiqueta... trata-se 
de uma característica diretamente relacionada 
ao caráter, valores e ética”

Pessoas difíceis
Especialmente no ambiente de trabalho, lidar com 

pessoas competitivas, estouradas e estressadas está 

longe de ser uma tarefa fácil, mas é perfeitamen-

te possível. É por essa razão que, para a consulto-

ra, gentileza é um tipo de poder ou de força que 

está se tornando mais difícil de ser encontrada.  “Ser 

gentil com quem é gentil conosco é bastante fácil. 

Portanto, é nas situações em que as pessoas não nos 

tratam de forma gentil que podemos exercitar essa 

habilidade e aproveitar para aprender a lidar com as 

situações de adversidade e provocações”, diz.

Rosana sugere que cada pessoa reflita sobre quem 

determina suas próprias atitudes. “Ao fazer isso, é fá-

cil perceber que, ao se deixar contaminar pela falta de 

gentileza do outro, você estará dando um sinal cla-

ro de que permite que a outra pessoa decida como 

você irá agir. Portanto, é o momento de se apoderar 

de seus valores e agir a partir de suas próprias cren-

ças sobre o que você acredita ser o correto”, enfatiza.
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De uma forma ou de outra, profissionais já expe-

rimentaram ou ao menos presenciaram uma situ-

ação desagradável, em que não houve gentileza, 

em seu ambiente de trabalho. 

A especialista conta que foi exatamente este 

fato que a motivou a analisar a importância da 

gentileza no âmbito profissional. Nesse sen-

tido, vem constatando que as empresas têm 

valorizado, cada vez mais, os aspectos com-

portamentais. “A gentileza é um elemento fun-

damental nesse processo e pode fazer toda a 

diferença no momento de selecionar um novo 

profissional para a equipe”, analisa.

Ela afirma que tem percebido que não é a falta 

de conhecimento técnico o fator que mais cau-

sa demissões nas corporações e, sim, o com-

portamento inadequado, a falta de colabora-

ção, a incapacidade de lidar com conflitos e de 

superar as diferenças entre as pessoas de uma 

mesma equipe. Diante disso, é possível ter a 

noção do quanto a gentileza tem sido valoriza-

da e esperada nas empresas de um modo geral.

Distúrbios emocionais
Um recente relatório divulgado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) mostra que a depressão deve 

ser, até o 2020, a segunda maior causa de improdutivi-

dade, superada apenas pelas doenças cardiovasculares. 

Além disso, distúrbios como ansiedade, transtorno bi-

polar, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-com-

pulsivo (TOC), entre outros, manifestam-se de maneira 

cada vez mais comum entre as pessoas. “Diante dessa 

realidade, encontrei mais motivos ainda para investir 

no estudo da gentileza. Para mim, é muito claro que 

é somente agindo de modo coerente com o que real-

mente desejamos que poderemos viver de modo mais 

equilibrado, produtivo e criativo”, diz.

Rosana aponta que o crescimento do “fator gentileza” 

vale especialmente na área profissional, já que, em suas 

pesquisas, ela tem visto que as empresas investem cada 

vez mais em colaboradores dispostos a contribuir para 

que o ambiente de trabalho seja harmônico, de ma-

neira a apresentar melhores resultados e evitar prejuí-

zos diretos e indiretos em todos os níveis. “No final das 

contas, a ideia é que todos saiam ganhando ao cultivar 

a gentileza”, conclui. 

Tente se colocar no lugar do outro – isso ajuda
a entender melhor as pessoas, seu modo de pensar e agir.

Aprenda a escutar – ouvir é importante 
para solucionar qualquer desavença ou problema.

Pratique a arte da paciência – evite 
fazer julgamentos e adotar ações precipitadas.

Peça desculpas – isso pode prevenir a violência e salvar 
relacionamentos em todos os níveis, inclusive profissionais.

Pense positivo – procure valorizar o que a situação e o outro 
têm de bom e perceba os benefícios que este hábito promove.

Respeite as pessoas – é importante perceber que as pessoas 
que pensam e agem de modo diferente enriquecem nossa vida.

Seja solidário e companheiro – demonstre interesse 
pelo outro, por seus sentimentos e por sua realidade de vida.

Faça justiça – esforce-se para compreender as diferenças e não 
para ganhar, como se as eventuais desavenças fossem guerras.

Dic
as
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Preço 

Fábrica
Preço Máximo 
Consumidor
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Lista 17% R$ 207,79 R$ 276,50

Lista 18% R$ 210,75 R$ 280,29

Lista 19% R$ 213,77 R$ 284,16

Tempo limitado para 
o planejamento.

4  Horas

CURTA DURAÇÃO

36 
Horas
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MAIO

JUNHO
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SETEMBRO
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FEVEREIRO MARÇO ABRIL

AÇÃO CONTÍNUA
LONGA DURAÇÃO

Espontaneidade com menor pressão do tempo1.
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Bula Resumida: CIALIS E CIALIS DIÁRIO – Tadalafila – CDS28JUL09
Indicações: CIALIS e CIALIS DIÁRIO são indicados para o tratamento da disfunção erétil. Contraindicações: em estudos clínicos, a tadalafila mostrou aumentar os efeitos 
hipotensivos dos nitratos. Supõe-se que isto seja resultado dos efeitos combinados dos nitratos e da tadalafila na via óxido nítrico/GMPc, portanto, a administração de tadalafila 
a pacientes que estejam usando qualquer forma de nitrato orgânico é contraindicada. Tadalafila não deve ser usada em pacientes com conhecida hipersensibilidade à tadalafila 
ou a qualquer componente do comprimido. Advertências: a segurança e a eficácia das combinações de tadalafila com outros inibidores da PDE5 para disfunção erétil não foram 
estudadas, portanto, o uso de tais combinações não é recomendado. Priapismo foi relatado com os inibidores da PDE5, incluindo a tadalafila. Pacientes que apresentem ereções 
com duração de 4 horas ou mais devem ser instruídos a procurarem assistência médica imediata. Se o priapismo não for tratado imediatamente pode resultar em lesão do tecido 
peniano e perda permanente da potência. Tadalafila deve ser usada com cautela em pacientes que têm condições que possam predispô-los ao priapismo (tais como anemia 
falciforme, mieloma múltiplo ou leucemia), ou em pacientes com deformação anatômica do pênis (tais como angulação, fibrose cavernosa ou doença de Peyronie). Tadalafila 
deve ser usada com cautela quando prescrita para pacientes que tomam alfa-bloqueadores, como a doxazosina, pois a administração simultânea pode levar a uma hipotensão 
sintomática em alguns pacientes. Em um estudo com homens sadios, tadalafila foi administrada com 8 mg de doxazosina e houve um aumento do efeito hipotensor da doxazosina. 
Assim como outros inibidores da PDE5, a tadalafila tem propriedades vasodilatadoras sistêmicas que podem resultar em uma diminuição transitória da pressão sanguínea. Antes 
de prescrever tadalafila, os médicos devem considerar cuidadosamente se seus pacientes com doença cardiovascular preexistente podem ser afetados desfavoravelmente por tais 
efeitos vasodilatadores. Gravidez, mães amamentando e uso pediátrico: tadalafila não é indicado para uso em recém-nascidos, crianças ou mulheres. Uso geriátrico: indivíduos 
idosos sadios (65 anos ou mais) tiveram uma diminuição do clearance de tadalafila, quando comparados a indivíduos saudáveis, de idades entre 19 e 45 anos. Esse efeito da idade 
não é clinicamente significante e não exige um ajuste da dose. Pacientes com insuficiência hepática e/ou renal: tadalafila deve ser usada com cautela em pacientes com esses tipos 
de insuficiência. Este medicamento contém LACTOSE, portanto, deve ser usado com cautela em pacientes que apresentem intolerância à lactose. Interações medicamentosas: 
não é esperado que tadalafila cause inibição ou indução clinicamente significante do clearance de drogas metabolizadas pelas isoformas do CYP450. Tadalafila é principalmente 
metabolizada pelo CYP3A4. O álcool em quantidade moderada não causou alteração significativa na pressão arterial quando associado à tadalafila. Cetoconazol (e outros inibidores 
CYP3A4): a exposição à tadalafila foi aumentada em 107% quando coadministrada com cetoconazol. Ritonavir aumentou a exposição (AUC) da dose única de tadalafila em 124% 
sem alteração na Cmáx. Embora interações específicas não tenham sido estudadas, outros inibidores de protease do HIV, como o saquinavir e inibidores da CYP3A4, tais como 
eritromicina e itraconazol, provavelmente também aumentariam a exposição da tadalafila. Rifampicina (e outros indutores CYP3A4): a exposição à tadalafila foi reduzida em 88% 
quando coadministrada com rifampicina. A administração concomitante de outros indutores CYP3A4 também pode diminuir as concentrações plasmáticas de tadalafila. Antiácidos: 
a administração simultânea de um antiácido (hidróxido de magnésio/hidróxido de alumínio) e da tadalafila reduziu a velocidade aparente de absorção da tadalafila sem alterar a 
sua exposição (AUC). 

Posologia:
CIALIS DIÁRIO: a dose recomendada de CIALIS DIÁRIO é de 5 mg, administrada uma vez ao dia, aproximadamente no mesmo horário, podendo ser tomada independente das 
refeições. Homens com insuficiência renal: não é necessário o ajuste de dose em pacientes com insuficiência renal leve ou moderada. A administração de CIALIS DIÁRIO uma vez 
ao dia não é recomendada para pacientes com insuficiência renal grave. CIALIS: a dose máxima recomendada de CIALIS é 20 mg, tomada antes da relação sexual e independente 
das refeições. A frequência máxima de dose recomendada é uma vez ao dia. CIALIS provou ser eficaz a partir de 30 minutos após sua administração, por até 36 horas. Pacientes 
podem iniciar a atividade sexual em tempos variáveis em relação à administração, de maneira a determinar seu próprio intervalo ótimo de resposta. Este medicamento não deve 
ser partido, aberto ou mastigado. Reações adversas - reação comum (> 1/100 e < 1/10): dor lombar, dispepsia, rubor facial, mialgia, congestão nasal. No acompanhamento pós-
comercialização, os seguintes eventos adversos muito raramente relatados em associação temporal nos pacientes usando tadalafila incluíram - reação muito rara (< 1/10.000): 
reações de hipersensibilidade incluindo erupção cutânea, urticária, edema facial, síndrome de Stevens-Johnson, dermatite esfoliativa. Eventos cardiovasculares graves, incluindo 
infarto do miocárdio, morte súbita cardíaca, acidente vascular cerebral, dor torácica, palpitações e taquicardia foram relatados pós-comercialização em associação temporal com o 
uso de tadalafila. A maioria dos pacientes que relataram esses eventos tinha fatores de risco cardiovascular preexistentes. Entretanto, não se pode determinar definitivamente se 
esses eventos são relacionados diretamente a esses fatores de risco, à tadalafila, à atividade sexual ou à combinação desses e outros fatores. Hipotensão, hipertensão, síncope, dor 
abdominal, refluxo gastroesofágico, hiperidrose, visão borrada, neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, oclusão da veia retiniana, diminuição (alteração) do campo visual, 
priapismo, ereção prolongada, enxaqueca, epistaxe. A neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (caracterizada pela diminuição da visão, implicando em perda permanente 
da visão) foi um evento pós-comercialização relatado raramente em associação temporal com o uso de medicamentos inibidores da PDE5. Os médicos devem orientar os pacientes 
a interromperem o uso da tadalafila e os pacientes devem procurar auxílio médico no caso de perda repentina da visão. Os médicos devem informar seus pacientes que indivíduos 
que já apresentaram neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica têm um risco maior de apresentar esses eventos. Otológicos: casos de diminuição ou perda repentina da 
audição foram relatados na pós-comercialização em associação temporal com o uso de inibidores PDE5, incluindo tadalafila. Não é possível determinar se esses eventos estão 
relacionados diretamente ao uso de tadalafila, a fatores de risco subjacentes do paciente para a perda de audição, a uma combinação destes fatores ou a outros fatores. Formas 
farmacêuticas e apresentações: CIALIS DIÁRIO (tadalafila) é apresentado na forma de comprimidos revestidos contendo 5 mg de tadalafila para administração oral, em embalagens 
contendo 28 comprimidos, e CIALIS (tadalafila) é apresentado na forma de comprimidos revestidos contendo 20 mg de tadalafila para administração oral, em embalagens contendo 
2, 4 e 8 comprimidos. Registro MS - 1.1260.0074 - Venda sob prescrição médica - Documentação científica e/ou informações adicionais à classe médica sobre o produto mediante 
solicitação. Para mais informações, consulte a bula completa do produto ou o Serviço de Atendimento ao Cliente Lilly SAC 0800 7093636, e-mail: sac_brasil@lilly.com.

Material destinado a profissionais habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos (art. 27 da RDC 96/08). Eli Lilly do Brasil. P2C1603. Direitos reservados 2010.
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x 28 cps
Preço 

Fábrica
Preço Máximo 
Consumidor

Lista 12% R$ 194,24 R$ 259,02

Lista 17% R$ 207,79 R$ 276,50

Lista 18% R$ 210,75 R$ 280,29

Lista 19% R$ 213,77 R$ 284,16

Tempo limitado para 
o planejamento.

4  Horas

CURTA DURAÇÃO

36 
Horas

JANEIRO

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

DEZEMBRO

FEVEREIRO MARÇO ABRIL

AÇÃO CONTÍNUA
LONGA DURAÇÃO

Espontaneidade com menor pressão do tempo1.

OUTUBRO NOVEMBRO

Posologia:Uso internoTomar 1 comprimido
de                   por dia.
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•  Como todos os inibidores da PDE5, Cialis® é contraindicado 
para pacientes em uso de nitratos orgânicos.2

• Cialis® pode provocar rubor facial. 3

•  A exposição à tadalafila foi reduzida em  
88% quando coadministrado com Rifampicina. 3
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Bula Resumida: CIALIS E CIALIS DIÁRIO – Tadalafila – CDS28JUL09
Indicações: CIALIS e CIALIS DIÁRIO são indicados para o tratamento da disfunção erétil. Contraindicações: em estudos clínicos, a tadalafila mostrou aumentar os efeitos 
hipotensivos dos nitratos. Supõe-se que isto seja resultado dos efeitos combinados dos nitratos e da tadalafila na via óxido nítrico/GMPc, portanto, a administração de tadalafila 
a pacientes que estejam usando qualquer forma de nitrato orgânico é contraindicada. Tadalafila não deve ser usada em pacientes com conhecida hipersensibilidade à tadalafila 
ou a qualquer componente do comprimido. Advertências: a segurança e a eficácia das combinações de tadalafila com outros inibidores da PDE5 para disfunção erétil não foram 
estudadas, portanto, o uso de tais combinações não é recomendado. Priapismo foi relatado com os inibidores da PDE5, incluindo a tadalafila. Pacientes que apresentem ereções 
com duração de 4 horas ou mais devem ser instruídos a procurarem assistência médica imediata. Se o priapismo não for tratado imediatamente pode resultar em lesão do tecido 
peniano e perda permanente da potência. Tadalafila deve ser usada com cautela em pacientes que têm condições que possam predispô-los ao priapismo (tais como anemia 
falciforme, mieloma múltiplo ou leucemia), ou em pacientes com deformação anatômica do pênis (tais como angulação, fibrose cavernosa ou doença de Peyronie). Tadalafila 
deve ser usada com cautela quando prescrita para pacientes que tomam alfa-bloqueadores, como a doxazosina, pois a administração simultânea pode levar a uma hipotensão 
sintomática em alguns pacientes. Em um estudo com homens sadios, tadalafila foi administrada com 8 mg de doxazosina e houve um aumento do efeito hipotensor da doxazosina. 
Assim como outros inibidores da PDE5, a tadalafila tem propriedades vasodilatadoras sistêmicas que podem resultar em uma diminuição transitória da pressão sanguínea. Antes 
de prescrever tadalafila, os médicos devem considerar cuidadosamente se seus pacientes com doença cardiovascular preexistente podem ser afetados desfavoravelmente por tais 
efeitos vasodilatadores. Gravidez, mães amamentando e uso pediátrico: tadalafila não é indicado para uso em recém-nascidos, crianças ou mulheres. Uso geriátrico: indivíduos 
idosos sadios (65 anos ou mais) tiveram uma diminuição do clearance de tadalafila, quando comparados a indivíduos saudáveis, de idades entre 19 e 45 anos. Esse efeito da idade 
não é clinicamente significante e não exige um ajuste da dose. Pacientes com insuficiência hepática e/ou renal: tadalafila deve ser usada com cautela em pacientes com esses tipos 
de insuficiência. Este medicamento contém LACTOSE, portanto, deve ser usado com cautela em pacientes que apresentem intolerância à lactose. Interações medicamentosas: 
não é esperado que tadalafila cause inibição ou indução clinicamente significante do clearance de drogas metabolizadas pelas isoformas do CYP450. Tadalafila é principalmente 
metabolizada pelo CYP3A4. O álcool em quantidade moderada não causou alteração significativa na pressão arterial quando associado à tadalafila. Cetoconazol (e outros inibidores 
CYP3A4): a exposição à tadalafila foi aumentada em 107% quando coadministrada com cetoconazol. Ritonavir aumentou a exposição (AUC) da dose única de tadalafila em 124% 
sem alteração na Cmáx. Embora interações específicas não tenham sido estudadas, outros inibidores de protease do HIV, como o saquinavir e inibidores da CYP3A4, tais como 
eritromicina e itraconazol, provavelmente também aumentariam a exposição da tadalafila. Rifampicina (e outros indutores CYP3A4): a exposição à tadalafila foi reduzida em 88% 
quando coadministrada com rifampicina. A administração concomitante de outros indutores CYP3A4 também pode diminuir as concentrações plasmáticas de tadalafila. Antiácidos: 
a administração simultânea de um antiácido (hidróxido de magnésio/hidróxido de alumínio) e da tadalafila reduziu a velocidade aparente de absorção da tadalafila sem alterar a 
sua exposição (AUC). 

Posologia:
CIALIS DIÁRIO: a dose recomendada de CIALIS DIÁRIO é de 5 mg, administrada uma vez ao dia, aproximadamente no mesmo horário, podendo ser tomada independente das 
refeições. Homens com insuficiência renal: não é necessário o ajuste de dose em pacientes com insuficiência renal leve ou moderada. A administração de CIALIS DIÁRIO uma vez 
ao dia não é recomendada para pacientes com insuficiência renal grave. CIALIS: a dose máxima recomendada de CIALIS é 20 mg, tomada antes da relação sexual e independente 
das refeições. A frequência máxima de dose recomendada é uma vez ao dia. CIALIS provou ser eficaz a partir de 30 minutos após sua administração, por até 36 horas. Pacientes 
podem iniciar a atividade sexual em tempos variáveis em relação à administração, de maneira a determinar seu próprio intervalo ótimo de resposta. Este medicamento não deve 
ser partido, aberto ou mastigado. Reações adversas - reação comum (> 1/100 e < 1/10): dor lombar, dispepsia, rubor facial, mialgia, congestão nasal. No acompanhamento pós-
comercialização, os seguintes eventos adversos muito raramente relatados em associação temporal nos pacientes usando tadalafila incluíram - reação muito rara (< 1/10.000): 
reações de hipersensibilidade incluindo erupção cutânea, urticária, edema facial, síndrome de Stevens-Johnson, dermatite esfoliativa. Eventos cardiovasculares graves, incluindo 
infarto do miocárdio, morte súbita cardíaca, acidente vascular cerebral, dor torácica, palpitações e taquicardia foram relatados pós-comercialização em associação temporal com o 
uso de tadalafila. A maioria dos pacientes que relataram esses eventos tinha fatores de risco cardiovascular preexistentes. Entretanto, não se pode determinar definitivamente se 
esses eventos são relacionados diretamente a esses fatores de risco, à tadalafila, à atividade sexual ou à combinação desses e outros fatores. Hipotensão, hipertensão, síncope, dor 
abdominal, refluxo gastroesofágico, hiperidrose, visão borrada, neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, oclusão da veia retiniana, diminuição (alteração) do campo visual, 
priapismo, ereção prolongada, enxaqueca, epistaxe. A neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (caracterizada pela diminuição da visão, implicando em perda permanente 
da visão) foi um evento pós-comercialização relatado raramente em associação temporal com o uso de medicamentos inibidores da PDE5. Os médicos devem orientar os pacientes 
a interromperem o uso da tadalafila e os pacientes devem procurar auxílio médico no caso de perda repentina da visão. Os médicos devem informar seus pacientes que indivíduos 
que já apresentaram neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica têm um risco maior de apresentar esses eventos. Otológicos: casos de diminuição ou perda repentina da 
audição foram relatados na pós-comercialização em associação temporal com o uso de inibidores PDE5, incluindo tadalafila. Não é possível determinar se esses eventos estão 
relacionados diretamente ao uso de tadalafila, a fatores de risco subjacentes do paciente para a perda de audição, a uma combinação destes fatores ou a outros fatores. Formas 
farmacêuticas e apresentações: CIALIS DIÁRIO (tadalafila) é apresentado na forma de comprimidos revestidos contendo 5 mg de tadalafila para administração oral, em embalagens 
contendo 28 comprimidos, e CIALIS (tadalafila) é apresentado na forma de comprimidos revestidos contendo 20 mg de tadalafila para administração oral, em embalagens contendo 
2, 4 e 8 comprimidos. Registro MS - 1.1260.0074 - Venda sob prescrição médica - Documentação científica e/ou informações adicionais à classe médica sobre o produto mediante 
solicitação. Para mais informações, consulte a bula completa do produto ou o Serviço de Atendimento ao Cliente Lilly SAC 0800 7093636, e-mail: sac_brasil@lilly.com.
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10% da população 
infantil mundial 

já sofrem com 
problemas de 

excesso de peso, 
o que faz crescer 

o temor de que 
a quantidade de 
obesos aumente 

no futuro

hoje em diA, meninos e meninas 

se entretêm facilmente em frente 

à TV, videogames e computador, 

deixando de lado as atividades fí-

sicas. O problema é que a falta de 

exercícios das crianças e os maus 

hábitos alimentares irão resultar, 

futuramente, em jovens e adultos 

com obesidade, doença crônica 

caracterizada pelo acúmulo exces-

sivo de gordura. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde, 

atualmente, uma em cada dez 

crianças do mundo está acima do 

peso, sendo que cerca de 30 a 45 

milhões são obesas, representan-

do de 2% a 3% de toda população 

entre cinco e dezessete anos.

“A obesidade se dá, principalmen-

te, por causa de hábitos de vida 

relacionados ao sedentarismo e à 

má alimentação. Apenas em casos 

específicos, pode ser resultado de 

herança genética”, afirma a Dra. 

Roseli Rossi, nutricionista especia-

lista em Nutrição Clínica, Nutrição 

Esportiva e Fitoterapia aplicada à 

Nutrição Funcional, com pós-gra-

duação em Planejamento, Organi-

zação e Administração de Serviços 

de Alimentação.

obesidade
em crianças começa em casa

Cuidados com a 

22

+ 
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e
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Papel dos pais
Para os pais, não é tarefa fácil melho-

rar ou mudar os hábitos alimentares 

dos fi lhos, mas, certamente, é uma 

tarefa fundamental. A nutricionista 

ressalta que, em primeiro lugar, é 

fundamental que eles façam uma 

auto-avaliação sobre sua própria 

alimentação e tenham a consciên-

cia que as crianças sempre os terão 

como exemplos. “Por essa razão, a 

obesidade infantil deve ser encarada 

com seriedade pela família”, enfatiza.

A infância é um período de experi-

mentação, curiosidade e imitação. 

Se os pais querem que seus fi lhos 

comam saladas e frutas, este deve 

ser um hábito de toda a família. 

“A criança não pode ser obrigada 

a fazer uma dieta, pois ela não en-

tende o que é ser obeso. Não exis-

te lógica, na concepção infantil, das 

razões pelas quais ela deva se privar 

do que gosta e comer o que não 

gosta. Se os fi lhos precisam perder 

peso, são os pais quem devem ser 

orientados, pois eles são a principal 

via pela qual a criança tem acesso a 

alimentos de alta densidade calóri-

ca”, diz a Dra. Roseli.

É importante ter em mente que uma 

alimentação saudável começa nas 

atividades do dia-a-dia, como a ida 

ao supermercado, a substituição da 

caminhada no shopping por ativi-

dades no parque, trocar os jogos de 

videogame por passeios de bicicleta 

etc. De acordo com a especialista, as 

famílias não precisam esperar a obe-

sidade se instalar nas crianças para, 

então, obrigá-las a fazer exercícios 

físicos. “Criança tem que correr, se 

movimentar, gastar energia. Isso faz 

parte do seu desenvolvimento físico 

e cognitivo”, lembra.

uma questão de saúde
Também é sempre importante 

buscar a ajuda de uma equipe de 

profi ssionais de saúde (médicos, 

nutricionistas, psicólogos e en-

docrinologistas) para saber como 

lidar com a obesidade infantil de 

maneira correta e sem culpas. As 

crianças precisam ser encorajadas 

e motivadas a entrar no tratamen-

to. Só assim, pais e fi lhos consegui-

rão rever hábitos antigos, experi-

mentar novos e conquistar saúde 

e qualidade de vida. Alimentos 

ricos em carboidratos e gorduras, 

quando consumidos em excesso 

durante a infância, inibem a ação 

• PRATO COLORIDO – as cores dos alimentos são ótimas para atrair 
sua atenção e aumentar o apetite.  Frutas, legumes e folhas são 
bons aliados e podem ser colocados no prato de forma criativa.

• TRANQUILIDADE NAS REFEIÇÕES – a hora da refeição deve ser 
um momento tranquilo, sem agitação e longe da TV.

• IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO – explique para a criança a função 
dos alimentos que ela está consumindo e porquê o prato deve ser 
colorido e não ter só biscoitos ou chocolates.

• ALIMENTOS PREFERIDOS – sempre que possível, inclua na refeição 
os alimentos de maior preferência e incremente aqueles que ela 
gosta menos, como forma de ela aceitá-los melhor.

• MODO DE PREPARO – pais e fi lhos não devem ter cardápios diferen-
tes. O ideal é adaptar a maneira de elaborar os alimentos usados 
habitualmente pelos adultos de acordo com a faixa etária da crian-
ça, considerando que as necessidades nutricionais são específi cas.

Como estimular a criança a comer melhor

de proteínas que atuam no cérebro 

e fígado e que ajudam na sensação 

de saciedade e controle de apetite. 

Esse desequilíbrio pode gerar da-

nos irreversíveis, inclusive no de-

senvolvimento físico e mental.

“Por isso, os pais devem ser capazes 

de ensinar e educar os fi lhos sobre o 

que se deve comer. Insistir e ter pa-

ciência são prioridades na educação 

e criação de novos hábitos alimen-

tares das crianças”, diz a Dra. Roseli.

Segundo ela, é errado excluir do 

prato o que a criança recusa. O que 

deve ser feito é incluir o alimento 

em outra ocasião, mudando a for-

ma de preparo, de maneira a tor-

nar-se atrativa para a criança. “Fa-

zer a criança participar no preparo 

da própria alimentação também 

pode servir de estímulo para o seu 

consumo”, conclui. 

“A criança não pode ser obrigada a fazer uma dieta, pois ela não 
entende o que é ser obeso. Não existe lógica, na concepção infantil, das 
razões pelas quais ela deva se privar do que gosta e comer o que não gosta”
Dra. Roseli Rossi, nutricionista

• ALIMENTOS PREFERIDOS – sempre que possível, inclua na refeição 

Como estimular a criança a comer melhorComo estimular a criança a comer melhor
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Segmento de H&B é um dos 
que mais utiliza a estratégia 
de licenciamento de produtos 
com personagens infantis 
como forma de aumentar 
sua força nos negócios

A FORÇA DOS
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movidAs pelA emoção e pelos fatores lúdicos que habi-

tam o universo infantil, as crianças estão entre as maiores 

consumidoras de produtos de higiene e beleza (H&B) no 

Brasil. Itens como xampu, condicionador, esmalte, colônia, 

gel e máscara de cabelo, maquiagem, creme hidratante, 

protetor solar e reparador de pontas são apenas alguns 

dos produtos que podem ser encontrados em farmácias e 

drogarias. E a lista não para de aumentar.

A expectativa é que o volume de negócios no segmento 

chegue a R$ 1,3 bilhão em 2011, devendo crescer outros 

24% até 2013, atingindo um faturamento de R$ 1,6 bilhão, 

segundo o instituto internacional de pesquisa Euromonitor.

De olho nesse mercado, as indústrias apostam em lança-

mentos que atraem pela cor, cheiro e embalagem. Uma das 

principais estratégias para dar consistência ao crescimento 

é investir no licenciamento de produtos, utilizando persona-

gens de fi lmes, desenhos animados e gibis e, até mesmo, a 

imagem de artistas consagrados, especialmente cantoras e 

apresentadoras de programas de TV, para estampar as em-

balagens, conquistando a atenção e a preferência dos pe-

quenos, que passam a sonhar em ter alguns de seus “amigos 

favoritos” junto deles na hora do banho ou quando vão se 

arrumar para sair. Vale ressaltar, aqui, que este mercado é for-

mado por cerca de 50 milhões de consumidores potenciais 

(crianças de três a 14 anos) que, de forma direta ou indire-

ta, infl uenciam a decisão de compra por parte de seus pais.

Agregar valor...

pArA que A indÚstriA de produtos licencia-

dos evolua com qualidade, Lúcio Guarnelli, es-

pecialista em marketing infantil, observa que 

é necessário fi car atento a todas as particulari-

dades da atividade. Um dos pontos principais 

é escolha do personagem que será vinculado 

ao produto, o que deve ser feito com cuidado, 

para que este, efetivamente, agregue valor à 

linha ou ao item que será colocado à venda.

Segundo ele, é necessário adequar o conceito 

do produto ao universo do personagem e, por 

consequência, do púbico que se deseja con-

quistar. “Não basta o personagem ser conhe-

cido. Ele tem de falar com o seu público-alvo, 

lembrando que, quando esse público é forma-

do por crianças, os conceitos precisam ser apro-

vados também pelos seus responsáveis”, afi rma.

No caso de crianças de até quatro anos, a mãe 

é quem decide a compra. Já quando a idade 

varia entre quatro e oito anos, a criança passa 

a ter algum poder de opinião. “É apenas a par-

tir dos nove anos que o desejo dessa criança 

ganha mais importância e, por consequencia, 

o poder de escolher os seus produtos/perso-

nagens”, comenta.

O próprio PDV pode estimular ainda mais a 

venda do produto licenciado. A compra de pro-

dutos do universo infantil é um momento de 

prazer para o shopper (mãe ou pai) e, dessa for-

ma, a loja em si pode ser utilizada como uma 

importante fonte de informação. É o lugar onde 

pode adquirir conhecimento das novidades e 

estreitar o vínculo com a categoria.

Devido a esse envolvimento emocional, os as-

pectos sensoriais prazerosos relacionados ao 

cuidado com as crianças trazem impactos dire-

tos no comportamento e decisão de compra. 

“Dessa forma, para criar no PDV uma experi-

ência de compra agradável, é recomendado 

criar um ambiente diferenciado, que estimu-

le o desejo pelo produto por parte da criança 

e proporcione ao shopper a oportunidade de 

encontrar marcas de confi ança e variedade de 

produtos”, esclarece Guarnelli.
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Personagens e embalagens...

guArnelli ApontA que o sucesso de um produto li-

cenciado está diretamente ligado a propor uma conexão 

lógica entre um determinado personagem e ao público-

alvo a que se destina aquele item ou linha, estabelecendo 

um vínculo entre o produto e a criança.

Dessa forma, para atender aos anseios de consumo de me-

ninas de sete a 11 anos, por exemplo, as empresas apostam 

em personagens femininos nas quais elas se reconheçam 

em seus sonhos, como princesas de contos de fada ou he-

roínas da TV. O mesmo vale para os meninos, cuja preferên-

cia claramente recai sobre heróis com superpoderes ou per-

sonagens descolados dos desenhos animados mais recen-

tes em exibição na televisão ou no cinema. Para as crianças 

menores, a estratégia remete aos personagens mais infan-

tis, com quem elas possuem maior afi nidade.

As embalagens também devem apresentar características 

especiais, que chamem a atenção dos pequenos consumi-

dores, de acordo com os gostos próprios de cada sexo e ida-

de. “Cores alegres, formatos diferenciados – lembrando, por 

exemplo, corações, no caso das meninas, ou carros e aviões, 

para os meninos – e os personagens sempre em destaque 

são elementos essenciais para que o produto sensibilize não 

apenas as crianças, mas, principalmente, seus pais, que são 

aqueles que de fato irão adquirir o produto”, afi rma.aqueles que de fato irão adquirir o produto”, afi rma.

Prateleira
Confi ra alguns produtos que fazem a alegria da 
garotada (e de seus pais) nos PDVs do canal farma.

o contrAponto A todo esse movimento está na necessida-

de de as empresas manterem intacta a qualidade dos produtos 

que oferecem, independentemente da linha de licenciamento 

que venha a ser seguida. O consultor ressalta que inovar no 

segmento infantil engloba não só a análise de tendências de 

mercado e pesquisas para entender as necessidades do con-

sumidor, mas também o atendimento a padrões rigorosos de 

qualidade, para garantir que todos os lançamentos estejam de 

acordo com os valores da marca.

“Por mais encantada que a criança fi que ao ver seu personagem 

favorito na embalagem do produto, isso não terá importância 

para seus pais caso eles percebam que aquele determinado 

item irá trazer prejuízos para a saúde de seu fi lho”, assegura. 

de olho na qualidade...

Johnson’s®   Xampu
Linha com opção para cabelos 
lisos e cacheados, fácil de aplicar, 
espalhar e enxaguar.

Band-aid® Homem-Aranha
Possui estampas divertidas em seus 
curativos que, além de proteger, cicatriza 
o machucado até duas vezes mais rápido.

Linha Baby de Xampus e 
Condicionadores Disney 
(Hypermarcas)
Extensa linha de produtos espe-
cialmente produzidos para tratar 
os cabelos delicados dos bebês.

Linha Infantil de Sabonetes 
Líquidos Disney (Hypermarcas)
Para manter a higiene de todo o corpo 
de crianças de todas as idades.
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“Memória de trabalho” ajuda
a controlar emoções negativas

Estresse hormonal aumenta de 
acordo com hierarquia social

um estudo reAliZAdo na Uni-

versidade de Case Western Reserve, 

nos Estados Unidos, procurou 

descobrir quais são os mecanis-

mos cerebrais que fazem com que 

algumas pessoas mantenham-se 

calmas em situações de estresse, 

sem perder o equilíbrio emocional. 

O pesquisador Heath Demaree diz 

que a chamada “memória de tra-

balho”, aquela que é usada para 

executar tarefas rotineiras, feitas 

sem muito esforço, e que permite 

que outras ações sejam realizadas 

paralelamente, está diretamente 

ligada a esse processo. “A habili-

dade de processar uma informa-

ção enquanto se faz outra tarefa 

simples, sem se distrair, pode dar 

indícios do quanto uma pessoa é 

boa em controlar suas emoções 

em uma situação negativa”, afi rma.

As conclusões foram obtidas após 

centenas de participantes volun-

tários serem submetidos a entre-

vistas forçosamente estressantes. 

Na sequência, eles deveriam indi-

car o quanto conheciam sobre lu-

gares nas imediações da universi-

dade. “Já sabíamos que, quando 

uma pessoa recebe críticas ou se 

estressa em uma entrevista, as 

respostas subsequentes a esse 

tipo de teste tendem a ser exage-

radas. Trata-se de um mecanismo 

de defesa para manter o controle 

da situação”, informa. E foi exata-

mente isso o que as pessoas com 

melhores memórias de trabalho 

fi zeram: após as críticas, procura-

ram compensar as emoções ne-

gativas exagerando em seus co-

nhecimentos, ou seja, tentando 

controlar friamente outras res-

postas emocionais. 

estAr no topo dA sociedAde aumenta o estresse hormonal e acarreta um 

custo psicológico maior do que se imagina. Esta é a principal conclusão de uma 

pesquisa realizada pela Universidade de Princeton, dos Estados Unidos, com 

babuínos selvagens, animais geneticamente próximos ao ser humano e que 

também vivem em sociedades complexas.

Trabalhos anteriores afi rmavam que as vantagens de estar no alto da hie-

rarquia social, com maior acesso a alimentos e relações amorosas, supera-

vam os inconvenientes. Por isso, considerava-se que os chamados “machos 

alfa” sofriam menos estresse. No entanto, segundo Laurence Gesquiere, di-

retor deste novo estudo, os macacos de maior categoria necessitam de mui-

ta energia para manter sua posição, o que eleva o nível de estresse. “Uma 

conclusão importante é que para alguns animais e, possivelmente, também 

para os humanos, ocupar a posição mais alta em uma sociedade implica em 

custos e benefícios únicos”, explica.

O estudo foi feito com 125 machos adultos, de cinco grupos sociais diferentes 

de uma comunidade de babuínos do Quênia. Durante nove anos, os pesquisa-

dores mediram os níveis de testosterona e glucocorticoide nas fezes dos ma-

cacos. Os dados coletados são até dez vezes mais completos que os disponí-

veis anteriormente para primatas não humanos, o que, segundo o especialista, 

permitiu controlar importantes variáveis que poderiam afetar os resultados. 
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quAndo um acidente vascular 

cerebral (AVC) acontece durante 

o sono, as chances de realização 

de um atendimento hospitalar 

que possa poupar o cérebro fi -

cam bastante reduzidas. “Como 

o único tratamento disponível 

para o AVC isquêmico deve ser 

iniciado até poucas horas após 

o surgimento dos primeiros sin-

tomas, pessoas que acordam 

com sintomas da doença, ge-

ralmente, não podem receber o 

tratamento, por não ser possível 

determinar quando eles se ini-

ciaram”, afi rma Jason Mackey, da 

Universidade de Cincinnati.

Segundo ele, estudos de imagem 

estão sendo feitos para ajudar os 

médicos a desenvolver melhores 

métodos de identifi car os pacien-

tes que, possivelmente, teriam 

mais benefícios com o tratamen-

to, mesmo se os sintomas tiveram 

início durante o sono.

Uma equipe de pesquisa exa-

minou os registros médicos de 

1.854 adultos que sofreram um 

AVC isquêmico em um período de 

um ano e foram atendidos emer-

gencialmente em hospitais de 

Cincinnati. Os pesquisadores afi r-

mam que, em 14% dos casos, as 

pessoas já acordaram com os sin-

tomas do AVC. Segundo dados do 

estudo, das 273 pessoas que so-

freram esse tipo de AVC, pelo me-

nos 98 poderiam ter sido tratadas 

com o medicamento tPA, que cau-

sa o rompimento do coágulo, se 

os médicos conseguissem detec-

tar quando o AVC teve início.   

Sistema de tratamento de
água com energia solar

um estudAnte de engenha-

ria elétrica do Instituto Federal de 

Goiás inventou um sistema para 

tratamento de água que não usa 

energia elétrica, não emite gás car-

bônico e retira material que pode 

poluir o meio ambiente. De baixo 

custo, o sistema pode ser utiliza-

do por comunidades carentes sem 

acesso a saneamento básico.

Com cinco tábuas de compensa-

do revestidas de papel alumínio, 

Leonardo Lira criou uma caixa 

sem tampa de aproximadamente 

um metro quadrado com as pa-

redes abertas e inclinadas, espé-

cie de concentrador que recebe 

a luz do sol. No interior, ele depo-

sitou quatro garrafas PET trans-

parentes com capacidade para 

dois litros, cada, onde armazena 

a água para tratamento por três a 

seis horas. A água chega a atingir 

70°C e, nessa temperatura, elimi-

na bactérias, vírus e substâncias 

que fazem mal à saúde humana.

Para testar o concentrador solar, 

Leonardo fez três séries de amos-

tras de água de cinco residências 

que não recebem água encanada 

e tratada. O líquido foi pré-analisa-

do pela companhia de saneamento 

básico de Goiás, que descreveu as 

impurezas e quantifi cou a ocorrên-

cia de coliformes fecais e de orga-

nismos como o rotavírus. Após três 

horas no concentrador, todos foram 

eliminados e a água pode ser con-

sumida após esfriar naturalmente. 

Pesquisadores buscam solução para 
AVC ocorrido durante o sono
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A importância de envolver
os funcionários nos projetos

Responsabilidade Social, afi rma 

que, atualmente, um bom núme-

ro de empresas, apresenta seus 

projetos de sustentabilidade 

logo por ocasião de contratação 

de seus novos colaboradores. Os 

próprios funcionários auxiliam 

na difusão dessas informações 

junto aos novos colegas, geran-

do a percepção de uma imagem 

sustentável e de um clima orga-

nizacional favorável.

É possível identifi car, nesse caso, 

algumas situações distintas, como 

profi ssionais que já chegam ali-

nhados à cultura organizacional 

de uma empresa sustentável; ou-

tros que passam por um processo 

de desenvolvimento na empresa, 

apreendendo e colaborando para 

o bom andamento dessas práticas; 

e uma população restante que terá 

que desenvolver competências, 

habilidades e atitudes voltadas 

pArA que um projeto de sus-

tentabilidade de uma empresa 

seja bem-sucedido, é importan-

te que seus colaboradores inter-

nos e, até mesmo, seus forne-

cedores envolvam-se na ação. 

No entanto, como fazer para 

que esse público esteja prepa-

rado para participar desse tipo 

de demanda? Patrícia Scaciotti 

Franco, que integra a diretoria 

do Instituto Ethos de Empresas e 
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para a gestão de sustentabilidade.

A questão da capacitação dos 

colaboradores para que atuem 

como “co-responsáveis” pelo pro-

jeto de sustentabilidade em an-

damento também deve ser ana-

lisada cuidadosamente pela em-

presa. Apresentar aos colabo-

radores a equipe de gestão de 

sustentabilidade e monitorar sua 

capacidade de interação com 

o público interno são procedi-

mentos indispensáveis.

Assim, para que haja o envolvi-

mento de todos e fazer com que 

este movimento seja legítimo, é 

preciso alinhar o processo de co-

municação desde as etapas ini-

ciais do projeto, monitorar as 

ações realizadas a cada trimes-

tre, pelo menos, com métricas 

para desempenho, desenvolver 

campanhas de endomarketing e 

divulgar massivamente os resul-

tados alcançados, ressaltando a 

participação dos colaboradores.

Outro ponto são as questões de 

certifi cações e regulamentações 

das normas ambientais, que devem 

ser apresentadas e seguidas por to-

dos, de maneira a dar à empresa a 

conformidade necessária para que 

possa prosseguir na investida.

A ação dos colaboradores em re-

lação aos projetos de sustentabi-

lidade que estejam em andamen-

to pode ganhar maior força por 

meio de treinamentos específi cos. 

Nesse caso, pode haver a implan-

tação de uma gestão de sustenta-

bilidade que parte da própria sen-

sibilização das lideranças e que 

culmina com a capacitação dos 

funcionários. Além disso, diver-

sas ferramentas e programas es-

pecífi cos podem ser criados e uti-

lizados em ações de treinamento.

Segundo a consultora, esse tipo 

de iniciativa proporciona ao fun-

cionário vivenciar, efetivamente, 

as boas práticas de conduta e de 

valores da empresa, o que permi-

te que haja um alinhamento dos 

princípios corporativos com os 

valores pessoais de cada um.

Outro ponto relevante a ser 

levado em consideração, de 

acordo com Patrícia, é a “prévia 

conscientização sócio-ambien-

tal” que os colaboradores mais 

jovens (a chamada “geração Y”) 

já possuem ao entrar em uma 

empresa. Isso se deve ao fato 

de eles terem tido maior aces-

so, em sua vida cotidiana (em 

casa e por meio de contato com 

a mídia, de uma forma geral) e 

acadêmica a muitas informações 

relacionadas à importância da 

preservação do meio ambiente 

e de ações sociais.

Grande parte desses conceitos, in-

clusive, faz parte, desde 1996, dos 

conteúdos programáticos das es-

colas de nível Fundamental II e 

Médio, tanto públicas quanto pri-

vadas. “É inegável que os jovens 

que fazem parte das novas gera-

ções são muito mais aderentes aos 

conceitos de sustentabilidade, o 

que, de forma direta, auxilia as em-

presas no desenvolvimento e am-

pliação de seus projetos”, afi rma.

A importância ds empresas mo-

nitorarem permanentemente os 

projetos de sustentabilidade, a 

fi m de verifi car seu andamento, 

acompanhar se estão alcançan-

do os resultados esperados e fa-

zer os ajustes necessários será o 

tema abordado na próxima edi-

ção da revista SantaCruz. 

Esse tipo de iniciativa proporciona ao funcionário vivenciar, 
efetivamente, as boas práticas de conduta e de 
valores da empresa, o que permite que haja um alinhamento 
dos princípios corporativos com os valores pessoais de cada um.
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Quais são as diferenças?
Conhecer os conceitos e o público que se deseja  
atingir é fundamental para incrementar  
o marketing do PDV e aumentar as vendas

estAr Atento às tendências, ino-

vações e novos conceitos apresen-

tados pelo mercado faz parte das 

atribuições do varejista farmacêuti-

co que quer aumentar suas vendas, 

melhorar a lucratividade e, assim, 

tornar-se ainda mais competitivo. 

Entra em cena, então, uma das ra-

zões que levam ao sucesso dos ne-

gócios do canal farma: saber a dife-

rença entre quem é o consumidor 

e quem é o shopper. “Antes mes-

mo de se preocupar com a oferta 

de produtos, é preciso conhecer 

bem estes dois responsáveis pela 

existência do negócio”, afirma o 

consultor especializado em varejo, 

Guilherme Scarazzinni.

O conceito de consumidor é bem 

conhecido: trata-se do elemen-

to que, efetivamente, utiliza o 

produto adquirido. E o shopper? 

Basicamente, é a pessoa responsá-

vel pela compra. “Avaliar correta-

mente as diferenças entre shopper 

e consumidor é, atualmente, im-

prescindível no planejamento de 

marketing e comunicação no ponto 

de venda (PDV), a fim de conquistar 

os compradores”, afirma.

Este trabalho deve começar com a 

análise do comportamento de cada 

um deles. Nem todo consumidor é 

shopper, pois a pessoa que compra 

pode não ser a mesma que usa o 

produto. É aí que entra a importân-

cia de ter o conhecimento sobre o 

shopper, saber o que ele considera 

quando resolve adquirir algo. Nesse 

contexto, como fazer para que o seu 

PDV farmacêutico esteja sempre na 

mente desse cliente potencial?

Segundo o especialista, o shopper
é influenciado por todas as variá-

veis do PDV, considerando sempre 

o custo/benefício dos produtos 

escolhidos em cada necessida-

de. “O ponto de venda concen-

tra a maior parte da decisão de 

compra. Portanto, para conhecê-

lo melhor, é preciso, inicialmente, 

analisar seu comportamento em 

diferentes ocasiões. A partir daí, 

é possível desenvolver ações de 

comunicação dirigida, em que 

o shopper terá um ambiente de 

compra adequado, aumentando 

as possibilidades de sucesso nas 

vendas”, diz Scarazzinni.

O consultor explica que o shopper 

deve ter a seu alcance os benefí-

cios de todas marcas e produtos 

de forma clara e rápida, especial-

mente no segmento de Higiene & 

Beleza (H&B). “Só assim será pos-

sível influenciá-lo a adquirir uma 

marca diferente daquela que está 

acostumado ou levar um produto 

que não necessitava naquele mo-

mento”, comenta.

Independentemente de seu ta-

manho, o PDV tem o objetivo de 

atender à necessidade dos clientes 

com uma oferta variada de mar-

cas e produtos, tornando a dro-

garia ou farmácia competitiva o 

suficiente para fazer frente à con-

corrência. “Assim, pensar na me-

lhor forma de expor os produtos, 

o posicionamento de cada merca-

doria, o preço e outras ações pon-

tuais no PDV são fatores que preci-

sam ser planejados de acordo com 

o perfil do shopper que se quer 

atrair. Para isso, é preciso con-

tar não só com criatividade, mas 

com um marketing inteligente em 

busca de inovação, para fazer com 

que a comunicação no PDV se re-

verta em vendas”, conclui. 

Consumidor?
Shopper? 

É preciso contar não só com 
criatividade, mas com um 
marketing inteligente em  
busca de inovação, para fazer 
com que a comunicação no  
PDV se reverta em vendas

*Mediante aprovação de crédito e 
processo de cadastramento.

www.distribuidorasantacruz.com.br  

Mais informações:

www.pesantacruz.com.br
(11) 2132-0040  (para São Paulo capital)

(41) 2109-0040  (para Curitiba capital) 

0800 728 2786  (demais localidades)

Melhore a sua rentabilidade
Use o Pedido Eletrônico SantaCruz

• Fácil e rápida instalação do programa;

• Suporte das 08h às 22h para qualquer dúvida;

• Fácil consulta de preços, descontos e estoque 
dos produtos;

• Destaque de todas as ofertas que estão disponíveis;

• Gerencie os seus pedidos (histórico dos seus pedidos);

• Processamento e retorno do seu pedido de forma 
eletrônica e imediata;

• O sistema informa a melhor condição para os produtos 
em oferta automaticamente;

• Filtros para diversas situações de produtos (RX, HB, 
OTC e PSICO);

• Acesso a todos os produtos ativos e com a informação 
de estoque atualizada;

• Destaque de promoções e informativos da SantaCruz;

• Sua linha telefônica � ca livre para  fazer negócios com 
seus clientes e fornecedores.

Conheça algumas vantagens:  

Entre em contato com o 

Pedido Eletrônico SantaCruz 
e envie o seu pedido ainda hoje*  

AP
ROVADO POR

DOS CLIENTES

%mais
de
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*Mediante aprovação de crédito e 
processo de cadastramento.

www.distribuidorasantacruz.com.br  

Mais informações:

www.pesantacruz.com.br
(11) 2132-0040  (para São Paulo capital)

(41) 2109-0040  (para Curitiba capital) 

0800 728 2786  (demais localidades)

Melhore a sua rentabilidade
Use o Pedido Eletrônico SantaCruz

• Fácil e rápida instalação do programa;

• Suporte das 08h às 22h para qualquer dúvida;

• Fácil consulta de preços, descontos e estoque 
dos produtos;

• Destaque de todas as ofertas que estão disponíveis;

• Gerencie os seus pedidos (histórico dos seus pedidos);

• Processamento e retorno do seu pedido de forma 
eletrônica e imediata;

• O sistema informa a melhor condição para os produtos 
em oferta automaticamente;

• Filtros para diversas situações de produtos (RX, HB, 
OTC e PSICO);

• Acesso a todos os produtos ativos e com a informação 
de estoque atualizada;

• Destaque de promoções e informativos da SantaCruz;

• Sua linha telefônica � ca livre para  fazer negócios com 
seus clientes e fornecedores.

Conheça algumas vantagens:  

Entre em contato com o 

Pedido Eletrônico SantaCruz 
e envie o seu pedido ainda hoje*  
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o brAsil vem evoluindo na ca-

pacidade de produzir e desen-

volver novos medicamentos. Se-

gundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), 60% 

das pesquisas clínicas realizadas 

no país já se concentram em es-

tudos de Fase III, os quais são 

realizados em grandes e varia-

dos grupos de pacientes, com o 

objetivo de determinar a relação 

risco/benefício das formulações 

do princípio ativo tanto no curto 

quanto no longo prazo.

“Nesta fase, exploram-se a com-

provação da efi cácia e o perfi l das 

reações adversas mais frequentes, 

bem como as características es-

peciais do medicamento”, explica 

a coordenadora de Pesquisas, En-

saios Clínicos e Medicamentos No-

vos da Anvisa, Patrícia Andreotti.

O desenvolvimento de estudos 

clínicos está diretamente rela-

cionado à capacidade do país de 

produzir e desenvolver novos me-

dicamentos. No Brasil, 80% dos 

estudos de pesquisa clínica para 

desenvolvimento de novos medi-

camentos são conduzidos por em-

presas multinacionais. Além disso, 

apenas 4% do total desses estudos 

são dedicados a pesquisas clínicas 

de Fase I, ou seja, aquelas em que 

um novo princípio ativo de medi-

camento é testado pela primeira 

vez em humanos.

Por sua vez, os estudos de pes-

quisa clínica Fase II e IV repre-

sentam, respectivamente, 22% 

e 11%, do total das pesquisa de-

senvolvidas no Brasil. “Os estudos 

Fase II, conhecidos como estudos 

terapêuticos-piloto, procuram de-

monstrar a atividade e estabelecer 

a segurança do princípio ativo no 

curto prazo, em pacientes afeta-

dos por uma determinada enfer-

midade ou condição patológica”, 

afi rma a especialista.

Na Fase II, as pesquisas são feitas em 

um número limitado de pessoas e 

devem estabelecer as relações dose/

resposta, com o objetivo de obter 

sólidos antecedentes para a descri-

ção de estudos terapêuticos amplia-

dos. Já as pesquisas da Fase IV são 

realizadas depois de o produto en-

trar no mercado e procuram investi-

gar o surgimento de novas reações 

adversas e confi rmar a frequência de 

surgimento das já conhecidas.

Segundo a Anvisa, a agência au-

toriza a realização, em média, 

de 200 estudos clínicos por ano. 

No período entre 2003 e 2010, 

80% dos pedidos para realização 

de pesquisas clínicas feitos pelas 

indústrias e laboratórios farma-

cêuticos analisados pela Anvisa 

foram autorizados. 

País apresenta 
maior capacidade 
de desenvolver 
novos remédios

No Brasil, 80% dos estudos de pesquisa clínica para 
desenvolvimento de novos medicamentos são conduzidos 
por empresas multinacionais.
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| livro | | Evento |

| Curso |

Boas práticas farmacêuticas e controle 
sanitário em farmácias (rDC 44)

SHOPPER MARKETING: 
a nova estratégia 
integrada de marketing 
para a conquista do cliente 
no ponto de venda

A obrA AbordA a questão dos 

investimentos no PDV para criar 

valor aos consumidores no ato da 

compra (os shoppers), entregan-

do conveniência, satisfação e fa-

cilidade para quem tem o tempo 

dividido entre vários afazeres. O 

objetivo é chegar ao shopper no 

momento em que o contato com 

a marca exige uma resposta po-

sitiva, especialmente no ponto 

de venda. Em essência, Shopper 
Marketing traz a discussão sobre 

como infl uenciar o shopper antes 

e durante a compra, dando rele-

vância à sua relação com a marca.

Ficha técnica
Shopper Marketing: a nova 
estratégia integrada de 
marketing para a conquista 
do cliente no ponto de venda)
Rafael D’Andrea, Matheus Alberto 
Cônsoli e Leandro Angotti Guissoni
200 páginas
R$ 46,00
Editora Atlas

A segundA edição dA econofArmA – Feira do setor farmacêuti-

co 2011 na região Nordeste será realizada na cidade de Olinda (PE). 

O maior e mais completo evento de negócios do setor farma do Bra-

sil irá reunir, além de varejistas de Pernambuco, representantes do 

setor que atuam nos Estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Alagoas e Rio 

Grande do Norte. Em outubro de 2010, em Recife, a feira teve mais 

de 70 expositores e recebeu mais de 5 mil visitantes.

17 e 18 de novembro, das 14h às 21h
Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon)
Av. Professor Andrade Bezerra, s/nº
Salgadinho, Olinda (PE)
www.cecon-pe.com.br
www.pheventosbr.com.br/evento-econofarma-nordeste.asp

Pa
in

el

dirigido A gerentes, tÉcnicos, supervisores e outros profi s-

sionais que atuam no canal farma. O curso é oferecido pelo Centro de 

Educação Profi ssional (www.educacaofarmaceutica.com.br) e será reali-

zado nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Destina-se a capacitar 

os participantes no conhecimento adequado das boas práticas de fa-

bricação, mostrando aspectos importantes com relação a temas como 

controle de medicamentos à base de antimicrobianos (RDC 44/2010); 

boas práticas farmacêuticas e controle sanitário do funcionamento 

(RDC 44/2009); dispensação e comercialização de produtos; e prestação 

de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias.

são Paulo
local: Rua Cardeal Arcoverde, 928, Térreo, Pinheiros
Data: 14/10/2011, das 9h às 18h
investimento: R$ 600,00 (em duas parcelas)
tels.: (11) 2339-5259/3230

rio de Janeiro
local: Av. Rio Branco, 81, 7º andar, Centro
Data: 14/10/2011, das 9h às 18h
investimento: R$ 620,00 (em duas parcelas)
tel.: (21) 2516-3732

econofarma Nordeste 2011

de 70 expositores e recebeu mais de 5 mil visitantes.

www.pheventosbr.com.br/evento-econofarma-nordeste.asp
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