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O ÚNICO EVENTO
MAGISTRAL PRONTO
PARA QUEBRAR
BARREIRAS E
TRANSFORMAR A SUA
FARMÁCIA EM UM
NEGÓCIO DIGITAL, VEM AÍ!

A cada nova experiência de aprendizagem você aprimora e atualiza seus conhecimentos, se capacita e se prepara para o que está
por vir. O “novo” já começou e o nosso “normal” sempre foi evoluir. Permita-se uma imersão completa, esteja exposto às novas
ideias e caminhe lado a lado com as transformações intensas do mundo que te moldam e te tornam uma grande referência.

OS PILARES DIGITAIS QUE VÃO MUDAR O SEU NEGÓCIO SÃO:

Produção de conteúdo

Vídeos estratégicos

Escrita persuasiva

Fortalecimento de marca

Marketing de influência

Criatividade

Planejamento estratégico
para redes sociais

Whatsapp para gerar venda

PARA ACOMPANHAR O CONTEÚDO DO
EVENTO E AS ATUAÇÕES DE PALESTRANTES
CONFIRMADOS, ACESSE O NOSSO SITE.
Compre online

empreendamagistral.com
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DO INSTAGRAM OFICIAL DO EVENTO
@empreendamagistral
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EDITORIAL
Nesta edição, abordamos o uso de suplementos voltados para o aumento da imunidade e de outras doenças do trato respiratório. O uso de
suplementos cada vez mais vem sendo visto como ferramenta para modular o sistema imune. Assim, sabemos que não podemos estar totalmente
protegidos, mesmo tomando todos os cuidados de higiene e medidas de
proteção recomendadas pelos órgãos de saúde. As pessoas têm se preocupado ainda mais de estarem fortalecidas para que nosso organismo
possa reagir da melhor forma possível aos mais diversos tipos de micro-organismos que possam infectar o organismo humano.
O sistema imune é complexo e precisa ser mantido e constantemente
estimulado por antígenos, a fim de reconhecer e neutralizar patógenos
com eficiência. O sistema imune pode ser classificado em subsistemas,
como imunidade inata versus adaptativa ou humoral versus mediada por
células. Os probióticos agem estimulando o sistema imune e têm se tornado uma referência no aumento da imunidade. Eles atuam no equilíbrio do
mecanismo de defesa do hospedeiro, incluindo respostas imunes inatas e
adaptativas. Produzem bacteriocinas, diminuem o pH intestinal e estimulam a função-barreira das mucosas. Todos esses fatores contribuem para
a modulação do sistema imune.
Alguns fitoterápicos também apresentam ação no estímulo do sistema
imune. Devido aos seus compostos bioativos, eles podem agir na redução
da severidade de gripes e resfriados. Por exemplo, evidências demonstram que o extrato de gengibre apresenta potente atividade antialérgica
pela inibição da liberação de β-hexosaminidase em células animais.
Boa leitura
Editor

Por Lucas Portilho
Diretor Científico

Uma nova forma de garantir
os produtos Consulfarma que
você ama, está chegando!
Em breve lançaremos oficialmente o nosso portal de e-commerce, mais
conforto e praticidade na hora de garantir seus formulários, cursos em
vídeo e vagas para os nossos eventos.

Todas as informações que você
precisa sobre os nossos produtos
estarão por lá, além da plataforma e
o sistema de pagamento serem 100%
seguros. Agora ficou muito mais fácil
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HOMEOPATIA

TRATAMENTO HOMEOPÁTICO
É EFICAZ NO RESFRIADO EM
CRIANÇAS
REDUZ A SEVERIDADE DOS SINTOMAS NO PRIMEIRO DIA APÓS INÍCIO
DO TRATAMENTO

Em média, as crianças têm de 6 a 8 resfriados por ano, cada um com
duração de 7 a 9 dias.

Homeopatia
Concentração de ingredientes ativos extremamente diluída

Durante os meses de inverno, quase 40% das
visitas aos pediatras por pacientes de 1 a 5 anos são
causadas por sintomas de resfriado e tosse.

Tratamento Convencional
O tratamento com descongestionantes simpaticomiméticos apresenta toxicidade e morte significativas em crianças pequenas.
Por esse motivo, o FDA recomendou que os medicamentos convencionais para resfriado e tosse não sejam utilizados em crianças com menos de 6 anos de idade.
Uma opção para o tratamento de sintomas de resfriado em crianças
pequenas é a homeopatia.

Estudo Comprova: Homeopatia é Eficaz em
Resfriados em Crianças
Esse estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar os efeitos da
homeopatia dos sintomas de resfriado em crianças (JACOBS; TAYLOR,
2016).
Assim, 261 crianças de 2 a 5 anos, diagnosticadas com infecções do
trato respiratório superior, foram randomizadas para receberem:

Grupo 1
Associação Homeopática

Grupo 2
Placebo

Resultados
• Não houve diferença significativa na melhora após 1 hora de
administração dos tratamentos para qualquer sintoma entre os dois
grupos;
• As melhorias no espirro, tosse e escore composto de resfriado
foram significativamente maiores na primeira e segunda avaliações entre
aqueles que receberam homeopatia comparado aos que receberam
placebo.
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HOMEOPATIA

Outras Opções
Aconite
Aconite
Glóbulos............................................................qsp
Potência e administração conforme a orientação do médico homeopata.

Pode-se utilizar Aconite a cada duas horas durante o primeiro dia e, em
seguida, Ferrum phosphoricum pode ser administrado diariamente até que
a criança melhore.
Isso impede que o frio entre no peite e evita infecções no peito (UNDERWOOD; SALL).

Conclusão:
Ferrum phosphoricum

O tratamento homeopático aparentou ser eficaz na redução da severidade dos sintomas de resfriado no primeiro dia após início do tratamento
homeopático.

Ferrum phosphoricum
Glóbulos............................................................qsp

Formulação Utilizada em Estudo
Potência e administração conforme a orientação do médico homeopata.

Associação Homeopática

Referências

Allium cepa
1.

JACOBS, J.; TAYLOR, J. A. A randomized controlled trial of a homeopathic syrup in the treatment of cold symptoms in young children. Complement Ther Med, 29, p. 229-234, Dec
2016.

2.

UNDERWOOD, C.; SALL, K. Homeopathy for young children. British Homeopathic Association.

Hepar sulphuris calcareum
Natrum muriaticum
Phosphorus
Pulsatilla
Sulphur
Hydrastis
Glóbulos............................................................qsp

Potência e administração conforme a orientação do médico homeopata.
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Apoio natural à função imunológica com
ação exclusiva em 4 dimensões (4D)
ResistAid® é um imunomodulador natural, uma fibra derivada das árvores Lariço da América do Norte
(árvore da família do pinheiro), rica em polifenóis, com extração 100% natural, sem o uso de solventes ou
conservantes.
Promove suporte imunológico natural, aumentando beneficamente as populações de células
imunes, bem como a produção de anticorpos com base no estresse imunológico.

Saiba mais:
contato@i9magistral.com.br
+55 11 3526-5919
0800 038 6267

/i9magistral
/i9magistral
www.i9magistralshop.com.br

CURSO ONLINE

ATENDIMENTO PARA
BALCONISTAS DE SUCESSO
• 4 módulos completos;
• O treinamento completo para transformar
o atendimento da farmácia;
• Abordagem, vendas, postura, ponto de
venda: tudo para a capacitação do
profissional;
• Vantagens exclusivas, como
aula bônus
clique
aqui +
e-book para estudo!

CRISTIANE
MARQUES

Chega de perder orçamentos e clientes por ter um
atendimento ineficiente. Coloque a equipe toda para treinar
e você terá verdadeiros consultores vestindo a camisa da sua farmácia!

/consulfarma
consulfarma.com

@consulfarma

TRATAMENTOS AVANÇADOS

USO DE FITOTERÁPICO NA
MELHORA DA IMUNIDADE
AUMENTA A CAPACIDADE IMUNO ESTIMULANTE E APRESENTA
AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA

Considerada a principal via de respiração do indivíduo, o trato respiratório superior é o responsável por conduzir o oxigênio até os pulmões.
Entretanto, é comum a ocorrência de infecções causadas por agentes externos em indivíduos que apresentam o sistema imunológico comprometido, quadro que pode ser revertido com medidas complementares como
a prática de exercícios físicos, alimentação saudável, bem como a suplementação de ativos fitoterápicos.

Andrographis paniculata
A A. paniculata é uma planta tradicionalmente utilizada na medicina
ayurvédica e chinesa, amplamente cultivada na Índia, na China e no Sudeste Asiático.
Os componentes bioativos de A. paniculata são diterpenos, flavonoides e o Andrografolídeos. Essa planta possui uma gama de efeitos
farmacológicos, com destaque para as propriedades benéficas sobre
a saúde das articulações e ossos, bem como na saúde do trato respiratório.

Andrographis paniculata nos Sintomas Gripais
As preparações que contêm o extrato de A. paniculata promovem
melhora dos sintomas associados com a gripe e também diminuem a sua
recorrência. Os benefícios desse fitoterápico têm sido validados por vários
estudos clínicos e também por estudos de meta-análises.

O principal ativo presente no A. paniculata que é
responsável por sua ação na diminuição dos sintomas
da gripe é o Andrografolídeos. Esse ativo apresenta ação
anti-inﬂamatória e imuno estimulante.

Outros estudos mostraram que o A. paniculata não apresenta toxicidade quando usado na sua dose usual e também não foram observados
efeitos adversos com o uso desse fitoterápico.
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Estudo Demonstra:
A. paniculata Promove Aumento da Imunidade
O objetivo desse estudo publicado no periódico internacional Phytomedicine foi avaliar a eficácia de um extrato de Andrographis paniculata
em pacientes com infecção não complicada do trato respiratório superior.
Para isso, 232 pacientes de ambos os sexos foram selecionados para
participarem desse estudo clínico, duplo-cego, controlado por placebo e
randomizado. Eles foram divididos em dois grupos para receberem por
cinco dias a seguinte posologia:

Grupo 1 (n=112)
Andrographis paniculata 100 mg
2 vezes ao dia

Grupo 2 (n=120)
Placebo 100 mg
2 vezes ao dia

Foram avaliados os escores que medem o grau de tosse, expectoração, corrimento nasal, dor de cabeça, febre, dor de garganta, dor de
ouvido, mal-estar, fadiga e distúrbios do sono.

Resultados
•
A média dos escores de todos os sintomas mostrou significativa redução entre dias 3 e 5 no grupo 1. Já no grupo placebo não foram
observadas alterações nos quesitos (tosse, dor de ouvido e de cabeça)
e houve piora nos seguintes sintomas (dor de garganta e distúrbios do
sono).

TRATAMENTOS AVANÇADOS

Eficácia do A. paniculata nos sintomas do
resfriado comum.

Suplementação Probiótica para Redução da
Duração de Infecções do Trato Respiratório
Superior

Sintomas

Tratamentos

Dia 1

Dia 3

Dia 5

Tosse

Grupo 01
Grupo 02

57,87

39,16

23,26

55,06

36,65

35,91

Expectoração

Grupo 01
Grupo 02

47,08

31,42

17,14

44,15

32,03

29,85

Corrimento Nasal

Grupo 01
Grupo 02

42,79

25,70

11,50

44,87

26,49

26,65

Dor de Cabeça

Grupo 01
Grupo 02

40,86

23,75

11,56

40,08

26,49

23,88

Febre

Grupo 01
Grupo 02

46,36

25,22

11,03

43,22

27,03

23,88

Dor de Garganta

Grupo 01
Grupo 02

46,46

27,77

15,00

46,57

30,35

33,99

Dor de Ouvido

Grupo 01
Grupo 02

42,50

22,50

6,00

32,22

18,57

17,14

Distúrbios do sono

Grupo 01
Grupo 02

27,50

12,35

3,33

28,13

14,67

16,15

Conclusão

Cápsulas de L. helveticus
L. helveticus............................................................................................2 x 1010 UFC
Excipiente qsp.............................................................................................1 Cápsula
Administrar 1 cápsula ao dia ou conforme orientação médica.

Este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia da suplementação
com Lactobacillus helveticus durante 14 semanas na duração, severidade
e na incidência de infecções do trato respiratório superior, bem como monitorar os parâmetros imunológicos em atletas de elite. A suplementação
probiótica reduziu a duração dos episódios de infecções do trato respiratório superior (7,25 versus 10,64 dias) e o número de sintomas. O efeito no
grupo probiótico para a relação CD4+/CD8+ foi significativo. Esta diferença não foi significativa no início do estudo, mas foi evidente após 14 semanas. Na autoavaliação, os participantes notaram um aumento significativo
de vigor após a suplementação de L. helveticus (Michalickova et al., 2016).

Referências Bibliográficas

Os resultados sugerem que o A. paniculata foi efetivo na redução dos
sintomas de pacientes com infecção do trato urinário superior.
1.

Formulações

KUMAR, G. et al. Andrographolide: Chemical modification and its effect on biological activities. Bioorg Chem. 2020 Jan;95:103511. doi: 10.1016/j.bioorg.2019.103511. Epub 2019 Dec 17.

2.

Andrographis paniculata Trata os Sintomas Associados com
Infecção do Trato Respiratório Superior

HU, XY. et al. Andrographis paniculata (Chuān Xīn Lián) for symptomatic relief of acute respiratory tract infections in adults and children: A systematic review and meta-analysis. PLoS
One. 2017 Aug 4;12(8):e0181780. doi: 10.1371/journal.pone.0181780. eCollection 2017.

3.

SAXENA, RC. et al. A randomized double blind placebo controlled clinical evaluation of
extract of Andrographis paniculata (KalmCold) in patients with uncomplicated upper
respiratory tract infection. Phytomedicine. 2010 Mar;17(3-4):178-85. doi: 10.1016/j.phymed.2009.12.001. Epub 2010 Jan 25.

4.

MICHALICKOVA, D. et al. Lactobacillus helveticus Lafti L10 supplementation reduces respiratory infection duration in a cohort of elite athletes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Appl Physiol Nutr Metab. 2016 Jul;41(7):782-9. doi: 10.1139/apnm-20150541. Epub 2016 Mar 17.

Cápsulas de A. paniculata
Andrographis paniculata..............................................................................100 mg
Excipiente qsp.............................................................................................1 Cápsula
Administrar 1 cápsula 2 vezes ao dia ou conforme orientação médica.
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O In Visit chegou para que você tenha
uma equipe de visitação médica infalível!
Sim! Nós vamos implantar o departamento de visitação médica aí na sua farmácia de
manipulação para que você obtenha os melhores resultados com a prática. Faremos
um raio-X do cenário atual e te proporcionaremos um novo olhar para todos os pontos
que são cruciais durante o processo da visitação médica.

Uma consultoria que vai transformar seu departamento
de visitação médica, ou construí-lo do zero de maneira
mais organizada, estratégica e extraordinária possível!

Cristiane Marques
vai até a sua farmácia e te acompanhará durante todo
o processo, através de alinhamento, treinamentos
práticos e gestão para a sua empresa ter a melhor
equipe.

Do engajamento, ao planejamento e eficácia:
In Visit forma sua visitação médica de A a Z.

/consulfarma
consulfarma.com

@consulfarma

ANUNCIO

TRATAMENTOS AVANÇADOS

PROBIÓTICOS ESTIMULAM O
SISTEMA IMUNE EM PACIENTES
COM RESFRIADO COMUM
REDUZEM A INCIDÊNCIA DE INFECÇÕES DO TRATO RESPIRATÓRIO SUPERIOR
E SINTOMAS DO RESFRIADO

A microbiota intestinal humana é um fator importante para a saúde
humana, com papéis evolutivamente conservados na imunidade, metabolismo, desenvolvimento e comportamento do hospedeiro.

Probióticos

Atuam no equilíbrio do mecanismo de defesa do hospedeiro,
incluindo respostas imunes inatas e adaptativas;

Devem ser seguros para uso e beneficiar a mucosa colônica do
hospedeiro e a imunidade sistêmica.

Mecanismos dos Probióticos no Sistema Imune
• Produzem bacteriocinas e ácidos graxos de cadeia curta;
• Reduzem o pH intestinal;
• Colonizam e competem com patógenos por locais de ligação nas
células epiteliais intestinais;
Contém dezenas de trilhões de microrganismos, incluindo
muitas espécies de bactérias conhecidas.

As células bacterianas superam as células humanas no corpo
em aproximadamente 10 vezes, com 10 a 100 trilhões de
microrganismos vivendo apenas no trato gastrintestinal (TGI).

Sistema Imune e Probióticos
O sistema imune é complexo e precisa ser mantido e constantemente
estimulado por antígenos, a fim de reconhecer e neutralizar patógenos
com eficiência. O sistema imune pode ser classificado em subsistemas,
como imunidade inata versus adaptativa ou humoral versus mediada por
células.
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• Estimulam a função-barreira mucosa e modulam o sistema imunológico.

Estudo Comprova: Probióticos Estimulam a
Imunidade
Esse estudo unicêntrico, duplo-cego, randomizado, controlado e prospectivo avaliou os efeitos da suplementação probiótica em adultos que
haviam contraído resfriado comum quatro ou mais vezes no ano anterior
(ZHANG; YEH; JIN; DING et al., 2018).

Assim, 136 indivíduos com idade entre 25 e 45 anos foram
selecionados para receberem durante 12 semanas:

TRATAMENTOS AVANÇADOS

Formulações

Grupo 1
L. paracasei 1,5x1010 UFC
L. casei 1,5x1010 UFC

Sachês Probióticos

L. fermentum 9x109 UFC
L. bulgaricus 1,5x107 UFC

Probióticos no Resfriado Comum e Infecções Respiratórias

S. thermophilus 1,5x1012 UFC
10
paracasei
UFC
L. paracasei...........................1,5x10

Administrar após o almoço

L. casei...................................1,5x1010 UFC

Grupo 2

L. fermentum..............................9x109 UFC

Placebo
L. bulgaricus............................1,5x107 UFC
S. thermophilus......................1,5x1012 UFC

Resultados

Excipiente qsp................................1 Sachê

• A suplementação de probióticos reduziu significativamente a incidência de infecção do trato respiratório superior e sintomas de gripe com
temperatura oral superior a 38°C comparado ao placebo;
• Os indivíduos do grupo 1 tiveram níveis séricos significativamente
mais altos de IFN-y e sIgA no intestino quando comparado ao placebo e
início do estudo;
• Além disso, foram observadas diferenças significativas no IL-4, IL-10,
IgA, IgG ou IgM entre os grupos probiótico e placebo.

Administrar 1 sachê ao dia (após o almoço) ou conforme orientação médica.

Referência Bibliográfica
1.

ZHANG, H.; YEH, C.; JIN, Z.; DING, L. et al. Prospective study of probiotic supplementation
results in immune stimulation and improvement of upper respiratory infection rate. Synth
Syst Biotechnol, 3, n. 2, p. 113-120, Jun 2018.

Incidência de Infecções do Trato Respiratório Superior

Conclusão
Os resultados do estudo demonstraram que os probióticos são seguros e eficazes contra o resfriado comum e infecções respiratórias semelhantes à gripe, estimulando o sistema imunológico.
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Transforme sua farmácia
em uma máquina de vendas!
Chegou a primeira consultoria personalizada para proprietários de farmácias de manipulação que desejam
potencializar os seus canais de venda, aumentar a performance da sua farmácia e multiplicar o seu negócio!

A metodologia da consultoria é simples!
Serão trabalhados os pilares do TRIO (Transformação do Resultado
Investido na Operação), que é a base da sustentação do seu negócio:
A consultoria ocorrerá em três etapas completas que vão te levar ao
seu principal objetivo: vender mais e melhor!

1º Diagnóstico

2º Potencialização dos canais de venda

3º Aumento da performance

ANUNCIO
CSF RESULTADOS

Ao adquirir a sua consultoria, você leva ainda mais de 20 benefícios inclusos, entre eles:

- Estratégia e acompanhamento personalizado mensal
- Análise e matriz do perfil do colaborador
- Gestão do posicionamento de vendas
- 7 Planilhas de gestão direta dos departamentos
- 3 aulas online
- 7 e-books para administração do negócio
- Projeto perpétuo Sua Farmácia no Topo

Thiago
Guizelini

- Cursos de vendas, gestão emarketing da Consulfarma

Atua no mercado magistral há dez anos, com experiência
de Gerente de Relacionamentos em empresa de grande
porte e Gerente de Negócios da Consulfarma.

/consulfarma
consulfarma.com

@consulfarma

GESTÃO

Muitas pessoas se perdem ou até mesmo
“pulam” o processo de criação, e a maior queixa
é a “falta de criatividade”, mas conteúdos
criativos não caem do céu, então você precisa
colocar a mão na massa!
Há algum tempo eu criei a minha “fórmula”
para conseguir desenvolver meus conteúdos
autênticos e baseados em boas referências,
aumentando cada vez mais o meu repertório

de ideias. Ok, eu sei que cada um tem a sua
própria forma de criar e se desenvolver, mas
é muito bom ter uma ajudinha, não é mesmo?
Confesso que depois que descobri que
essa forma de raciocínio era a melhor forma
de aproveitar o meu tempo, me tornar mais
produtiva, focada em minhas tarefas e com
muitas inspirações e ideias, minha vida mudou.

Vamos ao processo de criação
Incialmente preciso do tema, objetivo e
motivo para produzir um conteúdo. A partir daí eu
levanto as considerações, que é basicamente
afunilar o que eu realmente preciso ter ou não
(exemplo: será um post humanizado ou com
vetores/ilustração?).
Cheguei na melhor parte: a busca por
referências <3 Aqui você pode explorar TUDO,
desde Pinterest até páginas no Instagram que
fogem completamente do seu nicho. Você tem
a oportunidade de trazer qualquer coisa para a
sua realidade e isso é muito legal e CRIATIVO.
Depois dessas etapas é só alegria, porque
ficou prontinho o seu conteúdo. Vai lá e se
aventura, isso vai facilitar muito para que você
organize as suas ideias.

@flaviadomkt

GESTÃO

Tema

Objetivo

Motivo

Considerações

=

Resultado
Esse conteúdo pode ser o seu guia daqui para frente e se você se
sentir confortável, destaque as folhas e utilize como quiser <3
Espero que gostem e caso coloque em prática!

1.
2.
3.

Com a ajuda de um extrator, levante com cuidado os grampos centrais;
Retire a página correspondente ao calendário;
Após retirar a página, com a ajuda do extrator, abaixe os grampos.

1.

2.

3.

TRATAMENTOS AVANÇADOS

GENGIBRE APRESENTA EFICÁCIA
COMPARÁVEL À LORATADINA NA
RINITE ALÉRGICA
MELHORA OS SINTOMAS NASAIS E QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES COM
MENOS EFEITOS ADVERSOS

A Rinite Alérgica (RA) é um problema de saúde global e significativo,
com uma incidência crescente.
Estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS)

400 milhões de pessoas no mundo sofrem de RA

Patogênese da RA
A RA resulta de uma reação alérgica específica, mediada por IgE na
mucosa nasal e é caracterizada por congestão nasal, prurido nasal, coriza
e espirros.

Tratamento da RA
O tratamento da RA é normalmente focado em suprimir essa reação
inﬂamatória através de medicamentos, como anti-histamínicos, esteroides
nasais e antagonistas de receptores de leucotrienos.

Gengibre
Gengibre (Zingiber officinale)

Evidências demonstraram que o extrato de gengibre apresenta
potente atividade antialérgica pela inibição da liberação de
β-hexosaminidase em células de ratos com leucemia basofílica.

Estudos in vivo demonstraram que a administração oral de 2% de gengibre na dieta diminui a severidade dos espirros nasais devido à sensibilização de ovalbumina, supressão da infiltração de mastócitos na mucosa
nasal e liberação de IgE específica no soro.

Estudo Comprova:
Extrato de Gengibre é Tão Eficaz Quanto a
Loratadina na Melhora dos Sintomas Nasais
Esse estudo teve como objetivo avaliar a eficácia e segurança do
gengibre comparado à loratadina no tratamento da rinite alérgica
(YAMPRASERT; CHANVIMALUENG; MUKKASOMBUT; ITHARAT,
2020).
Assim, 80 pacientes com rinite alérgica foram
selecionados para receberem:

Grupo 1
Os maiores biomarcadores da atividade antialérgica são
6-shogaol e 6-gingerol.
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Gengibre
250 mg 2 vezes ao dia

TRATAMENTOS AVANÇADOS

Conclusão
Grupo 2
Loratadina
10 mg

O extrato de gengibre foi tão eficaz quanto a loratadina na melhora
dos sintomas nasais e qualidade de vida em pacientes com rinite alérgica.
Além disso, o extrato de gengibre resultou em menos efeitos adversos,
especialmente sonolência, fadiga, tontura e constipação.

Grupo 3

Formulação:

Placebo

Cápsulas de Gengibre

Resultados

Eficácia e Segurança Comparáveis à Loratadina na Rinite Alérgica

• Tanto a loratadina quanto o gengibre reduziram significativamente
os escores de Total Nasal Symptom Scores (TNSS), mas não foram observadas diferenças significativas entre os dois grupos;

Gengibre...............................................................250 mg
Excipiente qsp...................................................1 Cápsula

• Na avaliação de rinometria acústica, o grupo tratado com gengibre
apresentou aumento gradual no volume estimado da cavidade nasal e diminuição da distância da narina, mas o grupo loratadina não apresentou
alteração;

Administrar 1 cápsula 2 vezes ao dia (manhã e noite) ou conforme orientação médica.

• Ambos os grupos (1 e 2) apresentaram melhora significativa em
todos os aspectos do Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire
(RQLQ) na terceira semana;
• O tratamento com extrato de gengibre foi tão seguro quanto a loratadina, como demonstrado pelos resultados das funções renal e hepática,
obtidos na análise sanguínea;

Referência Bibliográfica
1.

ZHANG, H.; YEH, C.; JIN, Z.; DING, L. et al. Prospective study of probiotic supplementation
results in immune stimulation and improvement of upper respiratory infection rate. Synth
Syst Biotechnol, 3, n. 2, p. 113-120, Jun 2018.

• Ambos os tratamentos não tiveram efeito sobre a pressão arterial
dos pacientes.
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Mais uma novidade
para você que é
membro do Clube
Consulfarma!
Além dos milhares de benefícios que só o Clube Consulfarma pode te
oferecer, a partir de novembro disponibilizaremos mais 3 conteúdos
práticos e gratuitos para você!

Científico

Todos os meses preparamos
fórmulas exclusivas e inovadoras
para acrescentar conhecimento
para você e novidades para a
sua farmácia de manipulação a
fim de entregar o melhor para os
seus clientes.

Gestão

Formas e técnicas de como
performar bem em sua gestão,
você encontra aqui. Diversos
profissionais renomados vão
mostrar os caminhos nos quais
você deve percorrer e que vão
resultar em uma boa gestão.

Marketing

Nossa equipe de marketing vai te
mostrar o passo-a-passo de
processos, te proporcionar insights
e ideias para você colocar em
prática um marketing efetivo, tanto
no online, como no offline.

Acompanhe o cronograma
dos próximos meses!
NOVEMBRO 2020

DEZEMBRO 2020

Científico: Águas micelares, por Lucas Portilho

Científico: Filtro solar para peles negras,
por Lucas Portilho

Gestão: Aula ao vivo sobre visitação médica,
por Neto Montagnini

Gestão: Formação de Líderes, por Natália Leite

Marketing: Campanhas de Natal para a sua farmácia
lucrar mais, por Flávia Benedetti

Marketing: Campanhas de verão que vão te ajudar
a vender mais, por Flávia Benedetti

JANEIRO 2021

FEVEREIRO 2021

Científico: Filtro solar físico que não agride corais,
por Lucas Portilho

Científico: Sabores magistrais 3.0, por Luiz Moreira

Gestão: Módulo 1 - Gerenciamento de conflitos entre
prescritor e farmácia, por Neto Montagnini, Luiz Moreira
e Lucas Portilho

Gestão: Módulo 2 - Gerenciamento de conflitos entre
prescritor e farmácia, por Neto Montagnini, Luiz Moreira
e Lucas Portilho

Marketing: Como gerar conteúdos para as redes
sociais em 2021, por Flávia Benedetti

Marketing: Arte da Persuasão: como tornar o seu
produto irresistível aos clientes?, por Gabriela Rodrigues

Para ter acesso aos materiais basta acessar a plataforma Integra, selecionar
a aba cursos online e em seguida Masterclasses exclusivas.
Se você ainda não é membro do Clube Consulfarma e quer ficar por dentro dessas e muitas outras novidades,
entre em contato com um de nossos consultores através do telefone: (19) 3736-6888.

/consulfarma
consulfarma.com

@consulfarma

TRATAMENTOS AVANÇADOS

USO DE PROBIÓTICOS EM
CRIANÇAS COM RINITE ALÉRGICA
MELHORAM OS SINTOMAS ASSOCIADOS COM ESSA PATOLOGIA E AUMENTAM
OS ESCORES QUE MEDEM A QUALIDADE DE VIDA

A rinite alérgica é definida como uma inﬂamação da mucosa nasal,
induzida pela exposição à alérgenos que, após sensibilização, desencadeiam uma resposta inﬂamatória mediada por imunoglobulina E (IgE), que
pode resultar em sintomas crônicos ou recorrentes. Os principais sintomas
incluem rinorreia aquosa, obstrução/prurido nasais, espirros e sintomas
oculares, tais como prurido e hiperemia conjuntival, os quais se resolvem
espontaneamente ou através de tratamento.

Aspectos diagnósticos
Um adequado exame clínico identifica sem muitas dificuldades os sinais de rinite, tais como: hipertrofia e palidez dos cornetos inferiores, e
secreção hialina, que estão associados a uma disfunção do epitélio, vasos,
glândulas e nervos que, devido a um infiltrado de células inﬂamatórias,
mediadores inﬂamatórios e citocinas, prejudicam o processo de aquecimento, umidificação e filtração do ar inspirado.

Aplicações e Mecanismos de Ação
Principais Aplicações dos Probióticos

Tratamento e prevenção de doenças, regulação
da microbiota intestinal, distúrbios do metabolismo
gastrointestinal e imunomodulação.

Mecanismos de Ação
Alteração do pH intraluminal;
Produção de substâncias com atividade antimicrobiana;

Alguns estudos demonstram que o uso de probióticos revertem a disbiose intestinal e pode auxiliar no tratamento de algumas doenças, como
a rinite alérgica.

Principais Características dos Probióticos

Competição por nutrientes;
Competição por receptores intestinais para adesão;
Efeito imunomodulador;
Restauração da permeabilidade intestinal.

• Devem estar em quantidades adequadas, alterando, assim, a microbiota própria das mucosas por implantação ou colonização de um sistema
do hospedeiro;
• Devem ser inócuos;
• Devem se manter viáveis por longo tempo durante a estocagem e
transporte;
• Devem tolerar o baixo pH do suco gástrico e resistir à ação da bile

Estudo Comprova: Associação de
Bifidobacterium Trata os Sintomas da Rinite
Alérgica em Crianças
Miraglia et al. (2017) conduziram este estudo com o objetivo de avaliar
os efeitos de uma suplementação de Bifidobacterium no alívio dos sintomas nasais e na melhora da qualidade de vida em crianças com rinite
alérgica e com asma intermitente.

e das secreções pancreática e intestinal;
• Não devem transportar genes transmissores de resistência a antibióticos;
• Devem possuir propriedades antimutagênicas e anticarcinogênicas.
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Para isso, um estudo clínico placebo-controlado, duplocego e randomizado foi realizado em 40 crianças. Estas
foram então divididos em dois grupos para receberem por
quatro semanas a seguinte posologia:

TRATAMENTOS AVANÇADOS

Grupo 1
B. longum – 3 x109 UFC
B. infantis - 1x109 UFC
B. breve - 1x109 UFC
Dose diária

Grupo 2
Placebo

Resultados
• As crianças tratadas com a suplementação probiótica alcançaram
uma significativa melhora nos sintomas alérgicos e nos escores que medem a qualidade de vida (p<0,005);
• As crianças tratadas com o placebo apresentaram piora nos sintomas da rinite (p<0,005) e nos escores que medem a qualidade de vida
(p<0,001);
• O uso de medicações de resgaste foram diminuídas no grupo 1;
• As análises mostraram que a suplementação com Bifidobacterium
foi superior na melhora de todos os parâmetros analisados.

Conclusão
Este estudo demonstrou que a associação de probióticos foi capaz de
melhorar de maneira significativa os sintomas da rinite alérgica e também
aumentou a qualidade de vida dos pacientes analisados.

Formulação
Associação de Probióticos Trata os Sintomas da Rinite Alérgica em Crianças
Sachê de Bifidobacterium
Bifidobacterium longum........... 3 x109 UFC
Bifidobacterium infantis............. 1x109 UFC
Bifidobacterium breve............... 1x109 UFC

Referências Bibliográficas
1.

YAMANISHI, S. & PAWANKAR, R. Current advances on the microbiome and role of probiotics in upper airways disease. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2020 Feb;20(1):30-35. doi:
10.1097/ACI.0000000000000604.

2.

MIRAGLIA, DG. et al. Bifidobacterium mixture (B longum BB536, B infantis M-63, B breve
M-16V) treatment in children with seasonal allergic rhinitis and intermittent asthma.Ital J
Pediatr. 2017 Mar 7;43(1):25. doi: 10.1186/s13052-017-0340-5.

Excipiente qsp................................1 Sachê
Administrar 1 sachê ao dia ou conforme orientação médica.
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Cardiologia
• 80+ fórmulas exclusivas e testadas
em laboratório;

C

• Tratamentos para as principais
patologias e distúrbios;

M

Y

CM

• Fórmulas testadas e estabilizadas
em laboratório.

MY

CY

CMY

K

Garanta seu acesso com antecedência
ao formulário de Cardiologia!
Conheça o material agora com uma consultora!

/consulfarma
consulfarma.com

@consulfarma
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CONHECIMENTO
É O QUE ALIMENTA
$
O MERCADO
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Os cursos modulares do Hi-Nutrition foram pensados e desenvolvidos para
capacitar nutricionistas e profissionais da saúde na prescrição de suplementos
nutricionais, nutracêuticos e fitoterápicos para seus pacientes clínicos

CM

MY

CY

CMY

K

Nutrição Esportiva
Alta Performance
Nutrição no Exercício

Nutrição Ormololecular
Funcional
Fitoterapia

Interpretação de Exames
Laboratoriais
Nutrição Estética

Atendimento: (19) 3112-9900
facebook.com/institutohinutrition
@institutohinutrition
www.hinutrition.com.br

TRATAMENTOS AVANÇADOS

SAFFRON REDUZ A SEVERIDADE E FREQUÊNCIA
DOS SINTOMAS DE ASMA ALÉRGICA
EFEITOS ANTIOXIDANTES E ANTI-INFLAMATÓRIOS
A asma é uma doença heterogênea e frequentemente associada com
uma inﬂamação crônica das vias aéreas.
Chiado no Peito

Falta de Ar

Tosse

Esses sintomas variam ao longo do tempo e em intensidade,
juntamente com limitações variáveis no ﬂuxo de ar expiratório.

Estudo Comprova: Saﬀron Reduz a Severidade
e Frequência dos Sintomas da Asma
Esse estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do Saffron na pressão sanguínea, perfil lipídico, níveis de basófilos e de eosinófilos em pacientes com asma alérgica (Zilaee et al., 2019).

Assim 80 pacientes (idade média de 41,25 anos) com asma alérgica
leve a moderada foram randomizados em dois grupos para receberem:
No processo inﬂamatório das vias aéreas, uma variedade de células
imunológicas, como mastócitos, eosinófilos, linfócitos e neutrófilos estão
envolvidas.
Os eosinófilos acumulam preferencialmente em locais de inﬂamação e liberam diversos mediadores inﬂamatórios, incluindo espécies
reativas de oxigênio e citocinas que podem desempenhar um papel importante na fisiopatologia da asma.

Grupo 1
Saffron
100 mg ao dia

Grupo 2
Placebo

Resultados
Antígeno

Linfócito B

Célula do Plasma

•
Saffron melhorou a frequência dos sintomas clínicos (como
frequência da falta de ar durante o dia e a noite, uso de spray de
salbutamol, despertar devido aos sintomas de asma e limitação de
atividade) comparado com o placebo;
• Além disso, a severidade da asma diminuiu significativamente no
grupo 1;

Mecanismo
da Alergia

• Comparado com o placebo, Saffron reduziu significativamente a
pressão sistólica e diastólica, triglicerídeos e a lipoproteína de baixa densidade;

Sintomas
Mastócito

• A concentração de eosinófilos e basófilos reduziu no grupo 1.
Citocinas
e Histamina

Conclusão
Sintomas (Frequência por Dia)

Saﬀron
O Saffron possui efeitos antioxidantes, anti-inﬂamatórios (devido a
componentes, como safranal e crocina) e relaxante muscular.

Estudos em animais com asma alérgica demonstraram
que o Saﬀron reduz o total de células brancas no sangue,
eosinófilos e basófilos, sendo que alguns desses efeitos
foram iguais à dexametasona.
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Grupo 1

Grupo 2

Falta de ar durante a noite
Início
8 Semanas

0,71
0,00

0,20
0,02

Acordar Devido a Sintomas de Asma
Início
8 Semanas

1,00
0,00

0,00
0,00

Consumo de Spray de Salbutamol
Início
8 Semanas

1,25
0,14

1,00
1,00

TRATAMENTOS AVANÇADOS

A administração de Saffron durante 8 semanas demonstrou ser segura e eficaz na melhora dos sintomas clínicos em pacientes com asma
alérgica.

Formulação

Referências Bibliográficas
1.

ZILAEE, M. et al. An evaluation of the effects of saffron supplementation on the asthma clinical symptoms and asthma severity in patients with mild and moderate persistent allergic
asthma: a double-blind, randomized placebo-controlled trial. Respir Res, v. 20, n. 1, p. 39,
Feb 22 2019. ISSN 1465-9921.

Redução da Severidade da Asma e Frequência dos Sintomas Clínicos
Cápsulas de Saﬀron
Saﬀron............................................100 mg
Excipiente qsp............................1 Cápsula
Administrar 1 cápsula ao dia ou conforme orientação médica.
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DÚVIDAS DO CLIENTE

DÚVIDAS DOS LEITORES
01 - Gostaria de saber sobre o microbioma humano.
Resposta:
O Microbioma Humano é o conjunto de todos os microrganismos que
vivem no corpo humano. Diferentes comunidades microbianas são encontradas em diferentes locais do corpo, como passagens nasais, cavidade
oral, pele, trato gastrointestinal e trato urogenital.

06 - Existe algum ﬁtoterápico que pode ser usado em
indivíduos com rinite?
Resposta:
Evidências demonstraram que o extrato de gengibre apresenta potente atividade antialérgica pela inibição da liberação de β-hexosaminidase
em células de ratos. Os maiores biomarcadores da atividade antialérgica
são 6-shogaol e 6-gingerol. Estudos in vivo demonstraram que a adminis-

02 - Gostaria de saber como os probióticos agem no
sistema imune.
Resposta:

tração oral de gengibre na dieta diminui a severidade dos espirros nasais
devido à sensibilização de ovalbumina.

Mecanismos dos Probióticos no Sistema Imune
• Produzem bacteriocinas e ácidos graxos de cadeia curta;
• Reduzem o pH intestinal;
• Colonizam e competem com patógenos por locais de ligação nas
células epiteliais intestinais;
• Estimulam a função barreira mucosa e modulam o sistema
imunológico.

07 - Gostaria de uma formulação com probiótico como
auxiliar no gerenciamento de infecções do trato respiratório superior.
Resposta:
Suplementação Probiótica para Redução da Duração
de Infecções do Trato Respiratório Superior
Cápsulas de L. helveticus

03 - Quais são as principais propriedades do Saﬀron no
sistema imune?

L. helveticus...............................2 x 1010 UFC

Resposta:
Excipiente qsp..............................1 Cápsula

O Saffron possui efeitos antioxidantes, anti-inﬂamatórios (devido a
componentes, como safranal e crocina) e relaxante muscular.

Administrar 1 cápsula ao dia ou conforme orientação médica.

04 - Como funciona o sistema imune humano?
Resposta:
O sistema imunológico humano, também chamado de sistema imune
ou imunitário, é formado por uma grande quantidade de células e moléculas responsáveis por reconhecer um antígeno e desencadear uma resposta efetora diante desse estímulo. Essas células e moléculas destroem ou
inativam o antígeno e, portanto, são fundamentais para garantir a defesa
do corpo contra infecções e tumores. Além das células livres, o sistema
imunológico possui estruturas individualizadas, tais como linfonodos e
baço.

05 - Gostaria de uma sugestão de levedura para o tratamento da diarreia.
Resposta:
Pode ser utilizado nesse caso o Saccharomyces boulardii. Esse micro-organismo é uma levedura probiótica que demonstrou ser eficaz na
redução da incidência de diarreia associada a antibióticos em adultos e
crianças.
SEDDIK, H.; BOUTALLAKA, H.; ELKOTI, I.; NEJJARI, F. et al. Saccharomyces boulardii CNCM
I-745 plus sequential therapy for Helicobacter pylori infections: a randomized, open-label trial.
Eur J Clin Pharmacol, 75, n. 5, p. 639-645, May 2019.
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08 - Gostaria de saber se existe no mercado um surfactante com alto poder espumógeno.
Resposta:
A K-noa Foam é um surfactante natural, obtido da saponina da Quinoa cujas funções tensoativas produzem uma suave espuma com características purificadoras e calmantes, apresentam excelentes propriedades
hidrofílicas e lipofílicas, conferindo um produto formador de micelas com
uma espuma, densa e duradoura.

09 - Gostaria de uma formulação para melhora da imunidade.
Resposta:

10 - Gostaria de uma sugestão de fórmula com resveratrol para
melhora do metabolismo ósseo.
Resposta:

Cápsulas de Imuno TF
Imuno TF..........................................50 a 100mg
Excipiente qsp.....................................1 Cápsula
Administrar 1 cápsula ao dia ou conforme orientação médica.

Resveratrol Melhora a DMO (Densidade Mineral Óssea) e Age na Prevenção de Quedas e Fraturas
Cápsulas de Resveratrol
Resveratrol..........................................75mg
Excipiente qsp..............................1 Cápsula

Um estudo realizado no Hospital Universitário Gaffreé e Guinle da
Universidade Federal do Rio de Janeiro avaliou o uso de fatores de trans-

Administrar 1 cápsula 2 vezes ao dia ou conforme orientação médica.

ferência na resposta imunológica em pacientes cirúrgicos imunodeprimidos. 60 pacientes de ambos os sexos, com idade superior a 30 anos,
portadores de neoplasia maligna, submetidos à quimioterapia e/ou radio-

WONG, RH. et al. Regular supplementation with resveratrol improves bone mineral density in
postmenopausal women: a randomised, placebo-controlled trial. J Bone Miner Res. 2020 Jun
21. doi: 10.1002/jbmr.4115. Online ahead of print.

terapia pós-cirúrgica, foram acompanhados por 12 meses. Os resultados
do estudo demonstraram que, após 12 meses de tratamento, houve um
aumento significativo dos valores de leucócitos, linfócitos totais, linfócitos
T e linfócitos CD4, acarretando no estímulo da resposta imune (Literatura
do Fornecedor).
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GESTÃO

POR QUE É TÃO DIFÍCIL
ACERTAR NA CONTRATAÇÃO
DO PROPAGANDISTA?
Você já deve ter se feito essa pergunta várias
vezes, não é?
Onde errei, por que não deu certo, por que ele preferiu trocar de farmácia
ou ir para a indústria?
Muitas destas respostas estão numa questão simples: como você acompanhou o trabalho do seu propagandista?

Acompanhamento do trabalho
O propagandista precisa ser acompanhado e cobrado, desde o estudo exaustivo dos ativos que divulga, como na forma como faz a propaganda para os médicos, apresentação do material e organização dos roteiros
semanais.

O que devo levar em conta na escolha do
propagandista?
Nem sempre o candidato com maiores qualificações profissionais é o
ideal para a sua farmácia.
Muitas vezes vêm com vícios de outras empresas que são difíceis de
serem ultrapassados.
Escolha um candidato que tenha conexão com os valores da sua farmácia, que seja educado, organizado, goste de lidar com pessoas, de fazer amizades, de estudar e se atualizar.
Ele vai representar a sua farmácia dentro do consultório do médico.
Suas atitudes e comportamento serão vistos e analisados pelo prescritor,
sua secretária e os pacientes.
O propagandista precisa ser treinado e preparado para passar a imagem de confiança e credibilidade da sua farmácia e estas características
não são natas, precisam ser treinadas diariamente e aperfeiçoadas.
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Como Treinar o Propagandista
Em primeiro lugar ele precisa passar por um processo de integração,
onde terá a oportunidade de conhecer todos os departamentos da farmácia, os colegas e quais tarefas eles executam diariamente. Isto fará com
que ele entenda a importância de cada departamento no andamento da
farmácia.
Precisa entender a rotina dos laboratórios para estar apto a responder
qualquer objeção do médico em relação ao medicamento manipulado.
Depois da integração, precisa ser preparado para realizar a sua atividade diária.

Treinamento das rotinas do Propagandista
O propagandista precisa estar apto a organizar a sua agenda semanal, levando em conta os dias e horários de atendimento dos médicos.
Preparar o material de divulgação e amostras no dia anterior, para não
ficar perdendo tempo na hora da visita médica.
Estudar todo o material de divulgação, esclarecer dúvidas, termos técnicos, indicação e posologia.

Como organizar o Roteiro de Visitas
Ao criar o Painel Médico, em uma planilha de Excel anote os dias e
horários de atendimentos dos médicos.
Ter atenção aos médicos que estejam no mesmo prédio, mesma rua
e bairros próximos. É de suma importância que isso seja levado em conta,
para não perder tempo ao realizar deslocamentos desnecessários.

Relacionamento com as Secretárias
Elas são a porta de entrada do consultório médico, sem um bom relacionamento, seu propagandista ficará horas esperando para ser atendido.
Ele precisa criar conexão com esta secretária, seja através da simpatia e educação, quanto em pequenos presentes que vão ajudá-la no
dia-a-dia, como: canetas, blocos de próxima consulta, álcool em gel, creme
para as mãos ou um vasinho de suculentas para alegrar a mesa dela.

Relacionamento com os Médicos
O médico precisa enxergar o seu propagandista como alguém que
traz benefícios, informações atualizadas para a realização do seu trabalho.
Seja através do lançamento de ativos promissores, estudos científicos
ou amostras para conhecer a eficácia dos produtos divulgados.

Colhendo Resultados
Pode ter certeza que ao acompanhar as atividades do seu propagandista, ele vai fazer de tudo para melhorar a performance, aprimorar e organizar sua rotina diária para obter os melhores resultados com retorno
em prescrições.
Essas são as dicas principais para você aprimorar este acompanhamento.
Mais importante do que tudo é visitar os médicos com o seu propagandista. Vai demonstrar interesse da sua parte sobre o trabalho que ele
está realizando. Para o médico, fortalecimento da parceria, porque você
está preocupado com o trabalho que está sendo realizado em nome da
sua farmácia.

Perfil dos Médicos
Elaborar corretamente o perfil do médico e do seu consultório para a
escolha do material de divulgação, para que este esteja direcionado para
o público que ele atende.
Devemos levar em conta as preferências dos médicos e tratamentos
que mais realiza, para não levar produtos que não sejam do seu interesse
profissional.
O mais importante é que gere engajamento e levar o material adequado a este perfil para que o médico já inicie a prescrição.
Tentarei responder as questões acima de forma que você consiga
montar sua estratégia para os próximos meses, potencializando seus resultados.

Cristiane Marques
Gerente de Propaganda Médica na Consulfarma
e Head do projeto In Visit consultoria
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EU DESEJO DE CORAÇÃO
QUE VOCÊ SE BASTE
Cada vez mais fórmulas mirabolantes de enriquecimento rápido, ou
de sucesso imediato, nos cercam nas redes sociais! São propagandas que
vendem ferramentas, métodos inovadores, e muito blá blá blá.
Somos impactados com textos e vídeos que falam sobre você trabalhar para você mesmo, sobre felicidade veiculada a dinheiro e um monte
de coisa que acabam nos frustrando no nosso dia-a-dia, um perigo para a
nossa sanidade mental e nosso propósito de vida.

Muitas pessoas acabam se perdendo neste
caminho, e aí que eu trago uma reﬂexão.
Por que eu não posso ser feliz sendo um belo vendedor? Por que eu
não posso ser feliz manipulando as fórmulas que eu amo fazer?
O que tem de errado eu não querer ser empresário? O que tem de
errado eu não ter espirito empreendedor? O que tem de errado eu querer
empreender na minha função dentro da farmácia?
Perguntas essas que eu acho que devem ser colocadas em pauta na
era do sucesso digital.
Sabe, já andei muito por farmácias do Brasil, e já me deparei com dezenas e até centenas de pessoas que amam o que fazem, pessoas felizes
mesmo sem todo esse alvoroço: pessoas como a Dona Elza, que vou contar a história agora para vocês.

Neto Montagnini
Diretor Comercial Consulfarma
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Uma certa vez eu lembro que eu entrei em uma farmácia
que estava tão limpa e cheirosa, mas tão limpa e cheirosa que eu juro,
dava vontade de morar lá, aí quando eu elogiei, me apresentaram a dona
Elza, uma senhora toda sorridente com ar de felicidade, e com os olhos
brilhando.
A dona Elza me despertou uma curiosidade e não pude deixar de
brincar com ela, Neto sendo Neto, né? Eu disse: “dona Elza, mas a senhora
é muito sorridente e feliz né?”
E ela me respondeu “essas meninas são como se fossem minhas filhas: eu cuido muito delas.”
O mais legal é que ninguém tinha a dona Elza como a moça da limpeza muito menos ela se enxergava como tal, pois ela mesmo se titulava
como assistente da felicidade. Eu amei isso, achei fantástico: a dona Elza
não fazia o que ela fazia por dinheiro ou fama, muito menos sucesso. A
dona Elza cuida com tanto carinho da farmácia por amor, amor pelas meninas e amor pelo o que faz, ela entendia a importância do trabalho dela, ela
era valorizada por isso, uma valorização sem passar nem perto de ser uma
empresária, porém uma grande empreendedora pois ela faz o melhor na
sua função e isso é uma característica de pessoas empreendedoras.

Em outra visita eu conheci a Adriana, uma balconista espetacular de 51 anos, uma mulher doce, amada, e querida por todos da equipe da
farmácia e também pelos clientes.
Era fantástico ver ela trabalhando, me lembro como se fosse hoje: ela
sabia tudo sobre os produtos, explicava para o cliente como ele ia se sentir quando estivesse usando aquela fórmula, fazia o cliente enxergar os
benefícios, conhecia sua família, sabia da filha que estava na faculdade
em outra cidade, da mãe do cliente que estava se recuperando de uma
cirurgia de retirada de um nódulo...
Eu juro: sabe aquela pessoas que até você se questiona “como uma
mulher dessa está no balcão de uma farmácia?”
Quando eu fui conversar com a Adriana, eu parabenizei sobre o trabalho que ela fazia. Com 30 anos na mesma Farmácia eu tive que perguntar
se ela nunca teve vontade de crescer, alcançar novos cargos e a resposta
foi maravilhosamente um curso de pó-graduação gratuito…
Ela me disse “eu cresci Neto, e muito, eu vim do interior de uma condição precária, em casa muitas vezes não tínhamos o que comer. Quando
eu vim para a cidade grande e eu comecei a trabalhar, na farmácia eu
já mais imaginaria que teria tudo que eu tenho hoje. A farmácia me deu
muito mais que clientes, ela me deu amigos, a farmácia me ajudou a conquistar meu apartamento, a casar, ajudar nas contas de casa, a farmácia
ajudou na criação dos meus filhos. Meu trabalho foi essencial para que minha filha cursasse odontologia e também no pagamento parcelados que
fizemos a perder de vista da cadeira e equipamentos do consultório dela.
Eu amo o que eu faço e sou abençoada por trabalhar na farmácia.”

Essas outras histórias nos mostram que esse papo de ser
empresário para ter sucesso é balela: o sucesso vai muito além que
dinheiro, o sucesso está na valorização do que você já conseguiu, está na
gratidão, o sucesso está na alegria de amar o que faz e por isso fazer o
melhor com a condição que você tem disponível.

Outra coisa muito importante que temos que avaliar é que pessoas
tem perfis comportamentais diferentes: algumas pessoas são mais atiradas, outras mais criativas e outras mais retraídas.
Tem gente melhor em números, tem gente melhor em comunicação,
tem gente que gosta de segurança, tem gente que gosta de viver no risco,
e isso faz com que cada cargo, cada função e cada perfil de cada pessoa
seja muito, muito mais muito importante.

Essa matéria é pra que você que é uma brilhante vendedora, uma brilhante balconista, uma brilhante farmacêutica, uma
brilhante manipuladora, uma brilhante controle de qualidade,
uma brilhante compradora, uma brilhante administradora, uma
brilhante visitadora!
Eu quero que vocês façam um compromisso comigo: que vocês nunca se diminuam pelo o que vocês fazem. Ressalto sim que vocês precisam
ter a vontade de serem as melhores em tudo que vocês fazem, e que
isso mudará a vida e a carreira de vocês, porém seja corajosa para fazer
o que você ama, ou melhor amar o que faz, agradeça por tudo que você
tem, e se você ainda não realizou os seus sonhos, eu vou te contar um
segredo: ninguém vai bater na sua porta e falar “eu vim aqui realizar os
seus sonhos”.
Isso dificilmente vai acontecer, os seus sonhos você vai ter que realizar por conta própria, portanto tenha clareza do que você quer, busque o
conhecimento necessário, foque no seu objetivo e faça acontecer!
Esqueça essa balela de 7 dígitos, 8 dígitos, crescimento exponencial,
esqueça essa história de ser obrigado a ser empresário de trabalhar para
você mesmo, se essas fórmulas dessem certo, todo mundo que compra
essas formulas seriam milionários, você não acha?

A formula mágica do crescimento, eu vou contar para vocês:
é trabalhar muito, mais que as pessoas que estão ao seu lado, isso
é necessário para que você ganhe habilidade em fazer, o treino leva a
perfeição!
Falo de estudar muito. Conhecimento liberta, abre a chave e te conecta com o sucesso. Leia livros, faça cursos da área que você quer se
desenvolver, seja de vendas, marketing ou um curso de cosmetologia do
Lucas Portilho, tire suas ideias do papel, pois uma ideia sem execução
é mera informação, e por último: tenha consistência, não pare no meio
do caminho, não aceite críticas de outras pessoas, não se preocupe com
quem não tem futuro pois elas nunca vão acreditar no seu futuro, quer ter
sucesso, seja especialista em fazer o básico bem feito, comece e termine
o dia com as suas tarefas concluídas, não deixe para manhã o que você
pode resolver hoje , quer ter sucesso cuide da sua alma, do seu espirito,
seu corpo e sua mente.
Faça isso com equilíbrio: o sucesso está em você não querer ser aquilo que você não quer ser. O sucesso é quando você se sente bem na
posição que você está, é quando você tem prazer de desfrutar a sensação
de ser o melhor na sua área, coisas que o dinheiro nunca vai pagar.

Eu desejo de coração que você se baste, dentro da sua função e
que você seja a melhor vendedora, a melhor farmacêutica, a melhor balconista, a melhor gestora, a melhor agente da felicidade assim como a Dona
Elza que me cativou com aquele sorriso e brilhos nos olhos maravilhosos.
Veja o vídeo no meu instagram @netomontagnini sobre os 3 segredos
do sucesso.

Abraços
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Sua farmácia melhorando a qualidade
de vida de pacientes que passaram por
redução de estômago
No Brasil, são realizadas cerca de 65 mil cirurgias bariátricas por
ano. Somos o segundo país com maior número de procedimentos,
ficando atrás apenas dos Estados Unidos.
Contudo, podemos contabilizar 10 efeitos colaterais causados
após a cirurgia devido as deficiências vitamínicas. É aí que entra o
auxílio de farmácias magistrais e prescritores para que o paciente
tenha a suplementação correta e de forma otimizada, levando-se
em consideração o espaço do estômago reduzido.

Como o Menu Bariátrico pode ajudar?
As fórmulas são inéditas e exclusivas. Elas possuem menor volume e
maior concentração vitamínica para viabilizar o consumo de gomas
pelos pacientes, realizar a suplementação necessária e assim evitar
efeitos colaterais pós-cirúrgicos.

Projeto desenvolvido por Luiz Moreira
“Um dos principais cuidados que a pessoa operada precisa ter é com os níveis de vitaminas e minerais, já que, após a cirurgia, a absorção não é mais completa. Ferro e vitaminas
do complexo B e D são de primeira escolha, e a partir do segundo prescreve-se um
polivitamínico que deve ser tomado durante a vida toda. Vitaminas e aminoácidos são
essenciais para que o paciente não desenvolva os efeitos colaterais.
”
O Menu Bariátrico chegou para ajudar farmacêuticos e prescritores da melhor forma
possível a proporcionarem uma vida plena aos seus pacientes.”

/consulfarma
consulfarma.com

@consulfarma

Agora é oficial! Apresentamos
o Clube Consulfarma!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milhares de artigos científicos
Conteúdos para redes sociais
Projetos de mentoria
Suporte completo para visitação médica
Canal direto com farmacêuticos com Consulfarma
Lançamentos em primeira mão
Presença garantida nos eventos e cursos
Buscador de insumos e promoções exclusivas Em breve!
Encontros e masterclasses com os melhores
professores do mercado Em breve!

Além disso, a plataforma Integra+ evoluiu e está de cara nova
e traz funcionalidades inéditas para o seu uso!

Faça parte hoje mesmo da maior rede de gestão, marketing e
ciência do mercado magistral. Seja membro do Clube Consulfarma!
/consulfarma
consulfarma.com

@consulfarma

