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1. INTRODUÇÃO 

 

 A presente pesquisa abordou a falta do medicamento Profenid Protect da 

empresa Sanofi em uma rede de farmácia de Curitiba. 

 Geralmente após consultar médicos, especialistas ou profissionais do gênero, 

os pacientes deparam-se com receitas de medicamentos que são fornecidos em 

redes farmacêuticas por laboratórios e, que em determinada rede de farmácia não 

são encontrados com facilidade.  

 Com o objetivo de identificar as razões para a falta do medicamento do 

laboratório Sanofi em uma rede de Farmácia. Levou-nos a pesquisar e identificar 

possíveis falhas na logística, e as barreiras financeiras da rede compradora com o 

laboratório Sanofi. 

 O segmento de distribuição de medicamentos vem apresentando grandes 

avanços na área de logística, pois, nos últimos anos, a acirrada competitividade 

possibilitou a utilização de novas técnicas de gestão de estoque, automação de 

depósitos e, principalmente, a busca de uma visão integrada dos negócios, 

envolvendo todas as atividades da cadeia de valor, ou seja, da matéria-prima ao 

consumo final. 

O armazenamento de mercadorias prevendo seu uso futuro exige 

investimento por parte da organização. O ideal seria a perfeita sincronização entre a 

oferta e a demanda, de maneira a tornar a manutenção de estoques desnecessária. 

Entretanto, como é impossível conhecer exatamente a demanda futura e como nem 

sempre os suprimentos estão disponíveis a qualquer momento, deve-se acumular 

estoque para assegurar a disponibilidade de mercadorias e minimizar os custos 

totais de produção e distribuição. 

 Para traçar o perfil e buscar possíveis respostas para tal problema, foram 

realizadas uma série de pesquisas que resultou em uma busca por respostas. Foi 

realizada pesquisa qualitativa que nos permitiu maior familiaridade entre o 

pesquisador e o tema a ser pesquisado. Importante ressaltar que o pesquisador 

passou por um processo de sondagem do assunto para o desenvolver da pesquisa.  

Foram realizadas entrevistas com o gerente de compras da rede, com o 

gerente de vendas do laboratório Sanofi, com o representante da propaganda 

médica do laboratório e com gerentes de lojas das farmácias de uma rede em 

algumas regiões da cidade de Curitiba. 
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 A realização desta pesquisa foi importante para contribuir com o melhor 

atendimento das farmácias envolvidas, para com seus clientes e procurar soluções 

para os problemas referentes à falta de medicamentos para a população. 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

 O problema é o inicio de todo trabalho de pesquisa. Deve-se levantar uma 

questão para ser estudada e respondida, através de algumas hipóteses que serão 

levantadas no trabalho de pesquisa, que será feito pelos membros inseridos no 

estudo do problema. Este é criado pelos envolvidos na pesquisa, relacionado ao 

conhecimento em torno do tema escolhido. Os problemas devem ser esclarecidos, e 

investigados com a participação de toda a equipe envolvida na pesquisa, para assim 

encontrar as possíveis soluções. É recomendado que se tivesse um conhecimento, 

uma experiência mínima sobre o problema a ser abordado, para que, as informações 

não se tornem confusas. Conhecer as fontes onde serão obtidas as informações, 

estabelecer prioridades para definir por onde começar, qual direcionamento para 

chegar ao resultado esperado, são caminhos fundamentais para resolver o problema 

de pesquisa. 

 Não há regras para se criar um problema, mas alguns autores sugerem que 

ele seja expresso em forma de pergunta, para estimular o questionamento em busca 

de um resultado satisfatório. 

 

O problema é uma dificuldade, teórica ou prática no conhecimento de alguma 

coisa de real importância, para a qual se deve encontrar uma solução. Definir 

um problema significa especificá-lo em detalhes precisos e exatos. Na 

formulação de um problema deve haver clareza, concisão e objetividade. A 

colocação clara do problema pode facilitar a construção da hipótese central. 

(LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 126). 

 

 As citações aqui usadas mostram dois lados do problema de pesquisa, um 

expondo algumas regras básicas para a exploração do problema, o que pode levar à 

construção da hipótese central para as possíveis soluções, outro revelando os 

problemas na própria pesquisa que, os pesquisadores podem encontrar ou 

ocasionar quando não se tem certo conhecimento sobre o problema, ou até mesmo, 

em saber como elaborar uma boa pesquisa para um resultado que atenda a 

expectativa de todos os envolvidos. 
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O problema de pesquisa às vezes, torna-se árduo, especialmente quando as 

pessoas envolvidas no desejo de pesquisar tem pouca experiência, invadem 

terrenos nos quais têm informações escassas ou sua concepção do mundo e 

sua posição teórica não estão conscientemente delineadas ou apenas existe 

de forma inconsciente. Este autor ainda afirma que, os problemas existem e 

são reconhecidos por todos ou pela maioria. Cabe estabelecer uma 

prioridade no atendimento das soluções necessárias, de acordo com as 

condições apresentadas pela situação. (TRIVINOS, 1987, p. 93). 

 

1.1.1 O Problema 

 

 Quais os motivos da falta do medicamento Profenid Protect da empresa 

Sanofi em uma rede de farmácia de Curitiba? 

 

1.2 Hipóteses 

 

 Ao iniciar uma pesquisa, se define um determinado problema para propor a 

explicação, sobre como será direcionado o processo de investigação. 

 Isto significa que para formular hipótese é necessário ter uma questão. A 

hipótese é uma resposta provisória a essa questão. 

 A função da hipótese é prática e teórica, pode ser obtida por dedução própria, 

como resultado de leitura de textos ou por experiências em relação ao assunto, ou 

seja, por indução ou dedução. É importante que as hipóteses sejam sempre simples, 

nunca complicadas e fáceis de serem verificadas pelos fatos.  

 

Hipóteses são individuais, particulares, pois representa pontos de partida com 

base na extensão e na profundidade do conhecimento já adquirido por 

indivíduos, grupos pesquisadores, conhecimento este indicado nas perguntas 

e respostas que conseguiram formular. (SANTOS, 2004, p. 70) 

 

 Com base nas definições indicadas pelos autores citados Parra Filho e Santos 

(2003), o conhecimento sobre o fato ou qualquer que seja o assunto, é fundamental 

para chegar às hipóteses prováveis, direção para a pesquisa e possíveis soluções 

para a comprovação do fato. O sucesso da pesquisa depende também, do 

conhecimento adquirido durante ela aprofundando-se em torno do assunto, desse 

modo, orientando o pesquisador e direcionando para a comprovação ou não do fato, 

como cita abaixo o autor, com sua opinião. 
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A hipótese pode então ser definida como a explicação provisória das causas 

de um fenômeno. A hipótese tem como função orientar o pesquisador na 

direção da causa possível, sugerido as experiências próprias para a 

comprovação ou não do fato.  (PARRA FILHO; SANTOS, 2003, p.68)  

   

1.2.1 Hipóteses da Pesquisa 

 

           - É possível que na logística operacional existam fatores que contribuam com 

a falta de medicamentos ao consumidor final. 

    - Possíveis falhas na gestão do processo de distribuição logístico. 

- Possíveis falhas no processo e controle das vendas. 

 

1.3 Justificativa Teórica 

 

Justificativa teórica serve para justificar as razões da realização do trabalho, 

poderá servir também para mostrar as possíveis limitações da proposta de trabalho. 

 

Na justificativa, o pesquisador deve demonstrar ao leitor e a si próprio, a 

importância da sua pesquisa, destacando a relevância social, humana, 

operativa, contemporânea e científica, de modo a especificar sua viabilidade 

e utilidade, bem como a originalidade e ineditismo (se for o caso). 

(GONÇALVES, 2005, p. 107) 

 

 De acordo com a citação do autor Gonçalves (2005), conclui-se que na 

justificativa se faz necessário que o pesquisador demonstre suas ideias das mais 

variadas formas possível, para o entendimento do leitor, seja no âmbito social, 

humano ou científico.  

 

Justificativa é a razão para desenvolver este estudo científico, embasado em 

bibliografias teóricas para exaltar a relevância da pesquisa. A justificativa 

consiste em ter bons motivos para desenvolver a pesquisa a partir do tema 

escolhido. A pesquisa desenvolve, resolve ou encaminha para a solução de 

uma necessidade, contribuindo para o desenvolvimento da ciência. Sendo 

sua pretensão que o leitor adquira convicção, do que está lendo, o tema deve 

apresentar motivos para ganhar uma investigação científica (SANTOS, 2004, 

p. 82) 

  

Dentro de uma organização necessita-se da elaboração de um projeto 

consistente, relevante e específico. 
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Na justificativa teórica, algumas razões nos levam a pesquisar sobre o 

assunto. Além do fator acadêmico, onde passamos a conhecer melhor sobre o 

produto, sobre os conceitos abordados por diversos autores citados durante a 

pesquisa, o desenvolver dos pesquisadores deste artigo durante o estudo e a 

evolução acadêmica dos mesmos, mais pessoas terão acesso e o conhecimento 

desta pesquisa e contribuirá para o esclarecimento de possíveis dúvidas e o 

envolvimento de outras pessoas com o tema, que é pouco abordado. 

 

 

 

1.5.1 Objetivo Geral 

 

 Identificar as razões da falta do medicamento Profenid Protect do laboratório 

Sanofi em uma rede de farmácia de Curitiba. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar possíveis falhas na logística de distribuição operacional dos 

medicamentos. 

 Identificar possíveis falhas na gestão do estoque. 

 Encontrar possíveis falhas no controle das vendas do medicamento. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Todo trabalho científico deve ser fundamentado no referencial teórico ou 

bibliografia consultada para a sua execução. O valor de uma teoria deverá ser 

primeiramente, explicativo. É uma generalização de explicações concordantes 

tiradas dos fatos que foram estudados para a sua construção. Mas para o 

pesquisador, seu valor é, sobretudo referencial, pois lhe servirá para o estudo e a 

análise de outros fatos da mesma ordem ou tema abordado. 

 

“Este levantamento bibliográfico, por ser inicial, tem caráter provisório e 

dinâmico, deve ser revisto e ampliado, caso necessário, à medida que se 

desenvolve a coleta de dados”, ou seja, para um estudo completo, será 

sempre necessário atualizar a gama bibliográfico de acordo com o desenrolar 

da pesquisa e o andamento absoluto. (PÁDUA, 2000, p. 44) 

 

De acordo com Andrade (2010, p. 82), todo o material consultado para a 

pesquisa (obras, artigos, etc.) deve ser incluso no referencial teórico, mesmo que 

não o tenha aproveitado para citações ou conclusões. 

 

 Numerosas teorias que esclarecem o pesquisador em sua abordagem dos 

problemas são fruto de pesquisas ou pelo menos, observações analisadas. 

 

O referencial teórico permite verificar o estado do problema a ser pesquisado, 

sob o aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já realizados (LAKATOS; 

MARCONI, 2003). 
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Segundo Marion, Dias e Traldi (2002, p.38), “O referencial teórico deve conter 

um apanhado do que existe, de mais atual na abordagem do tema escolhido, mesmo 

que as teorias atuais não façam parte de suas escolhas.” 

 

O referencial teórico é que possibilita fundamentar, dar consistência a todo o 

estudo. Tem a função de nortear a pesquisa, apresentando um embasamento da 

literatura já publicada sobre o mesmo tema, demonstrando que o(a) pesquisador(a) 

tem conhecimento suficiente em relação a pesquisas relacionadas e a tradições 

teóricas que apoiam e cercam o estudo. 

 

2.1 Gestão Financeira 

 

O gerenciamento de entrada e de saída de seus recursos está intimamente 

relacionado com a gestão do caixa, sendo assim, um importante instrumento de 

apoio às decisões.  

 

Para Silva (2005), fluxo de caixa realizado tem como principal objetivo 

informar como será o fluxo de entradas e saídas de recursos financeiros de um 

determinado período. Uma boa análise do fluxo de caixa realizado é fundamental 

para construir um fluxo de caixa projetado, pois o realizado mostra as tendências e 

serve como base para a projeção futura.  

 

Tofoli (2008) afirma que a gestão das contas a pagar está diretamente ligada 

ao caixa. Ele é um dos assuntos mais atuantes no setor. Sendo assim, faz-se 

necessário o uso de planilhas e relatórios para se obter um controle de caixa 

qualificado, apurando as receitas despesas, visualizando de forma organizada e 

antecipada o cumprimento de suas obrigações e necessidades com os 

fornecedores. 

  

Para José Netto (1999), o setor de contas a receber é de extrema importância 

para as empresas, pois é esse setor que irá fornecer informações sobre o quanto a 

empresa tem a receber de seus clientes, assim alimentando o fluxo para as 

disponibilidades do período. Junto com esse setor nasce mais uma atividade que é a 
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cobrança. Esta é responsável por deixar a sua carteira em dia. Uma venda só é 

considerada duplicatas a receber mediante a fatura gerada no momento da emissão 

da nota fiscal de venda. 

 

Gestão financeira tem como objetivo principal: Analisar os resultados 

financeiros e planejar ações necessárias para obter melhorias; Analisar e negociar a 

captação dos recursos financeiros necessários, bem como a captação dos recursos 

financeiros disponíveis; Analisar a concessão de créditos aos clientes e administrar o 

recebimento dos créditos concedidos; Efetuar os recebimentos e os pagamentos, 

controlando o saldo de caixa; Controlar as contas a receber relativas às vendas a 

prazo e contas a pagar relativas às contas a prazo, impostos e despesas 

operacionais. 

 De acordo com Gonçalves (2009), é muito comum as empresas deixarem de 

realizar uma adequada gestão financeira. Os principais problemas encontrados 

relacionam-se a: 

• Falta de registros adequados como saldo do caixa, valor dos estoques das 

mercadorias, valor das contas a receber e das contas a pagar, volumes das 

despesas fixas e financeiras. 

• Falta de compreensão dos custos das fontes de financiamentos. 

• Falta de compreensão dos ciclos financeiro e operacional da organização. 

• Falta de compreensão do capital de giro, financiamento do capital de giro e 

necessidade do capital de giro. 

• Falta de integração entre as políticas de vendas (prazos de pagamento) e as 

políticas financeiras. 

• Falta de política de estoques. 

• Falta de elaboração do demonstrativo e resultados mensal para conhecer 

seus lucros e prejuízos. 

• Falta de cálculo adequado dos preços de venda. 

• Desconhecimento do valor patrimonial da empresa. 

• Falta de definição de retirada dos sócios. 

         Estas faltas ocorrem, muitas vezes, porque as pessoas envolvidas têm pouca 

experiência em administração financeira, e isso interfere nos resultados. 
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2.1.1 Ciclo Operacional e Financeiro 

 

De fundamental importância no controle gerencial e gestão de negócios, o 

ciclo operacional e financeiro demonstra com objetividade os prazos com que a 

empresa opera.   

“Ciclo Operacional: compreende o período entre a data da compra até o 

recebimento de cliente. Ciclo Financeiro: também conhecido como Ciclo de caixa é o 

tempo entre o pagamento a fornecedores e o recebimento das vendas.” (TOFOLI, 

2008, p.71) 

É importante para a empresa sempre buscar alternativas que resultem em 

ciclos financeiros reduzidos, observando as limitações do mercado e o setor 

econômico inserido.  

Com ciclos menores, tem-se o aumento do giro de negócios, proporcionando 

maiores retornos sobre os investimentos. As análises das variações servem como 

um histórico para poder identificar as possíveis divergências, apontando informações 

que auxiliam nas decisões. 

 

Para Silva (2005), fluxo de caixa realizado tem como principal objetivo 

informar como será o seu fluxo entradas e saídas de recursos financeiros de um 

determinado período. Uma boa análise do fluxo de caixa realizado é fundamental 

para construir um fluxo de caixa projetado, pois o realizado mostra as tendências e 

serve como base para a projeção futura.  

 

Segundo Tofoli (2008), fluxo de caixa projetado pode ser de curto ou de longo 

prazo. Em curto prazo, pode identificar as sobras ou falta de recursos da empresa, 

podendo assim, traçar melhores estratégias. Em longo prazo, além de identificar as 

sobras ou a falta de recursos, pode também verificar a capacidade da empresa de 

gerar recursos para se autofinanciar, identificar a capital de giro necessário para o 

período, mostrar o quanto a empresa é dependente de capital de terceiros. 

  

Um equilíbrio financeiro traz para a empresa grande satisfação. Possíveis 

excedentes poderão direcionar o caminho que a empresa planeje seguir.   

 

Argumenta-se que a decisão de se avaliarem projetos de 
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investimentos com base nos resultados de caixa, e não no lucro econômico, é 

devida a uma necessidade econômica, relevando a efetiva capacidade da 

empresa em remunerar o capital aplicado e reinvestir os benefícios gerados. 

(KASSAI et al.,1999, p.60) 

 

Uma das grandes preocupações dos empreendedores é a saúde financeira 

da empresa. O atual mercado competitivo no qual as empresas estão inseridas 

obriga os gestores a assumirem estratégias cada vez mais eficientes. Considerando 

os fatos, cada ferramenta de análise tem seu papel fundamental para o sucesso da 

empresa e uma delas é o fluxo de caixa. Esta ferramenta é de fundamental 

importância em todas as etapas da gestão empresarial, seja no planejamento, na 

execução das atividades ou na avaliação do desempenho dos administradores e na 

análise do resultado. 

 

2.1.2 Fluxo de Caixa 

 

De acordo com Silva (2005), a demonstração do fluxo de caixa permite avaliar 

as alternativas de investimentos e as razões que provocam as mudanças da 

situação financeira das empresas, as formas de aplicação do lucro gerado pelas 

operações e até mesmo os motivos das eventuais variações do capital de giro.  

 

Assaf Neto e Silva (1997 p. 38) explicam que fluxo de caixa, de maneira 

ampla, “é um processo pelo qual a empresa gera e aplica seus recursos de caixa 

determinados pelas várias atividades”. 

 

Para Zdanowicz (2000), fluxo de caixa é o instrumento que permite 

demonstrar as operações financeiras que serão realizadas pela empresa, facilitando 

a análise e a decisão de comprometer os recursos financeiros, de relacionar as 

linhas de crédito menos onerosas, de determinar o quanto a organização dispõe de 

capitais próprios, bem como utilizar as disponibilidades da melhor forma possível. 

 

Tofoli (2008 p.69) diz que o fluxo de caixa é um instrumento (planilha) pelo 

qual são planejadas as entradas e as saídas de dinheiro do caixa da empresa. 

Funciona como uma agenda sofisticada onde são registrados todos os recebimentos 

esperados e pagamentos programados, num certo período. 
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Em conjunto dos conceitos apresentados, o fluxo de caixa visa às atividades 

desenvolvidas através das entradas e saídas de caixa, assim como operações 

financeiras do ativo circulante, disponibilidades e liquidez da empresa. 

Diante preocupação dos gestores em obter informações mais precisas para 

ter uma boa administração, a ferramenta que melhor demonstra a disponibilidade de 

recursos imediatos é o fluxo de caixa. É de fundamental importância em todas as 

etapas da gestão empresarial, seja no planejamento, na execução das atividades ou 

na avaliação do desempenho dos administradores e na análise do resultado. 

Por meio do fluxo de caixa, é possível ter uma visão antecipada das 

necessidades de numerários para atender pagamentos dos compromissos que a 

empresa costuma assumir, podendo o administrador financeiro planejar com 

antecedência os problemas que venham a surgir ao decorrer das operações. 

 

Conforme Assaf Neto; Silva (1997), o Fluxo de caixa não deve ser visto como 

uma preocupação única do setor financeiro, mas deve ter o comprometimento de 

todos os setores da organização com os resultados líquidos de caixa. 

 

O controle e planejamento do fluxo de caixa completam-se, um acompanha, o 

outro previne. Um acompanhamento diário reduz as margens de erro e permite 

corrigir em tempo hábil, eventuais medidas corretivas. As projeções são capazes de 

prevenir e direcionar recursos. 

 

2.2 Gestão Logística 

 

A logística esta cada vez mais presente no meio corporativo, deixando de lado 

a ideia de uma área apenas voltada para carregamento e movimentação, para atuar 

diretamente nas estratégias do negocio, visando sempre diminuir custos e aumentar 

os resultados, porém, não é bem assim que o autor GONÇALVES (2009) afirma. 

O fabricante, segundo as Boas Práticas de Fabricação, deve qualificar seus 

prestadores de serviços. Logo seu transportador é qualificado, certo? Sim, 

mas não é bem assim que funciona. Para uma boa atividade, um bom serviço 

e uma qualidade neste transporte, são envolvidos gastos que encarecem o 

frete. Os grandes repassam os gastos o que encarece o custo de produção, o 

custo ao consumidor e, consequentemente, a margem de lucro e margem de 
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negociação com distribuidores e varejistas. É um ciclo do capitalismo. 

(GONÇALVES, 2009, p. 74,75) 

 

Bowersox e Closs (2001) definem logística como área de operação que nunca 

para e ocorre em todos os lugares do mundo com a finalidade de tornar possível a 

disponibilidade de produtos e serviços em qualquer local onde forem necessários. 

O medicamento é um produto estratégico de suporte às ações de saúde, cuja 

falta pode significar interrupções constantes no tratamento, o que afeta a qualidade 

de vida dos usuários e a credibilidade dos serviços farmacêuticos e do sistema de 

saúde como um todo. Uma gestão eficiente necessita de pessoal qualificado e 

estrutura mínima adequada para contribuir decisivamente na melhoria da 

distribuição, na resolução dos problemas rotineiros e na racionalização dos 

procedimentos de compra e venda com impacto positivo na cobertura assistencial.  

Sem informação, não há gerenciamento. Sem registros, em especial das 

demandas atendidas e não atendidas, dificilmente, se conseguirá programação de 

medicamentos ajustada. Um sistema de informação eficiente permite evitar a falta 

e/ou desperdício de medicamentos, garantir a regularidade no abastecimento e 

suprir as necessidades dos serviços.  

 

O planejamento nos permite identificar com clareza os objetivos esperados 

em longo prazo, avaliar as necessidades e problemas mais relevantes, 

garantir a otimização dos recursos disponíveis, buscar e orientar 

investimentos de recursos adicionais, construir uma base de dados que nos 

permita avaliar a efetividade do sistema. (CHIAVENATO, 1999) 

 

 

2.2.1 Controle de Estoque 

 

Para entender a importância de manter um estoque para uma empresa do 

atacado e varejo, devemos iniciar pelos conceitos básicos de estoque citados nesta 

pesquisa. 

O planejamento é peça fundamental para o processo de gestão de estoque e, 

no que diz respeito à assistência farmacêutica, deve ser estimulado, a fim de que, os 

gestores pensem sua realidade e passem a intervir para a melhora na distribuição 

dos medicamentos. 
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De acordo com Pinheiro e Lerner (2001), uma sugestão aos estabelecimentos 

comerciais farmacêuticos no que diz respeito ao gerenciamento do estoque de 

medicamentos. Neste sentido, pretende-se demonstrar que é fundamental a 

aplicação de um sistema de controle de estoque adequado a atividade comercial 

farmacêutica, visto que os investimentos nesse tipo de ativo objetivam, 

principalmente, a rentabilidade e a otimização dos custos. Inicialmente, faz-se uma 

abordagem sobre o gerenciamento dos investimentos em estoque. Em seguida, será 

enfocado um referencial teórico sobre administração, classificação e sistemas de 

controle de estoques, aplicáveis em estabelecimentos industriais e comerciais. Após 

a revisão bibliográfica, será exposto um breve panorama sobre a rentabilidade de 

mercado, o controle e a fiscalização da atividade comercial farmacêutica. 

Finalmente, considerando-se as características peculiares da atividade 

comercial farmacêutica, será exposta uma sugestão da aplicação de um sistema de 

controle de estoque de fácil adaptação e capaz de produzir informações suficientes 

e que facilitam à tomada de decisão nesse ramo de negócio. 

O empreendedor espera, ao final de determinado período, uma remuneração 

sobre a imobilização do capital investido, pois as componentes temporal e 

remuneratória é que dão característica ao investimento, visto que do contrário seria 

apenas um ato de consumo de determinado bem. 

Para amenizar o impacto do imprevisível sobre um investimento em estoques, 

deve-se considerar a aplicação em estoques de alta rotatividade, pois estes 

representam a otimização dos recursos investidos. Em regra, os investimentos em 

estoques devem ser feitos de forma que estes sejam o mínimo possível para atender 

a demanda. 

O objetivo da administração dos estoques é garantir a disponibilidade 

suficiente de estoques para sustentar as operações, ao mesmo tempo em que 

mantêm nos níveis mais baixos possíveis os custos de estocagem, de encomenda e 

recebimento, de falta de estoque e os de obsolescência. 

 

2.3 Marketing 

 

Marketing é responsável por desenvolver um produto ou serviço que poderá 

interessar o consumidor, suprindo alguma necessidade ou vontade do mesmo, 
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através de pesquisas (estudos, questionários, ferramentas), bem como criar 

estratégias para divulgação e venda, além de acompanhar o andamento do negócio. 

 

Marketing e a ciência de explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer as 

necessidades de um mercado-alvo rentabilidade (KOTLER, 2005, p.23). 

 

Nele estão contidos técnicas e métodos que são destinados a identificar a 

necessidade e desejos dos consumidores. Descobrindo esses itens é possível 

adaptar a empresa e os produtos, atendendo de forma mais completa o consumidor, 

ficando um passo à frente dos concorrentes. Cria-se um relacionamento com o 

cliente, agregando valor a essa relação, satisfazendo ambas as partes. 

 

2.3.1 Sistema de Informação de Marketing (S.I.M) 

 

Sistema que se utiliza de informações coletadas e repassadas aos gestores, 

para que dessa forma os mesmos possam a vir tomar decisões corretamente. 

 

 
Tomar decisões é tarefa especifica do administrador de empresas, ou 

seja, é sua área de eficácia. Mas cada dia torna-se mais crítico o processo de 

tomada de decisão em face do risco e incerteza que cercam. A decisão é fruto 

de um julgamento. É escolha entre o provavelmente certo e o provavelmente 

errado. Encontrar a medida apropriada não é, portanto, um exercício 

matemático. É um sensível cálculo de probabilidade com grande dose de 

risco (COBRA,1992, p.143). 

 

 

Essa ferramenta é utilizada para buscar dados sobre o mercado em si e sobre 

os fatores de influência no consumo das pessoas. Através de um estudo profundo, 

que tem como principal aliada, a internet devido à alta velocidade e o amplo 

conteúdo nela contido, é possível criar ou conhecer melhor as necessidades dos 

consumidores. Coletam-se dados que posteriormente deverá passar por um 

processo de avaliação antes de chegar aos responsáveis pelas decisões. 

 

O sistema de informação de marketing é constituído de pessoas, 

equipamentos e procedimentos que reúnem, selecionam, avaliam e 

distribuem informações necessárias, atuais e precisas para que os 

profissionais de marketing possam tomar suas decisões. (Kotler,2005, pg. 73) 
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Utilizando essa estratégia as empresas mantêm-se competitiva em um 

mercado de constantes mudanças trazendo benefícios para si, como: informações 

precisas para a tomada de decisões agilidade desse processo, aumento do nível de 

conhecimento no mercado em que se está inserido, mensurar quais são as ações de 

marketing que estão ou não gerando benefícios, entre outros. 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

Metodologia é a descrição precisa dos métodos, materiais, técnicas e 

equipamentos utilizados. Deve permitir a repetição do experimento ou estudo com a 

mesma exatidão por outros pesquisadores. Pesquisa bibliográfica, por exemplo, é 

aquela que desenvolve a partir de um material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos seguindo as etapas de escolha do tema, 

levantamento bibliográfico preliminar, formulação do problema, elaboração do plano 

provisório do assunto, busca de fontes, leitura do material, fichamento, organização 

lógica e redação do texto. 

 

A Metodologia é o tópico do projeto de pesquisa que abrange maior número 

de itens, pois responde às seguintes questões: Como? Com quê? Onde? Quanto? 

(LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 221). 

 

O presente artigo tem como quesito a pesquisa exploratória, para que o tema 

a ser apresentado torne-se mais explícito, sendo possível seu estudo sob diversos 

ângulos, através da análise de exemplos e entrevistas com pessoas que tiveram 

experiência com o tema a ser pesquisado. 

 

3.1 Pesquisa Qualitativa 

 

De acordo com Duarte (2014) a pesquisa qualitativa é traduzida por aquilo 

que não pode ser mensurável, pois a realidade e o sujeito são elementos 

indissociáveis. Assim sendo, quando se trata do sujeito, levam-se em consideração 
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seus traços subjetivos e suas particularidades. Tais pormenores não podem ser 

traduzidos em números quantificáveis. 

Na escolha do tema do trabalho a ser desenvolvido, sabe-se que seu foco de 

estudo, seu objeto de análise, partirá, necessariamente, de um problema. Como por 

exemplo, o fato abordado nesta pesquisa, referente à falta de um medicamento 

específico, em uma rede de farmácias de Curitiba, mas, que abre dúvidas para 

investigar mais a fundo pois, pode ser um problema crônico que ocorre também, 

com outros medicamentos. Obviamente que o pesquisador terá de escolher qual 

será o método que utilizará para checar as causas envolvidas nessa problemática. 

Afirma-se, dessa forma, que, dependendo da abordagem do problema, a pesquisa 

pode se classificar como quantitativa ou qualitativa. 

O problema apresentado contará com a participação mais efetiva do 

pesquisador, ou seja, ele terá que observar o fenômeno mais de perto, isto é, 

deslocar-se para as farmácias, para o centro de distribuição e ao laboratório Sanofi e 

colher informações mais precisa acerca do assunto. 

Com base nesses princípios, afirma-se que a pesquisa qualitativa tem um 

caráter exploratório, uma vez que estimula o entrevistado a pensar e a se expressar 

livremente sobre o assunto em questão. Na pesquisa qualitativa, os dados, em vez 

de serem tabulados, de forma a apresentar um resultado preciso, são retratados por 

meio de relatórios, levando-se em conta aspectos tidos como relevantes, como as 

opiniões e comentários do público entrevistado. 

 

3.1.1 Coleta de dados 

 

 É fundamental para reunir informações acerca do problema abordado para 

encontrar a causa principal do mesmo. 

 Foram analisados os principais pontos de venda da região de Curitiba, com 

base no maior fluxo de pessoas e as principais farmácias que funcionam 24 horas. 

As divisões das regiões foram feitas da seguinte maneira:  

- Região norte (Boa Vista) 

- Região sul (Pinheirinho) 
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- Região leste (Cajuru) 

- Região oeste (Cidade Industrial) 

- Região central (Centro) 

 

 

 

FIGURA 1. 

Mapa da divisão das regionais bairros da cidade de Curitiba. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba. 
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Conforme a distribuição das regiões foram realizadas entrevistas em cinco 

farmácias, em cada uma delas foi entrevistado o gerente da loja para obter 

informações referente ao fluxo de vendas, informações de estoque e seu controle e 

até mesmo o impacto causado com a possível falta do produto. Foi realizada 

entrevista com o gerente de vendas da Sanofi para verificar pontos, referente aos 

critérios estabelecidos para que a farmácia de rede possa efetuar a revenda do 

medicamento, negociações de quantidade mínima para compra por parte da 

farmácia e até mesmo as metas estabelecidas para as farmácias com relação às 

vendas. Foi realizado entrevista com o comprador da rede de farmácias para reunir 

informações referente a distribuição dos medicamentos para as unidades de venda 

e, até mesmo, se o laboratório Sanofi pode contribuir com a falta do medicamento, 

devido a uma certa burocracia para a realização da compra pela rede. Foi realizada, 

também, entrevista com o representante de propaganda médica para obter 

informações referente aos critérios utilizados na definição dos médicos a serem 

visitados, como são realizadas as visitas e até mesmo a aceitação do medicamento 

pelo profissional da saúde. No total foram entrevistadas oito pessoas.  

A coleta de dados se deu por meio de entrevistas apoiadas em questionários, 

elaborados pelos pesquisadores deste artigo, com o objetivo de encontrar os 

principais pontos onde ocorrem falhas que venham ocasionar a falta do 

medicamento Profenid Protect em uma rede de farmácias de Curitiba, cuja foi 

dividida em cinco regiões; Norte, sul, leste, oeste e centro. 

 As entrevistas foram realizadas com o representante de propaganda médica, 

com o gerente de vendas do laboratório Sanofi, com o comprador da rede de 

farmácias e com os gerentes de lojas das cinco regiões de Curitiba. 
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4. A EMPRESA 

 

Conforme informações obtidas do site do laboratório Sanofi (SANOFI, 2014), 

a empresa tem como objetivo: Ser um líder mundial e integrado em saúde, com 

foco nas necessidades dos pacientes. 

Para assegurar o crescimento sustentável e duradouro da organização, a 

Sanofi fundamentou sua estratégia sobre quatro eixos essenciais:  

 

• Tornar-se um líder em saúde com plataformas sinérgicas 

• Aumentar a inovação em Pesquisa e Desenvolvimento  

• Aproveitar as oportunidades de crescimento externo  

• Adaptar o Grupo aos desafios e oportunidades futuras   

 

A filial brasileira é a maior operação da Sanofi nos mercados emergentes e 

tem por objetivo estar, em breve, entre as maiores subsidiárias do grupo no mundo. 

  No país há mais de cinco décadas, a Sanofi tem participado ativamente da 

história da indústria farmacêutica brasileira e reafirmado seus laços com o país por 

meio de seus 5.100 colaboradores, de uma plataforma industrial forte e de um 

programa sustentado de investimentos, inclusive de pesquisa. 

Com liderança reconhecida nos principais segmentos de atividade, as 

empresas Sanofi no Brasil são: 

Sanofi Farma, a maior operação do Grupo no Brasil. Em seu portfólio de cerca 

de 150 produtos, estão incluídos medicamentos de prescrição, vários deles 

referência em suas classes terapêuticas, além de conhecidas marcas. 

http://www.sanofi.com.br/l/br/pt/layout.jsp?cnt=E4FCC929-4FFF-4CB6-9AE4-6E6BC2D47013


23 

 

 

Sanofi Pasteur, entre os líderes mundiais de vacinas de uso humano, 

comercializa, no Brasil, 18 vacinas, abrangendo 15 doenças imunopreveníveis. 

Ocupa posição de liderança na comercialização da vacina da gripe e no 

fornecimento da vacina contra a raiva e da vacina inativada contra a poliomielite 

(VIP) no mercado brasileiro. 

          Em 2011, duas novas entidades passam a integrar o conjunto de empresas do 

grupo Sanofi: Genzyme, líder no desenvolvimento de terapias para tratamento de 

doenças raras, neurológicas, como esclerose múltipla, cardiovasculares, 

endocrinológicas e autoimunes, e em biotecnologia e Merial, uma das maiores 

empresas do mercado global e brasileiro de Saúde Animal. 

 

4.1 Foco no Paciente 

 

Para melhorar a qualidade de vida, hoje e amanhã. Com seus parceiros, a 

Sanofi age para proteger a saúde, melhorar a qualidade de vida e atender às 

necessidades de cuidados de saúde de sete bilhões de pessoas em todo o mundo. 

Com sua presença global, quer ouvir e se manter abertos à diversidade de culturas, 

valores e opiniões. 

Ao promover um diálogo permanente com pacientes, profissionais de saúde e 

meios pagadores, a Sanofi espera desenvolver tratamentos mais adaptados, 

eficazes e seguros, como também mais acessíveis ao maior número de pessoas, 

principalmente nos países emergentes. 

O compromisso com a melhoria do acesso a medicamentos e cuidados de 

saúde motiva diariamente a transformar inovações científicas em soluções 

terapêuticas que façam a diferença para os pacientes. 

 

4.1.1 Soluções Em Saúde 

 

Com uma presença equilibrada entre os mercados tradicionais e os 

chamados países emergentes, a Sanofi oferece também, uma ampla linha de 

medicamentos isentos de prescrição, genéricos, vacinas de uso humano, além de 

produtos para saúde animal. 

http://www.sanofi.com.br/l/br/pt/extlink.jsp?el=1929EF1A-D58B-448C-9939-7C64A9621596
http://www.sanofi.com.br/l/br/pt/extlink.jsp?el=80856422-C69A-4E1F-A2EF-70DF518D79AD
http://www.sanofi.com.br/l/br/pt/extlink.jsp?el=663E142A-9830-4D02-A056-9D45F1C80A0F
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A combinação de produtos, serviços e tecnologia em áreas terapêuticas 

essenciais, como diabetes e doenças metabólicas, doenças vasculares e trombose, 

oncologia, pediatria, alergia, osteoporose, sistema nervoso central e doenças raras, 

traduz o objetivo da Sanofi de atender às necessidades dos pacientes de forma mais 

abrangente e efetiva. 

Atenta às especificidades regionais, a Sanofi procura adequar suas atividades 

e o seu portfólio às principais demandas de saúde dos países onde atua. 

5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.1 Análise dos dados obtidos dos gerentes de lojas. 

 

Através da comparação dos dados coletados e das informações obtidas 

durante a entrevista e no decorrer da pesquisa, foi possível observar que, na região 

central a procura é maior do que nas demais regiões devido ao grande número de 

receituários gerados por dia, o medicamento concorrente ainda é muito forte pelo 

seu preço. Nas demais regiões a procura é menor, sendo assim, fica caracterizado 

que as vendas dos concorrentes nesta região foram mais significativas devido ao 

seu preço ser menor e mais acessível à população. 

Com relação à indicação de um medicamento similar, na falta do indicado, 

90% das farmácias não fazem esta prática devido aos seus princípios éticos e por 

ser um medicamento exclusivo para pessoas com problemas estomacais e não 

podem ingerir qualquer anti-inflamatório. 

Referente ao controle de estoque dos medicamentos, segundo os gerentes de 

lojas entrevistados, 60% das farmácias tem autonomia para o aumento de estoque 

pré-determinado dos produtos. As demais são controladas pelo próprio sistema 

interno automatizado (sistema conhecido como softfarma), este controla as 

movimentações, porém depende da manipulação dos farmacêuticos, para que, o 

controle seja de fato eficaz.  

Depois de acusado pelo sistema, a baixa do estoque, o pedido dos 

medicamentos é feito pelo gerente da loja, porém a liberação é a matriz quem faz e 

verifica a média de venda dos últimos trinta dias. Caso exista o estoque virtual (onde 

o produto só existe no sistema e não no físico) a compra só é liberada após um 

balanço efetuado em todo o estoque da farmácia.  
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Em todas as regiões os gerentes afirmaram que a reposição do medicamento 

é feita automaticamente pelo sistema, não obtendo essa reposição somente se tiver 

o atraso na indústria ou falha por parte do distribuidor ou transporte. 

Segundo relato dos gerentes de lojas das regiões, norte e centro, os índices 

de falha na reposição do medicamento não existiram ou foi muito baixa, enquanto 

nas regiões leste, oeste e sul, ocorreram falhas na reposição como: falta de 

comunicação entre as farmácias, o centro de distribuição e o laboratório, onde a 

informação do consumo do medicamento em um período de procura muito intensa 

não foi repassada em tempo hábil, isso ocasionou o atraso na entrega. 

Nas regiões centro, leste, oeste e sul o índice de vendas baseado em 

receituário é bastante grande, ao contrário da região norte, que tem uma baixa 

procura. 

 

5.1.1 Análise dos dados obtidos do gerente de vendas 

 

O critério utilizado para a venda do medicamento Profenid Protect, tem como 

base as farmácias cumprirem os acordos estabelecidos com o laboratório Sanofi, 

fazendo a exposição da marca em espaços nobres, dessa forma conseguem um 

desconto diferenciado. Para que as farmácias possam vender o medicamento, é 

estabelecida uma meta para a venda do mesmo, estipulada em cinco unidades por 

loja, após um levantamento da demanda realizado pelo laboratório. 

 Quando acontecer a falta desse medicamento na indústria, a rede de farmácia 

é informada por e-mail ou informativo impresso. A estratégia de marketing influencia 

a venda do produto através do representante da propaganda médica, profissional 

que estuda a composição do produto e realiza visitas aos médicos informando, quais 

os benefícios e os malefícios do produto em relação aos demais. 

 A quantidade mínima na compra desse medicamento para as farmácias da 

rede que contém 249 filiais é em torno de 1245 unidades, o tempo de entrega 

estipulado pela indústria é de aproximadamente três dias uteis.  

Em uma negociação entre a rede de farmácias e o laboratório, pode haver a 

possibilidade da não realização da compra, porém, existe um contrato onde a 

farmácia tem a obrigação de possuir este medicamento para obter condições de 

comercializar os demais itens do laboratório. 
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5.1.2 Análise dos dados obtidos do comprador da rede 

 

Referente aos critérios utilizados na compra do medicamento é realizado um 

estudo da procura e demanda para estabelecer a quantidade ideal de cada loja, 

acompanhado ao longo das vendas. A distribuição dos medicamentos para as 

farmácias é feita através de um CD (Centro de Distribuição), este, por sua vez 

realiza as entregas nos pontos de vendas, este processo leva entre três e cinco dias 

úteis. 

O laboratório produz uma quantidade do medicamento estipulada e acordada 

em contrato, com a rede de farmácias. A existência de uma venda mínima por parte 

da indústria não interfere na falta desse medicamento, pois é estipulado um volume 

a ser utilizado em cada loja. A compra não poderá ser realizada somente se existir a 

falta da matéria prima na indústria, ocasionando o atraso na produção, ou se a 

procura for muito elevada em uma determinada região.  

 

5.1.3 Análise dos dados obtidos do representante da propaganda médica 

 

A definição dos médicos a serem visitados é realizada através de um 

levantamento feito por regiões localizando um maior número de profissionais na área 

da saúde, com isso é definido quais são os principais médicos a serem visitados. 

A abordagem ao profissional da saúde é feita perante a um agendamento 

prévio, na visita são utilizados materiais informativos, amostras e um breve 

esclarecimento sobre os benefícios e malefícios do medicamento. 

É avaliada a aceitação do médico em relação ao produto Profenid Protect 

através da quantia de receitas emitidas, os dados são informados por um órgão 

responsável pela captação dessas receitas e essas informações são repassadas 

para o laboratório Sanofi. 

A frequência das visitas é determinada conforme o potencial dos médicos, 

entre 15 e 30 dias, dependendo da quantidade de receitas emitidas por eles. 

As informações obtidas por este profissional mostram que, suas ações 

dificilmente irão fomentar a falta do medicamento nas farmácias, porém é importante 

ressaltar a realização de um controle, baseado nos receituários que os médicos 

visitados passam a seus pacientes. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Após realizar as análises dos dados, observou-se que a indústria negocia as 

quantidades de compra do medicamento Profenid Protect para a rede de farmácias, 

estabelecendo uma quantidade mínima. Após estudos realizados em um 

determinado período, através de uma parceria entre as partes, conseguiram detectar 

qual a intensidade da procura do produto por parte dos usuários, e estabelecer uma 

maneira de controlar sua demanda. 

 As ações de marketing são realizadas pelo laboratório, que disponibiliza seus 

colaboradores para tal atividade, desse modo, consegue ter uma visão de todo o 

trabalho, como por exemplo: se o produto está sendo consumido, se o estoque 

poderá suprir a demanda, se os colaboradores precisam realizar trabalhos mais 

elaborados para escoar o estoque que porventura não está sendo consumido, 

consegue ter uma visão ampla de todo o processo. 

As empresas atuais, em geral, são gerenciadas com sistemas sofisticados e 

padronizados conforme a operação de cada uma, porém, são manipulados por 

pessoas. Boa parte destes sistemas depende da ação humana, por isso existe a 

necessidade de pessoas cada vez mais capacitadas, comprometidas e que possam 

entender os objetivos da organização para que todo o processo seja realizado com 

extrema eficácia do início ao fim e os problemas minimizados ou sanados. 

Embora exista uma visão e um controle efetivo do processo de produção, 

venda e consumo do medicamento, ocorreram falhas que ocasionaram a falta do 

medicamento em algumas farmácias. 

A causa principal do ocorrido está relacionada com a logística de reposição do 

produto. A falha na comunicação entre as farmácias, o centro de distribuição e o 

laboratório e em um período de venda excessiva do produto sem uma previsão 
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antecipada são os principais fatores que contribuíram para o atraso na entrega do 

medicamento nas farmácias. Em ambos os casos a frequência da falta do 

medicamento foi de três vezes em um período de seis meses. A reposição poderá 

ocorrer num período de tempo entre três a cinco dias, desde que haja estoque 

suficiente para suprir essa necessidade, o que acarretará, embora por pouco tempo, 

um prejuízo tanto para as farmácias quanto para a rede como um todo, pois, os 

clientes podem deixar de consumir os produtos ou até mesmo optar por outra rede 

de farmácias que sempre atenda sua necessidade no momento oportuno. 

Após a análise dos dados e identificado a causa principal do problema, o 

resultado da pesquisa foi repassado para o gerente de vendas do laboratório Sanofi 

Aventis com o objetivo de definir ações para diminuir ou, até mesmo, acabar com a 

falta de medicamentos em uma rede de farmácias de Curitiba, pois, esta situação 

pode também melhorar outros processos que envolvam a comunicação entre as 

farmácias, o centro de distribuição e o laboratório e a logística de distribuição e 

reposição dos produtos em geral. 
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7. APÊNDICES 

 

FAESP- FACULDADE ANCHIETA DE ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ 

QUESTIONÁRIO REFERENTE A PESQUISA DA FALTA DO MEDICAMENTO 

PROFENID PROTECT EM UMA REDE DE FARMÁCIA 

 
COMPRADOR DA REDE 

 
 

1) Quais os critérios utilizados para a compra do medicamento Profenid Protect? 

 
2) Qual é a forma de distribuição de medicamentos para as farmácias de rede? 

 
3) Caso haja a falta do medicamento, qual é o plano de estratégia adquirida pela 

farmácia de rede? A falta ocorre com frequência? 

 
4) Existe burocracia por parte do laboratório para realizar o pedido e a entrega 

do medicamento? 

 
5) A existência de uma compra mínima por parte da indústria (Sanofi), interfere 

na falta deste produto no estoque?  

 
6) Houveram ocasiões onde a compra deste produto não foi realizada por razões 

como: preço incompatível, promoção da concorrência, falta de atendimento, 

prazo de entrega? Justifique sua resposta. 

 
7) Como você percebe o impacto para a rede quando há falta deste 

medicamento no estoque? 
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FAESP- FACULDADE ANCHIETA DE ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ 

QUESTIONÁRIO REFERENTE A PESQUISA DA FALTA DO MEDICAMENTO 

PROFENID PROTECT EM UMA REDE DE FARMÁCIA 

 
GERENTE DE VENDAS (SANOFI) 

 

 

1) Quais critérios você utiliza para vender esse produto na farmácia de rede? 

 
 

2) Existe meta estabelecida para a venda desse produto nas farmácias de rede? 

Qual é? O alcance desta meta é realizado com frequência? 

 
 

3) Quando há a falta deste medicamento na indústria, qual é a ação perante a 

rede de farmácia? 

 
 

4) Existe uma estratégia de marketing para influenciar a venda do produto? 

Descreva seu grau de eficácia? 

 
  

5) Existe uma quantidade mínima na compra desse medicamento, e qual é o 

tempo de entrega desse produto? 

 
6) Em uma negociação com a rede de farmácia, qual a possibilidade da não 

realização da compra as seguintes razões _________________. Justifique 

sua resposta. 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAESP- FACULDADE ANCHIETA DE ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ 

QUESTIONÁRIO REFERENTE A PESQUISA DA FALTA DO MEDICAMENTO 

PROFENID PROTECT EM UMA REDE DE FARMÁCIA 

 

GERENTE DE LOJA  

 

 

1) Existe muita procura por esse medicamento em sua farmácia. Por quê? 

 
2) É comum faltar este produto no centro de distribuição? Justifique. 

 
3) Com a falta do medicamento a farmácia indica um produto similar para suprir 

a necessidade da falta do Profenid Protect. Por quê? 

 
4) Você tem autonomia para aumentar o estoque pré-determinado de produto 

em sua loja? 

 
5) Quem faz os pedidos dos medicamentos em sua farmácia? 

 
6) Com que frequência é realizado o pedido deste medicamento? 

 
7)  Como você percebe o impacto para a rede quando há falta deste 

medicamento no estoque? 
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FAESP- FACULDADE ANCHIETA DE ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ 

QUESTIONÁRIO REFERENTE À PESQUISA DA FALTA DO MEDICAMENTO 

PROFENID PROTECT EM UMA REDE DE FARMÁCIA 

 

REPRESENTANTE PROPAGANDA MÉDICA 

 

 

 

1) Como é definido os médicos a serem visitados? 

 
 

2) Qual é o método de abordagem ao profissional de saúde? 

 
 

3) Como é avaliada a aceitação do médico em relação ao produto Profenid 

Protect abordado? 

 
 

4) Caso você saiba da falta deste medicamento você prescreve outro similar? 
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