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Farmacêuticos e profissionais de atendimento com melhores desempenhos visitam fábrica da
empresa no Paraná
A Sandoz, divisão de genéricos e biossimilares da Novartis, concluiu a 2a edição do
Qualidade Profissional, treinamento online gratuito voltado para profissionais farmacêuticos e
de atendimento em farmácia de todo o Brasil. Os oito vencedores foram convidados a
conhecer a fábrica da Sandoz, em Cambé (PR), e os farmacêuticos a realizar um curso de
farmácia clínica ministrado pela Universidade Estadual de Londrina, no estado do Paraná. A
iniciativa reforça o comprometimento da Sandoz em oferecer educação continuada para
profissionais da área de saúde, ampliando o acesso à informação qualificada.
Através de uma plataforma digital, o Programa Qualidade Profissional treinou os participantes
em diversas classes terapêuticas, como cardiologia, sistema nervoso central, além de
farmácia clínica. No módulo de anti-infecciosos, por exemplo, os participantes puderam rever
quais moléculas são indicadas durante a gravidez e quais têm interação com os
contraceptivos orais. No total, mais de 6,6 mil pessoas se inscreveram no portal – mais do
dobro da edição anterior.
A 2º edição do Qualidade Profissional teve início em setembro de 2018. Os participantes que
tiveram melhor desempenho no treinamento foram selecionados para participar da fase final
do desafio, uma votação online aberta. Os finalistas mais votados por região foram
convidados a conhecer fábrica da Sandoz, em Cambé, município próximo à Londrina (PR),
em fevereiro.
Durante o primeiro dia de visita, todos os vencedores do programa acompanharam as etapas
de fabricação dos medicamentos da Sandoz, desde a parte química até as embalagens. No
segundo dia, os farmacêuticos receberam um treinamento do curso de Farmácia da
Universidade Estadual de Londrina (UEL), focado em Farmácia Clínica de Hipertensão e
Diabetes. Já os profissionais de atendimento participaram de aulas ministradas pela área de
Treinamento da Sandoz sobre diversos assuntos, entre eles orientação como diferencial no
atendimento e atendimento assertivo.
“Eu queria muito conhecer a Sandoz. Foi uma oportunidade única visitar uma fábrica tão
importante. Trabalhamos com saúde e muitos não têm noção do que está por trás das
caixinhas que vendemos aos nossos clientes”, comenta Daniele Eugênio, de São Sebastião
do Paraíso (MG), uma das vencedoras na categoria para farmacêuticos. “Entender mais
sobre o padrão de qualidade dos medicamentos valeu a pena”, complementa.
O programa integra o rol de iniciativas de educação continuada da Sandoz, em alinhamento

com a estratégia da companhia de contribuir com a ampliação do acesso à informação de
qualidade para a população. “O grande sucesso obtido com o Qualidade Profissional nos
encorajou a criar uma segunda edição tão didática e proveitosa quanto a primeira", afirma a
diretora comercial da Sandoz, Érica Sambrano. "Promover acesso à capacitação a
profissionais ligados à área de saúde beneficia a população com um atendimento mais
moderno e eficaz", completa. Para 2019, a Sandoz seguirá investindo em plataformas digitais
e gerando conteúdo relevante para farmacêuticos e balconistas.

Sobre a Sandoz
A Sandoz é uma líder global em medicamentos genéricos e biossimilares. Como divisão do
Grupo Novartis, nosso propósito é descobrir novas maneiras de melhorar e prolongar a vida
das pessoas. Contribuímos com a sociedade, apoiando crescentes necessidades de
cuidados de saúde, por meio abordagens inovadoras para ajudar as pessoas em todo o
mundo a terem acesso a medicamentos de alta qualidade. Nosso portfólio possui
aproximadamente 1.000 moléculas, abrangendo todas as principais áreas terapêuticas. Em
2017, as vendas da companhia representaram US$ 10 bilhões e nossos produtos atingiram
mais de 500 milhões de pacientes. A Sandoz está sediada em Holzkirchen, na região de
Munique, na Alemanha. Para estas e mais informações, acesse www.sandoz.com.br [2].
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