
BUSCOPAN (butilbrometo de escopolamina) - Indicações: BUSCOPAN é indicado para tratamento dos sintomas de cólicas gastrintestinais, 
cólicas e movimentos involuntários anormais das vias biliares e cólicas dos órgãos sexuais e urinários. Contraindicações: Alergia ou intolerância 
aos componentes da fórmula, miastenia gravis, megacólon, diarréia aguda ou persistente na criança, idosos sensíveis aos antimuscarínicos. 
Drágeas MS - 1.0367.0014.001-4; Gotas MS - 1.0367.0014.002-2). BUSCODUO (butilbrometo de escopolamina e paracetamol) - Indicações: 
BUSCODUO é indicado para o tratamento dos sintomas de cólicas, dores e desconforto na barriga. Contraindicações: Alergia ou intolerância aos 
componentes da fórmula, miastenia gravis, megacólon, doenças graves do fígado, glaucoma de ângulo fechado, hiperplasia prostática, íleo 
paralítico, estenose pilórica, crianças menores de 10 anos. (Comprimidos MS - 1.0367.0096.004-1). BUSCOPAN COMPOSTO (butilbrometo 
de escopolamina e dipirona) - Indicações: BUSCOPAN COMPOSTO é indicado para o tratamento dos sintomas de cólicas intestinais, estomacais, 
urinárias, das vias biliares, dos órgãos sexuais femininos e menstruais. Contraindicações: Alergia ou intolerância aos componentes da 
fórmula e a analgésicos semelhantes à dipirona, asma provocada por analgésicos, granulocitopenia, deficiência na enzima glicose-6-fosfato-
desidrogenase, porfiria, glaucoma, hipertrofia prostática, estenose gastrintestinal, miastenia gravis, megacólon, taquicardia, durante o 
primeiro trimestre e a partir de 6 meses de gestação e em gestantes sem orientação médica, na amamentação, crianças menores de 12 meses. 
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Nem só de cobertor, lenço de papel e chocolate 
quente sobrevive a estação mais gelada do ano. As 
vitaminas são aliadas muito poderosas para turbi-
nar o corpo na hora de enfrentar as temperaturas 
frias. Por isso, a matéria de destaque é sobre os 
melhores vitamínicos para essa época e como tra-
balhá-los no canal farma.

Para a celebração do Dia dos Pais, trazemos uma 
abordagem totalmente dedicada aos que praticam 
esportes, seja por hobby ou profissão. Ensinamos, 
assim, como impulsionar a venda de itens como géis, 
desodorantes e até pomadas para hematomas.

Na editoria Gestão e Negócios, mostramos as van-
tagens de ter um cadastro de produtos muito bem-
-feito e sempre atualizado no PDV. Ele interfere 
diretamente no controle do estoque, na qualidade 
das vendas, no planejamento das ações e até no 
pagamento correto dos impostos. Então, aproveite!

Até a edição que vem!
Boa leitura e ótimas vendas

Expediente Editorial

O inverno 
chegou!
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De acordo com a Resolução de n° 572/2013, da Cons-
tituição Federal de Farmácia (CFF), a Saúde Pública 
está entre as 10 linhas de atuação do farmacêutico. 
Assim, aliando a outras datas do calendário de saú-
de celebradas em julho e agosto, no Dia Nacional da 
Farmácia, em 8 de agosto, reforçamos o papel dele no 
aprimoramento das condições da Saúde Pública e na 
conquista do bem-estar social, atuando, especialmen-
te, na prestação de informações e na gestão eficiente 
dos medicamentos, tornando os tratamentos efetivos.

Como bem define o sócio-diretor da Recycle, 
consultoria com foco em treinamento e es-
tratégias de marketing para indústria e varejo 
farmacêutico, Messias Cavalcante, o farma-
cêutico atua como ponte entre a prescrição 
médica e a correta adesão à farmacoterapia. 
“Cabe a ele tirar dúvidas que, muitas vezes, o 
paciente deixa de esclarecer com o médico, 
como sobre interação e melhor horário para 
a ingestão dos fármacos”, exemplifica. 

A data comemorativa fortalece a missão do 
profissional da farmácia com a sociedade 

Dia NaCiONal Da FarmáCia

mais saúde para 
a população
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Reforçando a proximidade cultural do profis-
sional com a população, o professor adjunto 
de Saúde Pública da Faculdade de Ciências Far-
macêuticas da UNESP, Campus Araraquara, Ro-
dolpho Telarolli Junior, complementa que, por 
estar sempre presente nos estabelecimentos 
que comercializam medicamentos, realizando 
assistência farmacêutica, e pela facilidade de 
comunicação, ele é uma figura sempre procu-
rada em casos de problemas de saúde. “Acon-
selha as melhores soluções preventivas e cura-
tivas e indica outras instâncias do sistema de 
saúde em situações que demandam soluções 
mais complexas”, esclarece.

Cabe ao farmacêutico 
tirar dúvidas que, muitas 
vezes, o paciente deixa de 
esclarecer com o médico, 
como sobre interação e 
melhor horário para a 
ingestão dos fármacos

Dia NaCiONal DO COmbate aO 
COleSterOl (08 De agOStO)

O colesterol alto é fator de risco para várias 
doenças e, em especial, eventos cardiocircula-
tórios, a exemplo do infarto agudo do miocár-
dio de dos acidentes vasculares cerebrais (AVC). 
Por isso, é importante mantê-los sempre dentro 
dos parâmetros saudáveis.  
“Existem testes rápidos, com pequenos apare-
lhos e fitas de uso único e descartável, similares 
aos utilizados para medir a glicose, que podem 
ser realizados em farmácia. São menos utiliza-
dos por faltar conhecimento por parte da po-
pulação, porém, muito úteis como uma primeira 
triagem para a identificação dos níveis elevados 
de colesterol”, indica Telarolli. 

Messias adiciona a possibilidade de realizar 
um cadastro desse tipo de paciente, de modo a 
acompanhá-lo a cada visita à loja, e sugerir op-
ções nutracêuticas, como Omega 3 e Fitoeste-
rol, que oferecem benefícios reais a quem sofre 
de hipercolesterolemia.

Dia NaCiONal DO COmbate aO 
FumO (28 De agOStO)

O tabaco é, atualmente, a principal causa de 
morte evitável, de acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), estando associado 
ao aumento de riscos de doenças cardio-
vasculares, respiratórias e diversos tipos de 
cânceres. O vício também pode prejudicar 
tratamentos e cabe ao farmacêutico orientar 
quanto a isso, sem ser invasivo, o que requer 
sensibilidade e experiência.
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tem Na PaNPharma

O professor da UNESP acrescenta que o farma-
cêutico deve estar sempre atento à fala e à lin-
guagem corporal do cliente, ultrapassando os 
limites da assistência farmacêutica tradicional, 
e que a criação do vínculo é o melhor caminho. 
“Oferecer um item que auxilie a largar o hábito 
de fumar para alguém que adentra o ambiente 
da farmácia com o odor de tabaco, numa abor-
dagem delicada e bem contextualizada, por 
exemplo, é uma ação com grande potencial de 
sucesso”, finaliza.

NACTALI® (desogestrel) Indicações: Nactali é usado para evitar a gravidez. Contraindicações: Este medicamento é contraindicado para uso por mulheres: − Com alergia a qualquer ingrediente da fórmula de 
Nactali; − Com trombose, que é a formação de um coágulo em um vaso sanguíneo [por exemplo, das pernas (trombose venosa profunda) ou dos pulmões (embolia pulmonar)]; − Que já teve icterícia (cor ama-
rela da pele) ou doença grave no fígado e se a função do fígado ainda não tiver normalizada; − Que tem ou suspeita que tem um câncer sensível aos esteroides sexuais, tais como determinados tipos de câncer 
de mama; − Com qualquer sangramento vaginal de origem desconhecida. Se você apresentar qualquer uma dessas condições, informe ao seu médico antes de iniciar o uso de Nactali. Ele poderá lhe aconselhar 
a utilizar um método não hormonal para o planejamento familiar. Se qualquer uma dessas condições aparecer pela primeira vez enquanto estiver tomando Nactali, consulte seu médico imediatamente. Este 
medicamento é contraindicado para uso por mulheres grávidas ou que suspeitam que possam estar grávidas. MS: 1.0033.0171. NIQUITIN® (nicotina) Indicações: NiQuitin® é indicado para fumantes que 
desejam parar de fumar, auxiliando na interrupção do tabagismo. MS: 1.0107.0153. SPIDUFEN® (ibuprofeno arginina) Indicações:  - Alívio da dor leve ou moderada: cefaleia, nevralgias, dismenorreia (cólica 

menstrual), pós-cirúrgico dental e dores dentárias, musculares e traumáticas. - Febre e tratamento sintomático da gripe. MS: 1.0084.0148.

 SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

O canal farma disponibiliza vários produtos de 
venda livre que auxiliam no abandono do ta-
bagismo, a exemplo dos que fazem reposição 
de nicotina (goma de mascar ou adesivo). “São 
auxiliares poderosos para quem já está predis-
posto a abandonar o tabagismo, mas o uso deve 
ser bem orientado, já que existem várias con-
centrações de nicotina neles”, aponta Telarolli. 
Há, ainda, os que já tentaram essas soluções, 
sem sucesso, e precisam do auxílio psicológico 
e de medicação via oral prescrita. Identificadas 
essas situações, o profissional deve conduzir o 
cliente a procurar um psicólogo e um médico. 

abOrDagem Certeira

Uma das maiores dificuldades no processo de 
interação com o consumidor é a clareza das ex-
plicações a respeito dos sintomas, segundo o 
sócio-diretor da Recycle. “Uma estratégia é uti-
lizar perguntas abertas para identificar o perfil 
do paciente, como “O produto é para uso pró-
prio?”, “Já utilizou antes?”, “Tem preferência por 
alguma marca?”. Elas tendem a abrir o diálogo 
e facilitar o processo de orientação e conscien-
tização”, ensina. 

O farmacêutico deve estar 
sempre atento à fala e à 
linguagem corporal do 
cliente, ultrapassando 

os limites da assistência 
farmacêutica tradicional, e 
que a criação do vínculo é 

o melhor caminho

TRULICITY 1.5MGX2 
SER 0,5MLX2CAN
CÓD. 106807
EAN: 7896382707742

NIQUITIN 21MG 7 ADE 
TRANSP ETAP1
CÓD. 402701
EAN: 7898928257032

SPIDUFEN 600MG C/10 
SACHES
CÓD. 103317
EAN: 7898074617803

NACTALI 75MCG 3X28 
COMP
CÓD. 105524
EAN: 7896094208124
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Categoria em Foco

Dentro da farmácia, o universo esportivo mas-
culino abrange muito mais do que suplementos 
alimentares, multivitamínicos e bebidas energé-
ticas. Aliados a eles, entre os corredores e gôn-
dolas, desodorantes, protetores solares, géis de 
cabelo e MIPs para traumas e dores muscula-
res atendem prontamente as necessidades dos 
adeptos às atividades físicas regulares. Nesse 
contexto, a celebração do Dia dos Pais, em 11 
de agosto, é uma boa ocasião para propor ino-
vações na hora de presentear os papais atletas, 
intensificando, assim, a venda de produtos rela-
cionados ao esporte que podem satisfazê-los.
“Por incrível que pareça, os géis de cabelo são 
dos mais procurados pelos que praticam ginás-
tica ao ar livre, esporte profissional ou mesmo 
corrida, porque eles não querem ficar desar-
rumados”, aponta a consultora de empresas e 

Dia dos Pais

Extenso e diversificado, o segmento pode ser amplamente 
explorado pelo canal farma na conquista desse público

especialista em desenvolvimento de pessoas e 
varejo, Silvia Osso. A profissional afirma que a 
seção esportiva masculina inexiste dentro do 
canal farma e que os itens com esta proposta, 
na verdade, integram diversas categorias, como 
“Masculinos”, “Boa forma”, “Ortopédica” etc. 
De acordo com Guilherme Souza, diretor-adjun-
to da Unidade OTC da EMS, que produz o Bál-
samo Bengué, pomada para o alívio de dores 
musculares, o sortimento desses produtos deve 
adequar-se ao perfil de consumidores que fre-
quentam o estabelecimento. “Se o PDV recebe a 
visita de muitos homens em busca de fármacos 
para dores musculares, por exemplo, é preciso 
considerar manter em estoque marcas e forma-
tos diversos, como pomada, gel, aerossol, entre 
outros, para que o cliente possa encontrar o de 
sua preferência”, recomenda. 

impulsione os itens esportivos 
para papais atletas
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bem exPOStOS e SiNalizaDOS
Guilherme pontua que, caso a farmácia tenha uma 
área de autoconsumo, é importante a organização 
desses itens por categoria, devidamente expostos e 
precificados para facilitar a identificação e a escolha 
do usuário. “Precificar é, de fato, um ponto importan-
te, porque artigos sem preço passam a impressão de 
serem caros e podem gerar desistência da compra 
por conta dessa falta de informação”, alerta. 
Fatores como a disponibilidade e o fácil acesso aos 
produtos na gôndola, além do bom atendimento 
prestado por uma equipe bem treinada e a boa si-
nalização/comunicação devem ser sempre considera-
dos, pois são pontos essenciais que influenciam na 
tomada de decisão. 

maiS ChaNCeS De veNDa
A montagem de kits que tenham por objetivo ofere-
cer uma solução completa aos consumidores pode 
ser uma boa estratégia para aumentar o faturamento, 
como destaca o diretor-adjunto da EMS. Segundo ele, 
é viável, inclusive, gerenciar a exposição de artigos 
complementares próximos uns dos outros, de modo 
a facilitar a experiência de compra. 
Silvia acrescenta que a produção de packs é bastante 
comum entre as indústrias farmacêuticas em datas fes-
tivas como o Dia dos Pais e que não abrangem especi-
ficamente o tema esportivo, mas sim todas as catego-
rias masculinas. “É preciso, entretanto, que eles sejam 

expostos de maneira reforçada em pontos 
extras, como pontas de gôndola e caixas ex-
positoras. O PDV também deve investir em 
embalagens mais atraentes e sofisticadas, 
ou mesmo nécessaires, e na parte visual, 
com cartazes e frases alusivas à data, de 
modo a dar ênfase aos presentes”, indica.
Mesmo em casos de artigos também vendi-
dos em supermercados, o canal farma leva 
a vantagem por oferecer um serviço mais 
customizado e especializado. “Por isso, é 
importante ter uma equipe bem treinada 
para responder às dúvidas dos consumido-
res, bem como uma oferta alinhada ao per-
fil de clientela da região. Aliado aos preços 
competitivos, isso pode fazer das farmá-
cias ótimas alternativas para a compra de 
itens de esporte”, enfatiza Guilherme.

CENTRUM HOMEM 
C/30 COMP
CÓD. 706277
EAN: 7891045043144

FLANAX AD 550MG 
C/10 COMP
CÓD.  400543
EAN:  7891106006507

DORFLEX ICY HOT SPRAY 
118ML 
CÓD. 402411
EAN: 7891058017149

SALONPAS ICE COLD 
SPRAY 120ML
CÓD. 107216
EAN: 4987188559246

CATAFLAM SPORT ICE 
AEROSOL 120G
CÓD. 402152
EAN: 7896261018563

a montagem de kits 
que tenham por 

objetivo oferecer uma 
solução completa aos 

consumidores pode ser 
uma boa estratégia para 
aumentar o faturamento

FLANAX® (naproxeno sódico) Indicações: dores agudas causadas por inflamação como por exemplo, dor de garganta; dor e fe-
bre em adultos, como por exemplo dor de dente, dor abdominal e pélvica, dor de cabeça, sintomas de gripe e resfriado; dores 
musculares e articulares, como por exemplo torcicolo, bursite, tendinite, dor nas costas, dor nas pernas, cotovelo do tenista, dor 
reumática; dor após traumas: entorses, distensões, contusões, lesões leves decorrentes de prática esportiva. MS: 1.7056.0047. 
MINANCORA® (cloreto de benzalcônio / óxido de zinco / cânfora) Indicações: para tratamento doenças de pele tais como: espi-
nhas, frieiras (desidroses), escaras e ainda como coadjuvante no tratamento de picadas de insetos, urticárias e pequenos ferimentos 
superficiais inclusive os ocasionados pelo barbear. Previne os odores desagradáveis das axilas e dos pés e o ressecamento da pele. 

MS:  1.0690.0003.002-6. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

DORFLEX® ICY HOT (mentol) Indicações: Spray Dorflex Icy Hot é indicado para dores musculares, 
contusões, cãibras, torcicolos. MS: 1801349000110. CATAFLAM® SPORT ICE (diclofenaco die-
tilamonio) Indicações: Cataflam Sport Ice Aerosol é indicado para processos dolorosos geralmente 
associados à prática esportiva, como contusões, traumas, pancadas, dores musculares e câimbras no 
momento em que acontecem. A ação gelada em spray provoca resfriamento do local, aliviando a dor, 
reduzindo o inchaço e a vermelhidão da área afetada. MS: 1180153480066. SALONPAS® ICE COLD 
(salicilato de metila,mentol,canfora,salicilato de glicol) Indicações: para alívio de dores e inflamações. 
Possui um efeito gelado instantâneo que ajuda no resfriamento dos músculos e articulações.  MS: 

80707649001. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

MINANCORA 
POM 30G
CÓD. 400847
EAN: 78905108

Na PaNPharma tem
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rank. Código Descrição indústria

+ VENDIDOS
A Panpharma mantém você atualizado

Confira a lista dos produtos  
mais vendidos (em valores)  
no Mercado Farmacêutico que 
você ENcoNTRA NA PANPhARMA.

1 302229 SINVASTATINA 20MG C/30 COMP SAN SANDOZ
2 100266 ARADOIS 50MG C/30 COMP BIOLAB
3 300717 CITR SILDENAFILA 50MG C/4CP EUR EUROFARMA
4 106926 DORFLEX C/300 COMP SANOFI
5 301663 LOSARTANA POTAS 50MG C/30 CP EMS EMS
6 105063 XARELTO 20MG C/28 COMP BAYER
7 107250 SAXENDA 6MG/ML C/3 NOVO NORDISK
8 101681 GLIFAGE XR 500MG C/30 COMP MERCK
9 302831 PANTOPRAZOL 40MG C/28 COMP BIO ACHÉ

10 105730 VICTOZA 6 MG 2 CARP+2 SIST APLIC NOVO NORDISK
11 402970 DORFLEX C/36 COMP SANOFI
12 106447 JARDIANCE 25MG X 30CPRS BOEHRINGER ING.
13 100092 ALENIA 12/400MCG C/60 CAPS REFIL ACHÉ
14 100061 AEROLIN SPRAY C/200 DOSES GSK
15 100388 AVAMYS SPR NASAL C/120 DOSES GSK
16 400149 BENEGRIP 500MG 25X6 COMP - NOVO HYPERA
17 400206 BUSCOPAN COMPOST C/20 COMP (NOVO BOEHRINGER ING.
18 302232 SINVASTATINA 40MG C/30 COMP SAN SANDOZ
19 301670 LOSARTANA POTAS 50MG C/30 CP MED MEDLEY
20 101870 INSULINA NOVOLIN N 100UI 10ML NOVO NORDISK
21 105806 FORXIGA 10MG C/30COMP ASTRAZENECA
22 104722 TRAYENTA 5MG C/30 COMP BOEHRINGER ING.
23 102408 NASONEX SPRAY NASAL S/CH 120 DO MSD
24 105252 COMBODART C/30 CAPS GSK
25 708087 NINHO FASES 1+PREBIO 800G NESTLÉ
26 705275 APTAMIL 1 800G DANONE
27 302524 ROSUVASTATINA CAL 10MG 30CP SAN SANDOZ
28 105065 XARELTO 15MG C/28 COMP REV BAYER
29 300393 BISSUL CLOPIDOGREL 75MG 28CP SAN SANDOZ
30 705310 APTAMIL 2 800G DANONE
31 303224 PANTOPRAZOL 40MG C/28 COMP EUR EUROFARMA
32 105583 PATZ SL 5MG C/30 COMP B1/C1 EMS
33 100547 BI-PROFENID 150MG C/10 COMP SANOFI
34 101625 GALVUS MET 50/1000MG C/56 COMP NOVARTIS
35 102675 PANTOGAR C/90 CAPS BIOLAB
36 300659 CETOPROFENO 100MG C/20 COMP MED MEDLEY
37 102985 QLAIRA BLISTER C/28 COMP BAYER
38 101627 GALVUS MET 50/850MG C/56 COMP NOVARTIS
39 707081 MILNUTRI COMPOSTO LACTEO 800G DANONE
40 303282 OX ESCITALOP 10MG 30CP C1 EUR EUROFARMA
41 302526 ROSUVASTATINA CAL 20MG 30CP SAN SANDOZ
42 103193 SELOZOK 50MG C/30COMP LIB CONT ASTRAZENECA
43 702233 INALADOR INALAR COMPACT STD IC70 NS
44 100808 CLENIL A C/10 FLAC 2ML      NOVO CHIESI
45 103181 SELENE C/63 COMP NOVO EUROFARMA
46 100595 BUSONID 50MCG AQ NAS C/120 DOSES ACHÉ
47 303741 TADALAFILA 5MG C/30 COMP EUR EUROFARMA
48 400068 ALIVIUM 100MG GTS 20ML HYPERA
49 301659 LOSARTANA POTAS 50MG C/30 CP BIO ACHÉ
50 100224 ANNITA 500MG C/6COMP FQM
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51 103913 VONAU FLASH 8MG C/10 COMP BIOLAB
52 401388 VICK VAPORUB 12G C/24 PROCTER & GAMBLE
53 106807 TRULICITY 1.5MGX2 SER 0,5MLX2CAN LILLY
54 400360 CORISTINA D BLIST 50X4 COMP NOVO HYPERA
55 401320 BIO-C 1G C/10 COMP UNIÃO QUÍMICA
56 300222 AMOXICILINA+CLAV 875MG 14 CP EUR EUROFARMA
57 302873 ESOMEPRAZOL 40MG C/28 COMP MED MEDLEY
58 702619 NAN COMFOR 1 F.I NESTLÉ 800G NESTLÉ
59 100917 CONDROFLEX C/30 SACHE 4G ZODIAC
60 105357 PROLOPA BD 125MG C/30 COMP ROCHE
61 103931 XALATAN COL 50 MCG/ML 2,5ML PFIZER
62 400961 NOVALGINA 1G C/10 COMP SANOFI
63 103551 TORAGESIC SUBL 10MG C/10 COMP EMS
64 707532 COLIKIDS FRASCO 5ML ACHÉ
65 103912 VONAU FLASH 4MG C/10 COMP BIOLAB
66 400501 EPOCLER ABACAXI C/60 FLAC 10ML HYPERA
67 301666 LOSARTANA POTAS 50MG C/30CP GMD GERMED
68 105821 DAFLON 1000 MG C/30 COMP SERVIER
69 301854 NIMESULIDA 100MG C/12 COMP EUR EUROFARMA
70 400788 LUFTAL GTS 15ML RECKITT BENCKISER
71 100322 ASPIRINA PREVENT 100MG 30CP REV BAYER
72 400044 ADVIL EXTRA ALIV 400MG 12x3 CAPS PFIZER
73 400932 NEOSALDINA 50X4 DRG TAKEDA
74 401921 BIO-C 1G C/30 COMP UNIÃO QUÍMICA
75 301310 DIPIRONA SODIC 500MG 24X10CP EMS EMS
76 106993 XIGDUO XR 10MG/1000MG C/30 COMP ASTRAZENECA
77 100793 CLAVULIN BD 875MG C/14 COMP GSK
78 302901 PANTOPRAZOL 20MG C/28 COMP BIO ACHÉ
79 102296 MICROVLAR C/21 DRG BAYER
80 302914 HEM ZOLPIDEM 10MG 20CP B1/C1 EMS EMS
81 300044 ACETILCISTEINA 600MG C/16ENV EMS EMS
82 106994 XIGDUO XR 5MG/1000MG C/ 60 COMP ASTRAZENECA
83 106211 TRESIBA FLEXTOUCH 100UI 1X3 ML NOVO NORDISK
84 101863 INSULINA HUMULIN NPH U-100 10ML LILLY
85 705277 APTAMIL 3 800G DANONE
86 107189 PANT 50MG/ML SPR50ML ACHÉ
87 101631 GALVUS 50MG C/56 COMP NOVARTIS
88 102037 LEXAPRO 10MG C/28 COMP        C1 LUNDBECK
89 301988 PANTOPRAZOL 40MG C/28 COMP MED MEDLEY
90 300223 AMOXICILINA+CLAV 875MG 20 CP EUR EUROFARMA
91 101914 JANUVIA 100MG C/28 COMP REV MSD
92 302806 ISOTRETINO VALE 20MG30CPS C2 VAL VALEANT
93 302733 CLOR SERTRALINA 50MG 30CP C1 EUR EUROFARMA
94 401262 TARGIFOR C EFV C/16 COMP SANOFI
95 101908 JANUMET 50MG/1000MG C/56 COMP MSD
96 100812 CLENIL HFA 250MCG SPRAY CHIESI
97 300581 CEFALEXINA 500MG C/10 COMP EMS EMS
98 105864 LANTUS SOLOSTAR 1X3 ML SANOFI
99 402041 NEOSALDINA C/30 DRG TAKEDA

100 102212 MAXSULID 400MG C/10 COMP HYPERA
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Inalamos milhares de litros de ar diariamente 
e, no inverno, em condição mais fria, seca e po-
luída, ele, naturalmente, repercute no aparelho 
respiratório, facilitando a ocorrência de doen-
ças desse trato. Com isso, é chegada a hora de 
preparar o canal farma para o consumo dos 
vitamínicos e multivitamínicos que aumentam 
a imunidade e turbinam o corpo para encarar 
com bravura as inconveniências comuns do frio. 

Fortaleça a categoria de vitamínicos 
e multivitamínicos para ampliar o 

faturamento no PDV durante a estação 

Diante disso, a composição do sortimento da 
farmácia deve ser revista, diminuindo o espaço 
dedicado aos produtos que têm sua sazonalida-
de no verão e evidenciando os de maior procura 
nessa época. De acordo com o gerente da catego-
ria de vitaminas da Bayer, Rafael Masunari, para 
definir o mix e os itens que ganharão visibilidade 
extra, é essencial consultar o histórico de vendas 
da temporada anterior e entender quais são os 
itens de maior giro nesse período do ano.
A mais popular no fortalecimento da imunidade 
é a vitamina C. “E, quando associada a outros 
componentes sinérgicos para a imunidade, como 
a vitamina D e o Zinco, por exemplo, ela é ain-
da mais eficaz, atuando, inclusive, no tratamento 
de doenças infecciosas ao reduzir a severidade 
e a duração delas. Além disso, é antioxidante e 
apresenta efeitos positivos na cicatrização e no 
combate à anemia”, indica Masunari. 

multivitaminado   para o inverno!

Para definir o mix e os itens 
que ganharão visibilidade 

extra, é essencial consultar 
o histórico de vendas 
da temporada anterior 
e entender quais são os 

itens de maior giro nesse 
período do ano
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REDOXON GTS 20ML
CÓD. 401104 
EAN:  7891106006286 

exPOSta e POPular 
eNtre OS miPS
A categoria de vitamínicos já possui uma área es-
pecífica para a exposição nos PDVs que, normal-
mente, é próxima aos Medicamentos Isentos de 
Prescrição (MIPs), justamente por estar enqua-
drada neles, como esclarece o gerente de pro-
duto da linha de vitaminas da Cimed, Leonardo 
Lopes. “A divisão costuma ser feita por marcas, 
mas existem algumas subcategorias específicas, 
como Ômega, Cálcio e Vitamina D, que são expos-
tas separadamente devido ao comportamento de 
compra que o consumidor tem para esses nichos, 
diferente do de multivitamínicos”, pontua. 
De acordo com o profissional da Bayer, dentro 
dos MIPs, as vitaminas estão em segundo lugar no 
ranking dos mais vendidos no canal farma, logo 
atrás dos fármacos para dor e febre, sendo res-
ponsáveis por 20% do faturamento. Ele acrescen-
ta que o ideal é que elas ocupem entre 17 e 25% 
do espaço dedicado aos medicamentos isentos 
de prescrição. No inverno, é, ainda, recomenda-
do ampliar a visibilidade delas no ponto natural, 
expondo-as em maior quantidade, na altura dos 
olhos e na ponta das gôndolas. “Essas ações são 
muito positivas para garantir maior número de 
vendas, assim como ativar o cross merchandising 
com a seção de gripes e resfriados”, inclui. 
“Os vitamínicos aumentam o ticket médio para 
o varejo e garantem grande rentabilidade para 
a farmácia. Dados recentes da Euromonitor, em-
presa líder em pesquisas estratégicas de mer-
cado, revelaram que se trata do principal meio 
de comercialização desse tipo de produto, com 
representatividade de 86%”, complementa o ge-
rente de produto da linha de vitaminas da Cimed. 

multivitaminado   para o inverno!

VALDA C SACHET 
18X24G
CÓD. 709339 
EAN: 7891137003810 

VALDA C LATA 10X50G
CÓD. 714847 
EAN: 7891137004008 

 SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

REDOXON® (ácido ascórbico) Indicações: Redoxon® é indicado como suplemento vitamínico nos seguintes ca-
sos: - auxiliar do sistema imunológico; - antioxidante;  - pós-cirúrgico e cicatrizante; - doenças crônicas e conva-
lescença; - dietas restritivas e inadequadas; - como auxiliar nas anemias carenciais; Redoxon® também é indicado 
como suplemento vitamínico para recém nascidos, lactentes e crianças em fase de crescimento. MS: 1.7056.0006.

As vitaminas estão em segundo 
lugar no ranking dos mais 

vendidos no canal farma, logo 
atrás dos fármacos para dor e 
febre, sendo responsáveis por 

20% do faturamento

O ideal é que as vitaminas ocupem 
entre 17 e 25% do espaço 
dedicado aos medicamentos 

isentos de prescrição
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Para além Da imuNiDaDe 
A recomendação do profissional de saúde du-
rante o atendimento no balcão interfere e muito 
no comportamento do cliente. Sendo assim, não 
somente no que diz respeito ao reforço da imu-
nidade, o farmacêutico pode investir na venda 
cruzada indicando vitamínicos que trazem mais 
energia e disposição, fortalecem os ossos ou re-
generam a pele, a unha ou os cabelos. “Na bus-
ca de cafeína ou pós de guaraná, ofereça as do 
complexo B, para aumentar a energia e a dispo-
sição; para deficiência de cálcio, vitamina D, que 
atua no fortalecimento dos ossos; regeneração 
de pele, unha e cabelos, ou, no caso do ferro em 
escassez, também a C, que ajuda a tratar ane-
mia. Essas são as maiores correlações de venda 
cruzada”, recomenda Masunari.
Leonardo Lopes ressalta que existem algumas 
condições patológicas que exigem que as pes-
soas tenham uma quantidade maior de vita-
minas no corpo. “As pessoas submetidas a ci-
rurgias bariátricas, por exemplo, sofrem muito 
com a absorção de nutrientes no pós-cirúrgico, 
sendo necessário o uso de suplementos vita-
mínicos. Outro grupo são os vegetarianos, pois 
muitas vitaminas e minerais são fornecidos ao 
corpo em alto volume por meio do consumo de 
carnes”, aponta o porta-voz da Cimed.

CEBION EFV 1G C/10 
COMP
CÓD. 400271 
EAN: 7891721100017 

KIT CENTRUM HOMEM 
60CP+30CP
CÓD. 715364 
EAN: 7891045044318 

BION 3 30CP
CÓD. 707730 
EAN: 7891721028694 

tem Na PaNPharma

 SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

CEBION® (ácido ascórbico) Indicações: Este produto é um suplemento vitamínico indicado como auxiliar do siste-
ma imunológico. MS: 1.0089.0071. CEWIN® (ácido ascórbico) Indicações: Cewin é indicado nos estados em que 
há aumento das necessidades de vitamina C no organismo, como exemplo, - deficiência de Vitamina C; - auxiliar 
do sistema imunológico (sistema de defesa contra infecções); - nas fases de crescimento; - nas dietas restritivas e 
inadequadas; - auxiliar nas anemias carenciais; - como antioxidante; - em processos de cicatrização e pós-cirúrgicos; 
- doenças crônicas e convalescença. MS: 1.1300.1013. TARGIFOR C® (aspartato de arginina + ácido ascórbico) 

Indicações: Este medicamento é destinado ao tratamento da astenia (fadiga e cansaço). MS: 1.1300.0237.

TARGIFOR C C/60 COMP
CÓD. 401261 
EAN: 7891058004675 

CEWIN 500MG C/30 
COMP
CÓD. 400324 
EAN: 7897595900715 

a recomendação 
do profissional 

de saúde durante 
o atendimento no 
balcão interfere 

e muito no 
comportamento 

do cliente
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Cód. 715228
7891106912655



Você já se perguntou por 
que a boa organização e 
a constante atualização 
dele fazem tanta 
diferença no andamento 
do seu negócio?

a importância do cadastro 
de produtos na farmácia

Baseado nos códigos de barras, o cadastro de 
produtos registra todas as entradas e, na farmá-
cia, tem gestão efetiva realizada por softwares 
específicos para este mercado, incluindo infor-
mações como nome, EAN, descrição, indicações, 
preços de custo e venda, margem de lucro, ori-
gem, entre outras. Muitos deles disponibilizam, 
inclusive, atualizações automáticas. 
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“O cadastro é fundamental para as atividades 
do canal farma e faz parte do início do proces-
so que termina com a venda correta”, resume o 
farmacêutico e presidente do Instituto de De-
senvolvimento do Varejo Farmacêutico (IDVF), 
Vinícius Martins Pedroso. Antes de realizá-lo, 
porém, o profissional recomenda comparar os 
códigos de barras das embalagens com os que 
constam no pedido, assim como as devidas 
quantidades, para que tudo esteja de acordo 
com a nota fiscal emitida.
Os softwares permitem a inclusão de uma enor-
midade de dados, mas é preciso saber quais, 
efetivamente, são importantes e como serão 
usados. “A localização de um produto, por exem-
plo, pode ajudar no momento de encontrá-lo 
no PDV. Sinalizar as categorias e subcategorias 
possibilita o gerenciamento delas, a partir da 
geração de relatórios de vendas distintos. Já a 
inserção de princípios ativos e produtos equiva-
lentes propicia a oferta de alternativas na hora 
da venda, pois o sistema sugere os correlatos”, 
exemplifica Tatiana Ferrara Bastos, farmacêutica 
e consultora especialista em varejo. 
Quando bem-feito, o cadastro permite a dis-
pensação correta das mercadorias, o controle 
efetivo de estoque e mix, a indicação de itens 
com maior margem de lucro para a loja, além 
de assertividade na gestão de tributos que, no 
varejo farmacêutico, são bem peculiares. “É 
importante dar atenção especial à classifica-
ção fiscal dos artigos para pagar os impostos 
corretamente. Muitas farmácias pagam a mais 
por conta de um cadastro fiscal malfeito”, sa-
lienta Vinícius. 

PlaNejameNtO De açõeS 
Pelo cadastro de produtos, é possível verificar 
quais categorias não estão com bom desem-
penho e investigar os possíveis motivos para, 
então, focar em ações promocionais para os 
itens que as compõem. “Pode-se também 
conduzir ações de CRM (Customer Relashion-
ship Management ou, em português, Gestão 
de Relacionamento com o Cliente), em que 
as promoções são personalizadas de acor-
do com as necessidades do consumidor em 
questão. Assim, se ele, por exemplo, compra 
vitaminas, pode ser fidelizado com ações es-
pecíficas nesta categoria”, sugere Tatiana.  
O presidente do IDVF acrescenta que, a partir 
do cadastro e da curva de experiência ABC, 
um método de categorização de estoque que 
identifica os produtos mais importantes de 
uma empresa, ficam determinados os artigos 
que são formadores de opinião dentro da re-
gião e o tipo de público que a loja atende. 
Com isso, são analisados os descontos que 
serão promovidos.

O cadastro é 
fundamental para as 

atividades do canal farma 
e faz parte do início do 
processo que termina 
com a venda correta

tem Na PaNPharma

NEBULIZADOR 
NEBZMART
CÓD. 713894
EAN: 7897473207479

AEROLIN SPRAY 
C/200 DOSES
CÓD. 100061
EAN: 7896269900150

 SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

AEROLIN® (sulfato de salbutamol) Indicações: Aerolin® spray é indicado para o controle e prevenção dos 
espasmos (contrações) dos brônquios durante as crises de asma, bronquite crônica e enfisema. Contraindi-
cações: O uso de Aerolin® spray é contraindicado para pacientes que apresentam alergia ao salbutamol ou a 

qualquer outro componente do medicamento. MS 1002500030271.
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Na PaNPharma vOCê eNCONtra 
uma varieDaDe De PrODutOS

EXIMIA FORTALIZE 
KERA D 30COMP
CÓD. 710660
EAN: 7898040325466

ANTHELIOS AIRLICI 
F70 CLARA 50G
CÓD. 713421
EAN: 7899706139151

ACTINE SAB LIQ 
140ML
CÓD. 705104
EAN: 7896290401459

OS maleFíCiOS DOS CaDaStrOS 
iNCOrretOS
Dentro do varejo farmacêutico, esse cadastro é um 
elemento quase clichê, já que, de acordo com Ta-
tiana, ele alimenta os dados para a emissão dos 
cupons fiscais e, no caso de produtos sob contro-
le especial, também para o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC). 
Contudo, em muitas das farmácias, a desatualiza-
ção dele ainda é uma realidade, o que gera uma 
série de prejuízos, como dificuldade no pagamen-
to dos impostos e impossibilidade de conduzir 
ações de relacionamento com o cliente e verificar 
o desempenho dos funcionários. 
“Há, ainda, perda de lucratividade por motivos como 
a falta de apoio para decisões gerenciais pela falta 
de emissão de relatórios detalhados de categorias 
e subcategorias. A venda também é prejudicada, 
uma vez que o sistema deixa de auxiliar o atenden-
te a lembrar de opções de genéricos ou correlatos 
para complementá-la”, alerta a especialista.  

aiNDa maiS agiliDaDe em Seu PDv!  

é importante dar atenção 
especial à classificação fiscal dos 
artigos para pagar os impostos 
corretamente. muitas farmácias 
pagam a mais por conta de um 

cadastro fiscal malfeito

NEUTROGENA MASK 
HYDRO BOOST 30ML
CÓD. 715353
EAN: 7891010247898

TuDo PArA quE o sEu PDV EsTEjA sEmPrE à FrENTE!

Já o Pré-pedido permite cadastrar os produtos 
no sistema antes mesmo de eles chegarem ao 
PDV. Logo que o comprador faz o pedido, rece-
be uma ficha cadastral com todas as informa-
ções dos itens. São dois tipos de pré-pedido:
• Em lANçAmENtOs – com pedidos captados 

quando os produtos ainda nem estão no es-
toque.

• Em OFErtAs EsPECiAis – com pedidos rea-
lizados antecipadamente e faturados com o 
desconto da oferta.

Receber as novidades do mercado farmacêutico 
em primeira mão e antecipar o cadastro dos pro-
dutos agora é possível por meio de dois serviços 
disponibilizados pela Panpharma. 
O PlP (Programa de lançamento de Produto) 
é um benefício concedido às lojas que dese-
jam estar sempre o mais atualizadas possível. 
Ao preencherem o cadastro disponível em “PLP 
Panpharma”,  no site www.panpharma.com.br, os 
varejistas acompanham o que há de novo e ainda 
podem adquirir os itens com descontos especiais. 

20

Gestão e Negócios



exPeCtOviC xPe 120ml mOraNgO
Cód. 403826    

lOmeCaN Cr 2 20g+3 aPliC
Cód. 403825    

Faça já o seu pedido 
na Panpharma!

EXCLUSIV0PRODUTO

EXCLUSIV0
PRODUTO

EXCLUSIV0
PRODUTO

ExPECTOviC® (guaifenesina) Indicação: Expectovic é um expectorante destinado ao tratamento da tosse em gripes 
e resfriados. MS: 1.4493.0005.012-0. ExPECTOVIC  xAROPE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAzER RISCOS. 
PROCURE O MÉDICO E O FARMACêUTICO. LEIA A bULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ 
SER CONSULTADO.

Exclusividade Panpharma

Xarope expectorante utilizado no 
tratamento de tosse causada por gripes e 
resfriados. Fluidifica o catarro, tornando-o 
menos viscoso e mais fácil de ser expelido. 
Contraindicado para gestantes, crianças 
menores de 2 anos de idade e alérgicos a 
guaifenesina ou aos demais componentes.

Superando os nebulizadores ultrassônicos comuns, o 
inAResp tem, ainda, a capacidade de inalar suspensões, 
com destaque para os corticosteroides, fundamentais 
no tratamento da asma. Leve, ultraportátil e sem ruído. 

Creme vaginal ideal para 
infecções causadas por fungos. 
Três dias de tratamento e alívio 
desde a primeira aplicação.
LOMECAN® (clotrimazol) Indicação: Lomecan Creme 3 Dias é um Creme Vaginal que auxilia no 
tratamento de infecções vaginais causadas por fungos. MS: 1101302850015. LOMECAN É UM 
MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAzER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACêUTICO. 
LEIA A bULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

iNareSP NebulizaDOr POrtatil
Cód. 715348    
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NOVIDADES
na Panpharma

Cód. 403825     

lOmeCaN Cr 2 20g+3 aPliC

Creme ginecológico ideal para infecções causa-
das por fungos. Tratamento de apenas três dias e 
alívio desde a primeira aplicação.
LOMECAN® (clotrimazol) Indicação: Lomecan Creme 3 Dias é um Creme Vaginal que auxilia no tratamento de 
infecções vaginais causadas por fungos. MS: 1101302850015. LOMECAN É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE 
TRAzER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACêUTICO. LEIA A bULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O 
MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

Cód. 715335    

Cód. 110717                        

iNareSP NebulizaDOr 
POrtatil

     PrOviCta D 2.000ui 
C/60 CaPS

bePaNtOl Derma 
tOQue SeCO Cr 30g

Cápsulas moles de vitamina D 
que regulam a presença do cál-
cio e do fósforo, atuando nos 
ossos, no intestino e nos rins.

Indicado para a redução do des-
conforto nos olhos, entre dor, sen-
sação de corpo estranho, fotofobia, 
ardência e lacrimejamento após 
cirurgia refrativa da córnea.

Hidratante sem óleo e com toque seco, 
recomendado para peles normais e secas. 

Shampoo e condicionador formulados 
com fibras de bambu que ajudam a 
deixar o cabelo mais espesso, volumo-
so e encorpado, além de adicionarem 
um perfume fresco aos fios.

Cód. 715341    

SaliCYli C10 30ml

Sérum anti-idade que corrige as 
imperfeições da pele oleosa, tem 
ação antioxidante e efeito ilumi-
nador imediato.

Inalador ultrassônico que 
tem como principal diferen-
cial a capacidade de inalar 
suspensões como corticoi-
des, essenciais no trata-
mento da asma.

Cód. 715348    

CetrOlaC mD 
4mg/ml Fr C/5ml

Cód. 715356     

Sh Ogx bambOO 
Fiber 385ml

Cód. 715357     

COND Ogx 
bambOO 385ml

EXCLUSIV0

EXCLUSIV0

EM 
BREVE
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Cód. 403825
7898636191321

EXCLUSIV0



Mantenha o estoque e a orientação 
farmacêutica em dia para aumentar as 

vendas de hidratantes no inverno  

hidratação
FOCO NA

Com a queda da temperatura, a circulação sanguínea e 
a oleosidade natural da pele também diminuem, resul-
tando em menos umidade cutânea, consequente resse-
camento e, em casos de muita sensibilidade, até desca-
mações leves. De acordo com um estudo publicado no 
British Journal of Dermatology, no inverno, as células da 
pele encolhem, prejudicando uma proteína chamada fi-
lagrina, que atua na formação de uma camada protetora 
na epiderme, afastando microorganismos e evitando a 
perda de fluidos. 
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Além do Balcão

Fatores externos, como os ventos e até os 
banhos mais quentes e demorados, que se 
tornam frequentes nas estações mais frias, 
também são agentes prejudiciais à hidrata-
ção dérmica. A combinação das condições 
climática, física e comportamental demons-
tra o quanto é necessário estabelecer uma 
rotina básica de cuidados diários para man-
ter a pele hidratada, em especial, a do rosto, 
que tende à formação de rugas e ao envelhe-
cimento precoce. Às farmácias, fica a missão 
de estarem o mais equipadas possível para 
atender às variadas necessidades e agradar 
todos os tipos de consumidores. 
“O mix deve conter sabonetes e cremes hi-
dratantes, loções de tratamento, filtros sola-
res, além de todas as opções de tratamentos 
clareadores, já que o inverno é o momento 
mais propício para a utilização desses der-
mocosméticos”, destaca o coordenador de 
marketing da TheraSkin, Rangel Bordinhão. 
Com a busca dos consumidores, cada vez 
mais frequente, por cosméticos suaves, ele 
destaca que opções com ativos naturais 
também não podem faltar. São alguns exem-
plos deles as manteigas naturais para a re-
generação e nutrição da pele, os hidratantes 
que mantém o pH fisiológico e restauram a 
barreira cutânea e as vitaminas A, C e E, ex-
celentes antioxidantes que atuam, inclusive, 
no combate ao envelhecimento.  

OPOrtuNiDaDe extra

Clareadores de manchas, que, usualmen-
te, possuem ativos que hidratam, também 
ganham espaço durante a estação, criando 
boas oportunidades para os PDVs. O motivo 
para a indicação mais frequente de trata-
mentos de clareamento no inverno é a me-
nor exposição dos usuários ao sol e da inci-
dência de radiações UV. Apresentar os tipos 
de produtos e a diversidade de marcas que 
a loja oferece é um meio de despertar ainda 
mais o interesse dos clientes. Além disso, a 
exposição deles no balcão de medicamentos 
e no checkout pode aumentar o faturamento 
da loja. 

O mix deve conter 
sabonetes e cremes 
hidratantes, loções 

de tratamento, filtros 
solares, além de todas as 
opções de tratamentos 
clareadores, já que o 

inverno é o momento mais 
propício para a utilização 
desses dermocosméticos

“Alguns clientes chegam aos produtos por indica-
ção do dermatologista, o que é ótimo, mas muitos 
outros chegam por meio de busca espontânea e 
é nesses casos que a assistência farmacêutica se 
torna fundamental, pois o farmacêutico tem con-
dições de orientar o cliente sobre os ativos pre-
sentes nos dermocosméticos, para que servem e 
quais os seus benefícios”, ressalta Rangel.  
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UREADIN 20% CR 50G
CÓD. 401346
EAN: 7896422506564

Na PaNPharma vOCê eNCONtra

exPOSiçãO e abOrDagem 
ChamativaS
Expor os  produtos por marca nas gôndolas é a me-
lhor forma de atrair os consumidores que buscam 
os aparatos de hidratação. Rangel salienta a impor-
tância de sempre deixá-los à altura dos olhos e das 
mãos dos clientes, de modo que sejam encontrados 
com facilidade, e de manter um bom faceamento do 
estoque para evitar excessos ou quebras.
Pontos extras e pontas de gôndolas por categoria 
de itens sazonais também são boas estratégias, pois 
chamam bastante atenção e, desta forma, o cliente 
pode, facilmente, se deparar com os itens que pre-
cisa naquela estação do ano e para necessidades 
específicas. “Além da boa exposição, precificação e 
dos materiais de merchandising, a abordagem, dis-
tribuição de amostras e demonstração dos artigos 
por meio de eventos em parceria com dermoconsul-
tores dos laboratórios são, com certeza, fatores de-
terminantes no momento da venda ao consumidor”, 
completa o profissional da TheraSkin. 

rangel salienta 
a importância de 
sempre deixá-los 
à altura dos olhos 
e das mãos dos 

clientes, de modo que 
sejam encontrados 
mais facilmente, 
e de manter um 

bom faceamento do 
estoque para evitar 
excessos ou quebras

MINERAL 89 50ML
CÓD. 710583
EAN: 3337875543248

CETAPHIL CR HIDRAT 453GR
CÓD. 700545
EAN: 7897930762053

NEUTROGENA GEL F 
O FREE MI/OL 50
CÓD. 702651
EAN: 7891010805302

BEPANTOL DERMA REG 
LABIAL 7,5ML
CÓD.  707163
EAN:  7891106908870
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escomplica
UM SÓ COMPRIMIDO CONTRA OS SINTOMAS DA GRIPE

Coristina D
tratamento sintomático da gripe e resfriado. MS 1.7817.0797. Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. Coristina D é um medicamento.
Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. 03/2019.

ESSE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO EM CASOS DE SUSPEITA DE DENGUE. 

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.COD1869.

CONTRA OS SINTOMAS DA GRIPE!
A MARCA REFERÊNCIA

*TOP OF MIND FOLHA DE SÃO PAULO 2018 

DORES FEBRE CONGESTÃO NASAL
BENEGRIP: dipirona monoidratada 500 mg, maleato de clorfeniramina 2 mg e cafeína 30 mg. MS 1.7817.0092. Indicações: tratamento sintomático da gripe e resfriado. Benegrip Multi: 
paracetamol, cloridrato de fenilefrina,  maleato de carbinoxamina. Indicações: analgésico e antitérmico. Descongestionante nasal em processos de vias aéreas superiores. MS 
1.7817.0768. Benegrip e Benegrip Multi cloridrato de fenilefrina,  maleato de carbinoxamina. Indicações: analgésico e antitérmico. Descongestionante nasal em processos de vias aéreas 
superiores. MS 1.7817.0768. Benegrip e Benegrip Multi são medicamentos. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar 
prejudicadas. 03/2019. COSMED INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS  S.A. COD1869. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS,  O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Cód. 400363
7891142136626

Cód. 400149
7896094903036

Cód. 403130
7896094915107

Cód. 401988
7896094904682

Cód. 402670
7896094905825

Cód. 403120
7891142203014

Cód. 400360
7891142136596



10+ por categoria
A Panpharma mantém você atualizado

Confira a lista dos 10 produtos 
mais vendidos (em valores) 
por categoria que você 
ENcoNTRA NA PANPhARMA.

Fo
nt

e: 
Clo

se
-U

p (
ou

tu
br

o/
20

18
)

rank. Código Descrição indústria

D
er

m
oc

os
m

ét
ic

os 1 102675 PANTOGAR C/90 CAPS BIOLAB
2 107189 PANT 50MG/ML SPR50ML ACHÉ
3 713421 ANTHELIOS AIRLICI F70 CLARA 50G LA ROCHE-POSAY
4 705194 ROC MINESOL OILCONTROL FPS70 50G JOHNSON JOHNSON
5 707375 EPISOL COLOR FP70 P CLARA 40G HYPERA
6 105321 ALOXIDIL 50ML THERASKIN
7 710660 EXIMIA FORTALIZE KERA D 30COMP FQM GRUPO
8 400782 LOCERYL ESMALTE 5% 2,5ML GALDERMA
9 103888 VITACID PLUS CR 15G        C2/AD THERASKIN

10 101343 EPIDUO GEL 30GR GALDERMA

D
ia

be
te

s

1 101681 GLIFAGE XR 500MG C/30 COMP MERCK
2 105730 VICTOZA 6 MG 2 CARP+2 SIST APLIC NOVO NORDISK
3 106447 JARDIANCE 25MG X 30CPRS BOEHRINGER ING.
4 101870 INSULINA NOVOLIN N 100UI 10ML NOVO NORDISK
5 105806 FORXIGA 10MG C/30COMP ASTRAZENECA
6 104722 TRAYENTA 5MG C/30 COMP BOEHRINGER ING.
7 101625 GALVUS MET 50/1000MG C/56 COMP NOVARTIS
8 101627 GALVUS MET 50/850MG C/56 COMP NOVARTIS
9 106807 TRULICITY 1.5MGX2 SER 0,5MLX2CAN LILLY

10 106993 XIGDUO XR 10MG/1000MG C/30 COMP ASTRAZENECA

g
en

ér
ic

os

1 302229 SINVASTATINA 20MG C/30 COMP SAN SANDOZ
2 300717 CITR SILDENAFILA 50MG C/4CP EUR EUROFARMA
3 301663 LOSARTANA POTAS 50MG C/30 CP EMS EMS
4 302831 PANTOPRAZOL 40MG C/28 COMP BIO ACHÉ
5 302232 SINVASTATINA 40MG C/30 COMP SAN SANDOZ
6 301670 LOSARTANA POTAS 50MG C/30 CP MED MEDLEY
7 302524 ROSUVASTATINA CAL 10MG 30CP SAN SANDOZ
8 300393 BISSUL CLOPIDOGREL 75MG 28CP SAN SANDOZ
9 303224 PANTOPRAZOL 40MG C/28 COMP EUR EUROFARMA

10 300659 CETOPROFENO 100MG C/20 COMP MED MEDLEY

h
b

1 702233 INALADOR INALAR COMPACT STD IC70 NS 
2 704336 CICATRICURE CR ANTI RUGAS 60G GENOMMA
3 704856 COREGA ULTRA CR S/SABOR 68G GSK 
4 704343 BEPANTOL DERMA CREME 20G BAYER 
5 705771 BEPANTOL BABY MAXI 60GR BAYER 
6 700583 CICATRICURE GEL 30G GENOMMA
7 700784 COREGA PO LC 22G GSK 
8 707773 BEPANTOL BABY 100G BAYER
9 710256 PERIOGARD EXTRA MINT 250ML COLGATE 

10 702234 INALADOR NS RESPIRAMAX NS 

N
ut

ri
çã

o

1 708087 NINHO FASES 1+PREBIO 800G NESTLÉ
2 705275 APTAMIL 1 800G DANONE
3 705310 APTAMIL 2 800G DANONE
4 702619 NAN COMFOR 1 F.I NESTLE 800G NESTLÉ
5 705277 APTAMIL 3 800G DANONE
6 702633 NESTOGENO 2 F.I NESTLE 800G NESTLÉ
7 704356 NAN COMFOR 2 F.I NESTLE 800G NESTLÉ
8 708085 NESLAC COMPOSTO LACTEO 800G NESTLÉ
9 708900 ENFAGROW 800G MEAD JOHNSON

10 708150 ENSURE PROTEIN BAUNILHA 220ML ABBOTT

O
tC

1 106926 DORFLEX C/300 COMP SANOFI
2 402970 DORFLEX C/36 COMP SANOFI
3 400149 BENEGRIP 500MG 25X6 COMP - NOVO HYPERA
4 400206 BUSCOPAN COMPOST C/20 COMP (NOVO BOEHRINGER ING.
5 400068 ALIVIUM 100MG GTS 20ML HYPERA
6 401388 VICK VAPORUB 12G C/24 PROCTER & GAMBLE
7 400360 CORISTINA D BLIST 50X4 COMP NOVO HYPERA
8 400961 NOVALGINA 1G C/10 COMP SANOFI
9 400501 EPOCLER ABACAXI C/60 FLAC 10ML HYPERA

10 400788 LUFTAL GTS 15ML RECKITT BENCKISER

rx

1 100266 ARADOIS 50MG C/30 COMP BIOLAB
2 105063 XARELTO 20MG C/28 COMP BAYER
3 107250 SAXENDA 6MG/ML C/3 NOVO NORDISK
4 100092 ALENIA 12/400MCG C/60 CAPS REFIL ACHÉ
5 100061 AEROLIN SPRAY C/200 DOSES GSK 
6 100388 AVAMYS SPR NASAL C/120 DOSES GSK 
7 102408 NASONEX SPRAY NASAL S/CH 120 DO MSD
8 105252 COMBODART C/30 CAPS GSK
9 105065 XARELTO 15MG C/28 COMP REV BAYER 

10 105583 PATZ SL 5MG C/30 COMP B1/C1 EMS

www.panpharma.com.br

Aguarde o novo site da Panpharma!

Muito mais moderno, organizado e intuitivo.

E mais: lançamentos de produtos, download  
de catálogos e revistas, PLP, Regulatório, ePan,  

PBM, Devolução Web, Comprovei, SAC,  
Exclusividades e Promoções.

Em breve, no ar! 

Novo SitE PANPHARMA
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www.panpharma.com.br

Entre no site da Panpharma, cadastre-se e  
receba os produtos em primeira mão!

Divulgação do painel de farmácias 
participantes para propaganda médica, 
quando informado pela indústria;

Informações para o cadastro do produto, 
EAN, embalagem, preço, entre outros 
dados cadastrais;

Alguns produtos no mês do faturamento 
do programa terão ofertas exclusivas 
contendo prazo e desconto para reposição 
e/ou ampliação do estoque dos itens. 

Recebimento dos lançamentos mais 
relevantes e inovadores;

Sem custo de adesão ou cancelamento;

Prazo de 60 dias para pagar;

Devolução garantida até 10 dias antes do 
vencimento do boleto;*

Cancelamento da participação a qualquer 
momento;**

SUA FARMÁCIA SEMPRE 
ATUALIZADA COM OS 
PRINCIPAIS LANÇAMENTOS

Você pode contar com o PLP Panpharma, ferramenta de  
lançamento de produtos para deixar sua loja sempre  

atualizada com os principais produtos. 

*Próximo à data, a Panpharma enviará um e-mail para lembrá-lo sobre a devolução.
**Caso você receba o produto após ter cancelado a sua participação no programa, é possível devolvê-lo por meio da Devolução Web. Já os demais itens não 
chegarão à sua loja.


