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Novartis anuncia cisão da Alcon e recompra de US$ 5 bilhões em ações 

O grupo farmacêutico suíço Novartis anunciou nesta sexta-feira (29) que planeja cindir sua 

unidade de cuidados oftalmológicos Alcon, como parte da iniciativa do novo diretor-executivo, 

Vasant Narasimhan, de reformulação da companhia, com foco em medicamentos prescritos. A 

Novartis também anunciou a recompra de até US$ 5 bilhões em ações. 

Segundo informado pela empresa, a Alcon será uma divisão autônoma, com ações negociadas 

nas bolsas da Suíça e Estados Unidos. A expectativa é de que a operação seja concluída no 

primeiro semestre de 2019. 

Com a reestruturação, a Novartis se transformará em uma empresa totalmente voltada para 

medicamentos prescritos.  

“Onde eu acho que nós precisamos estar para ter sucesso”, disse Narasimhan, em entrevista. 

Ele, no entanto, não revelou o valor atribuído ao negócio, que tem sede no Texas e totalizou 

US$ 7 bilhões em vendas em 2017. 

Analistas do banco Vontobel estimam que a capitalização da Alcon no mercado pode ficar 

entre US$ 15 bilhões e US$ 23 bilhões. 

O atual presidente-executivo da Alcon, Mike Ball, será o presidente do conselho de 

administração e responsável pela cisão do negócio oftalmológico a partir de 1º de julho. O 

diretor de operações, David Endicott, será o novo presidente-executivo.  

Glaxo 

A Novartis também anunciou hoje que fará um programa de recompra de até US$ 5 bilhões 

em ações até o final de 2019, com recursos obtidos com a venda da GlaxoSmithKline (GSK) 

em março deste ano por US$ 13 bilhões. 

Fonte: Valor 

Voltar 

Pfizer aumenta preços de Viagra e outros cem remédios, contrariando 
promessa de Trump 

Segundo o jornal Financial Times, movimento da maior farmacêutica americana vem semanas após o 

presidente dos EUA afirmar que haveria reduções voluntárias na indústria 

A Pfizer elevou os preços de cem produtos, poucas semanas depois de o presidente dos EUA, 

Donald Trump, afirmar que a indústria farmacêutica estava prestes a implementar reduções 

voluntárias "em massa".  

Em comentários feitos em 30 de maio, ainda segundo o jornal, Trump havia dito que as 

grandes farmacêuticas iriam anunciar "grandes quedas voluntárias nos preços". Nenhum 

anúncio desse tipo ocorreu desde então.  

Em meio a questionamentos sobre os altos custos de medicamentos no país, a companhia 

aumentou o preço de alguns de seus medicamentos mais conhecidos, como o Viagra, afirma o 

Financial Times. Os aumentos foram realizados a partir de 1º de julho e na maioria dos casos 

superam os 9%, diz o jornal inglês, bem acima da taxa de inflação nos EUA, que está em 

cerca de 2%.  

A Pfizer, a maior empresa americana do setor, chegou a aplicar reduções pontuais nos preços 

de cinco produtos entre 16% e 44%, segundo apurou o jornal.  

É a segunda vez este ano que a Pfizer eleva os preços de vários remédios. Ao contabilizar uma 

série de aumentos implementados em janeiro, o preço de alguns medicamentos subiu quase 

20% em 2018.  

A Pfizer disse ao Financial Times que o preço de tabela não reflete o que a maioria dos 

pacientes ou seguradoras pagou. "O preço de tabela permanece inalterado para a maioria dos 
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nossos medicamentos", disse a empresa em comunicado. "Estamos modificando os preços de 

10% de nossos medicamentos, incluindo alguns casos em que estamos diminuindo o preço".  

Várias outras farmacêuticas também aumentaram os preços de seus remédios em 1º de julho, 

de acordo com o jornal, incluindo a Acella Pharmaceuticals, que aumentou 20% de seus 

produtos. 

Fonte: Estadão 

Voltar 

Mostruário maior 

A unidade de consumo da Sanofi, responsável por medicamentos que podem ser comprados 

sem prescrição médica, lançará ao menos 12 produtos até o início de 2019. 

“Vamos expandir o portfólio nas áreas de nutrição, remédios da área gástrica, antialérgicos e 

analgésicos. Lançamos um suplemento que também faz parte dessa estratégia”, diz o diretor 

Rodolfo Hrosz. 

A Sanofi montou uma equipe de pesquisas para esse nicho na planta dedicada à unidade de 

Suzano (SP). Ela também reestruturou sua estratégia de vendas. 

O crescimento em vendas no primeiro semestre deste ano foi de 25%. 

R$ 2 bilhões 

foi a receita em 2017 

Fonte: Folha de SP 

Voltar 

Medicamentos comuns podem potencializar risco de depressão 

Um estudo mostra que uma série de medicamentos têm a depressão como efeito adverso 

Seria possível que remédios de prescrição comum contribuíssem para a depressão e para o 

aumento das taxas de suicídios? Mais de 33% dos americanos tomam medicamentos de 

prescrição médica que têm como possível efeito colateral a depressão, afirma um estudo 

recente, e os usuários dessas drogas têm taxas de depressão mais elevadas em relação aos 

que não as tomam.  

O estudo indica que o risco aumenta a cada medicamento adicional que o usuário toma, e 

muitos pacientes têm prescrição para mais de um deles.   

Cerca de 200 desses medicamentos amplamente consumidos em todo o mundo podem causar 

depressão, inclusive os mais comuns como inibidores da bomba de prótons (usados para o 

tratamento do refluxo ácido), betabloqueadores (para o tratamento da hipertensão), 

contraceptivos, anticonvulsivantes como a gabapentina, corticosteroides como prednisona e 

doses elevadas de ibuprofeno.  

“Foi surpreendente e ao mesmo tempo preocupante ver que muitos medicamentos têm como 

efeito colateral a depressão ou sintomas suicidas, considerando o enorme problema da 

depressão e das taxas de suicídios nos Estados Unidos”, disse Dima Mazen Qato, professora 

da Universidade de Illinois, autora principal do estudo.  

Ela reconheceu que o trabalho se limita a apontar apenas uma correlação. “Nós não provamos 

que o uso desses medicamentos pode levar uma pessoa saudável a apresentar depressão ou 

sintomas suicidas”, explicou. “Mas percebemos um preocupante padrão de resposta relativa à 

dose: quanto mais desses medicamentos que apresentam tais efeitos adversos as pessoas 

tomam simultaneamente, maior o risco de depressão”.  

Os pesquisadores analisaram os medicamentos usados por uma amostra representativa de 

mais de 26 mil adultos americanos de 2005 a 2014. Entre os pacientes que usaram uma droga 

que pode causar depressão como efeito colateral, mas que não estavam tomando um 

medicamento antidepressivo, 6,9% tiveram depressão, enquanto a taxa de depressão dos 
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pacientes que tomavam uma ou mais drogas com o efeito colateral foi de 15,3%. Por outro 

lado, os pacientes que não estavam tomando nenhuma dessas drogas apresentaram uma taxa 

de depressão de 4,7%.  

Os pesquisadores levaram em conta outros fatores de risco que podem provocar depressão.  

“O estudo é um lembrete importante de que todos os medicamentos acarretam riscos, e a 

maioria dos remédios têm riscos raros, mas sérios - entretanto é mais uma razão pela qual 

mesmo medicamentos comumente usados, como os betabloqueadores ou os inibidores da 

bomba de prótons, não deveriam ser usados de maneira despreocupada”, disse Caleb 

Alexander, codiretor do Centro para a Segurança e Eficácia dos Medicamentos, e não estava 

envolvido no estudo.  

Philip R. Muskin, secretário da Associação Americana de Psiquiatria, disse que os médicos 

precisam ter em mente tais efeitos colaterais quando prescrevem os medicamentos e 

perguntar aos pacientes se eles têm um histórico pessoal ou familiar de depressão. Mas 

afirmou que é difícil dizer se o aumento do uso das drogas, bem como a combinação de 

drogas com efeitos colaterais que incluem a depressão, teve impacto na sociedade.  

“Tem havido um aumento da taxa de suicídio, que nós saibamos”, afirmou Muskin. “Estará 

isso relacionado ao uso desses medicamentos? A resposta honesta é que nós não sabemos. 

Poderia interferir? A resposta honesta é sim, é claro que poderia”. 

Fonte: Estadão 

Voltar 

Diretora da GSK é processada nos EUA por epidemia de opióide 

Judy Lewent, diretora da GlaxoSmithKline, empresa farmacêutica britânica, foi processada 

pelo Estado de Massachusetts por seu suposto papel em fomentar a epidemia de dependência 

de opióides (produtos derivados do ópio) nos EUA. Ela fez parte do conselho da Purdue 

Pharma, farmacêutica produtora de opióides, por mais de quatro anos até 2014 e foi indiciada 

como ré em um processo iniciado pelo procurador-geral do Estado no mês passado. 

A ação legal vem num momento em que as autoridades americanas intensificam sua 

campanha contra os responsáveis por uma crise que resultou em 42,2 mil mortes por 

overdose de opióides em 2016. 

O litígio, descrito como um "maremoto" por especialistas, visa arrecadar fundos para cobrir os 

custos da epidemia, inclusive para cobrir despesas referentes a centros de tratamento para 

dependência e ampliação da capacidade de necrotérios. 

O processo diz que os diretores foram informados sobre "sinais de que pacientes eram 
prejudicados" 

A epidemia - declarada uma "emergência de saúde pública" pelo presidente Donald Trump - 

atraiu a atenção internacional, mas a GSK teria suprimido qualquer menção ao período em 

que Judy pertenceu ao quadro da Purdue em seu relatório anual e no site da empresa. 

No relatório anual da empresa referente a 2016, a biografia de Judy diz que ela "foi uma 

diretora não executiva" da Purdue e de uma empresa associada até dezembro de 2014. Mas o 

relatório de 2017, divulgado em março deste ano, omitiu essa referência. 

Mudança semelhante ocorreu no site da empresa pouco após novembro de 2017, de acordo 

com uma cópia preservada no The Internet Archive, uma entidade sem fins lucrativos que 

mantém uma biblioteca de páginas históricas da web.  

"Não é apropriado que a GSK comente sobre ações legais contra outra empresa. As biografias 

da diretoria são atualizadas e aprovadas pelos diretores durante o processo rotineiro de 

elaboração de relatórios anuais, disse um porta-voz da GSK.  
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"Referências ao papel de [Judy] Lewent como diretora não executiva da empresa privada 

Purdue Pharma, findo em 31 de dezembro de 2014, foram divulgadas em relatórios anuais 

anteriores." 

Após questionamentos do FT, a empresa disse que iria atualizar seu site para que a biografia 

de Judy mencionasse seu mandato como diretora da Purdue. Judy recusou-se a comentar por 

meio de um porta-voz da GSK e não respondeu a perguntas diretas. 

Mais de 30 Estados, cidades, condados e outras autoridades locais americanas abriram 

processos contra a Purdue, empresa de capital fechado e uma das maiores produtoras de 

analgésicos opióides, bem como contra outros fabricantes de medicamentos, atacadistas e 

redes de farmácias. 

Embora a maioria das mortes seja causada por heroína com adição de fentanil, um opióide 

sintético, a maioria das vítimas inicialmente viciou-se em analgésicos adquiridos mediante 

prescrição médica, como o OxyContin, de Purdue, antes de passar a usar drogas ilegais 

compradas nas ruas. 

Mas a ação iniciada em Massachusetts no mês passado representa uma nova frente na batalha 

legal, porque tem por alvo executivos e diretores da Purdue, como Judy, e membros da rica 

família Sackler, dona da empresa.  

Judy, que preside a comissão de auditoria e risco da GSK, recebeu US$ 476 mil em honorários 

pagos pela empresa farmacêutica britânica no ano passado e US$ 496 mil em 2016. Ex-

diretora financeira da Merck & Co, companhia farmacêutica americana, ela é também diretora 

da Thermo Fisher Scientific e da Motorola Solutions. 

A queixa legal iniciada pelo Estado de Massachusetts acusa Judy e os outros réus de terem 

enganado pacientes e médicos sobre os riscos decorrentes da prescrição de opióides. Segundo 

a ação, a Purdue vendeu os analgésicos para pessoas vulneráveis, como idosos, e incentivou 

médicos a prescrevê-los por longos períodos de tempo. 

A executiva, que passou a fazer parte do conselho da Purdue em 2009, bem como outros 

diretores, receberam "centenas de milhares de dólares" da empresa, de acordo com o 

processo. 

O processo diz que os diretores, por meio de relatórios regulares, foram mantidos informados 

sobre "sinais de que pacientes estavam sendo prejudicados", e que seu número "chegava há 

centenas e até milhares". Esses relatórios teriam sido enviados a Judy em oito ocasiões entre 

abril de 2010 e julho de 2013. 

Um porta-voz da Purdue disse que compartilhava a preocupação do procurador-geral com a 

crise de opiáceos, mas acrescentou: "Estamos decepcionados, porém, com o fato de que em 

meio a negociações de boa-fé com muitos Estados, [Massachusetts] tenha decidido iniciar um 

processo litigioso dispendioso e prolongado." 

O porta-voz disse que a empresa negou "vigorosamente" as acusações e que continuará a 

"colaborar com os Estados para produzir soluções significativas para enfrentar esse desafio de 

saúde pública". 

A Purdue ainda não apresentou uma resposta ao processo iniciado por Massachusetts, mas 

deu entrada com moções visando prevenir ações judiciais iniciadas por outras autoridades 

locais. Uma de suas principais linhas de defesa é que seus medicamentos foram aprovados 

pela Agência Fiscalizadora de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA, na sigla em inglês) 

para tratamento de dores crônicas, o que lhe deu o direito de divulgá-los junto aos médicos. 

"Acreditamos ser inadequado que [Massachusetts] substitua o julgamento de autoridades 

regulatórias, especialistas e médicos da FDA por sua própria avaliação", defendeu a Purdue. 

Fonte: Valor 

Voltar 
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Biolab entra em genéricos e avalia compra no Canadá 

Uma das maiores farmacêuticas de capital nacional, a Biolab acaba de chegar a um novo 

mercado, o de medicamentos genéricos, com previsão de faturamento de mais de R$ 150 

milhões já em 2019. A caminho de inaugurar uma fábrica de R$ 450 milhões em Pouso Alegre 

(MG), a empresa também estreia na área de sistema nervoso central (SNC) e tem olhado 

ativos à venda no Canadá, para potencialmente estabelecer sua primeira unidade produtiva 

fora do Brasil.  

A entrada da Biolab em genéricos e em SNC decorre da compra da Actavis Brasil, que 

pertencia à israelense Teva, maior fabricante de genéricos do mundo. O valor do negócio, 

concluído na semana passada, não foi divulgado.  

O Valor apurou, no entanto, que, na indústria, estima-se que a Biolab teria pago algo entre R$ 

40 milhões e R$ 60 milhões pela operação, que compreende uma fábrica no Rio de Janeiro e 

um portfólio com 30 produtos. 

O faturamento da Actavis no ano passado é estimado em torno de R$ 50 milhões. 

"Vamos jogar em genéricos, mas sem abrir mão do DNA da Biolab, que é inovação", disse o 

presidente e um dos controladores da farmacêutica, Cleiton de Castro Marques. Com a 

transação, a Teva, que por aqui não conseguiu se consolidar como concorrente relevante em 

genéricos, limita sua atuação no país à área de oncologia e tratamentos especiais. 

Enfrentando grave crise financeira desde a compra da divisão de genéricos da Allergan, por 

cerca de US$ 40 bilhões, a israelense colocou ativos à venda e cortou milhares de empregos. 

A fábrica do Rio não estava contemplada no plano de desinvestimentos e partiu da 

farmacêutica brasileira a iniciativa de conversar com os israelenses. 

Interessou à Biolab, sobretudo, o portfólio de medicamentos de marca registrados na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e ainda não comercializados - os genéricos não 

estavam no foco da brasileira. Conforme Marques, são produtos de alta barreira regulatória, 

sem patente e com no máximo um concorrente, que serão oferecidos no mercado público e 

nas redes de farmácia. Por razões estratégicas, essas moléculas ainda não são reveladas. "São 

pelo menos seis moléculas, que serão produzidas aqui", disse. 

As conversas entre Biolab e Teva começaram em janeiro e, em abril, já havia um acordo 

formal, relatou o empresário ao Valor. Condições precedentes foram cumpridas e, nessa 

segunda-feira, a farmacêutica brasileira assumiu a operação da Actavis. No mercado de 

genéricos, a estratégia não será concorrer diretamente com as grandes desse segmento, como 

EMS, Hypera e Medley (da francesa Sanofi). Até o ano que vem, o portfólio deve ser formado 

por 60 produtos, que juntos poderão responder por 15% do faturamento da Biolab. 

Actavis permite ainda à Biolab entrar com um portfólio na área de sistema nervoso central, 
que já estava no radar 

"O genérico é uma realidade do mercado brasileiro, então temos de trabalhar nisso também. 

Vamos diluir custo de produção", afirmou Marques, ao ser questionado sobre os fatores que 

levaram a Biolab, farmacêutica tradicionalmente de preços mais altos e produtos premium, a 

um segmento marcado por forte competição e descontos elevados. 

O grande atrativo está na outra parcela de produtos da Actavis, que permitirão à Biolab entrar 

com um portfólio mais robusto em sistema nervoso central, área que já estava no radar. A 

estratégia de longo prazo da farmacêutica está baseada justamente nos produtos de marca e 

em novas moléculas que venham a ser desenvolvidas no centro de pesquisas e 

desenvolvimento recém-instalado no Canadá. 

Neste momento, a Biolab - laboratório de capital nacional - está investindo R$ 450 milhões em 

nova fábrica, em Pouso Alegre (MG), que vai dobrar a capacidade de produção, hoje de 100 

milhões de unidades por ano. Em termos de expansão, porém, o passo seguinte muito 
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provavelmente será dado no exterior. "O próximo passo deve ser uma fábrica no Canadá", 

disse Marques. "Já estamos olhando ativos". 

Além da via potencial de aquisições, a farmacêutica tem dois grandes projetos de 

internacionalização já desenhados, informou Marques. O primeiro deles é o lançamento do 

Vonau (ondansetrona), para tratamento de náusea e vômito, no Peru, Equador e Colômbia, e 

registro também no México e na Arábia Saudita (que abre as portas em países da comunidade 

árabe). 

O segundo é o lançamento do dapaconazol, um antifúngico desenvolvido integralmente pela 

Biolab e resultado de inovação radical. A intenção é vender o medicamento, que está em fase 

de registro na Anvisa para a versão tópica, também no mercado asiático, latino-americano e 

no Canadá. "Estamos bem abertos", comentou Marques, referindo-se a conversas com 

potenciais parceiros de distribuição e co-desenvolvimento. 

No ano passado, a Biolab teve vendas líquidas (com impostos) de R$ 1,3 bilhão e, antes da 

greve dos caminhoneiros, projetava expansão de 12% para 2018. Neste momento, um avanço 

de 10% parece mais factível, observa Marques. "Maio atrapalhou um pouco", comenta. A 

farmacêutica é líder em prescrição médica na área cardiológica, que responde por cerca de 

50% de seu faturamento. 

Ao mesmo tempo em fortalece seu portfólio, a Biolab está promovendo profundas alterações 

em sua governança, com suporte da consultoria McKinsey. 

As três famílias controladoras - de Cleiton e de seu irmão Paulo de Castro Marques e de Dante 

Alario Júnior – foram reunidas em um conselho de família e foi constituído um conselho de 

administração, com assentos ocupados pelos três sócios e dois membros independentes. A 

intenção é preparar a empresa para um futuro processo sucessório e, eventualmente, ao 

acesso ao mercado de capitais, incluindo oferta inicial de ações, caso surja alguma 

oportunidade de negócio que justifique tal iniciativa. 

Fonte: Valor 

Voltar 

86% dos medicamentos genéricos atendem a todas as exigências para 

comercialização, diz Anvisa  

Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz que dados atestam qualidade da maioria dos produtos, 
mesmo com divergências em 14% deles. Primeiro registro de genérico foi feito há exatamente 18 anos.  

Levantamento da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) mostra que 86% dos 

medicamentos genéricos disponíveis para comercialização atendem a todas as exigências 

técnicas, como padrões de rotulagem e uniformidade da dose em todos os comprimidos. Os 

dados são do Programa de Verificação de Medicamentos (Proveme), criado em 2001 pela 

agência.  

A agência não divulgou exatamente quais lotes foram reprovados no teste, mas diz que, de 

modo geral, os dados atestam a qualidade e a segurança dos produtos -- apesar das 

divergências encontradas em 14%. Lotes que não passam no teste, são suspensos, diz a 

agência.  

"Os resultados de lotes que não passam nos testes definem diversas ações sanitárias, como a 

suspensão de venda e uso, alterações no registro, ações de inspeção, adoção de ações 

corretivas pelos fabricantes e instauração de processos administrativos sanitários" -- Anvisa. 

A divulgação do estudo foi feita em face dos 18 anos do primeiro registro de um medicamento 

genérico no Brasil -- realizado em 2000. Os testes foram feitos em 284 lotes de medicamentos 

entre 2016 e 2017. A quantidade de lotes de genéricos selecionados para testes no período 

representou 61,4% do total comercializado (462). A Anvisa diz que os testes avaliam aspectos 

físicos e químicos dos produtos. Nos testes, são analisados erros de rotulatem, a dosagem 
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correta do princípio ativo, variação de peso e uniformidade da dose (que deve ser a mesma, 

por exemplo, em todos os comprimidos).  

Outro ponto avaliado é a dissolução do medicamento no organismo. No teste, a agência avalia 

se o composto se dissolve no tempo adequado para obter o efeito esperado.  

De acordo com a Anvisa, a seleção dos medicamentos avaliados é feita com base no volume 

das notificações de queixas técnicas e de desvio de qualidade. Também são priorizados os 

medicamentos usados no Sistema Único de Saúde e distribuídos na Farmácia popular.  

Um medicamento genérico deve ser, no mínimo, 35% mais barato que o medicamento de 

referência, diz a agência.  

Crescimento de 130% nos registros nos últimos três anos 

A Anvisa diz que o número de registros de medicamentos genéricos cresceu 130% em três 

anos (foram 146 registros em 2014 para 336 registros em 2017). No total, diz a agência, 

houve um total de 1.830 solicitações de registro deste tipo de produto, das quais 1.229 

estavam de acordo com as exigências Anvisa. Outros 601 pedidos de registro foram recusados 

por não cumprirem os parâmetros sanitários para a produção.  

"A entrada de genéricos no mercado brasileiro fez cair o preço de medicamentos e contribuiu 

para ampliar o acesso da população a produtos seguros e eficazes, o que exigiu o 

aprimoramento da regulação" -- Anvisa.  

Segundo a Anvisa, o Brasil conta com 6300 medicamentos genéricos. Considerando o volume 

de produtos sintéticos comercializados no Brasil, há predominância de genéricos e similares 

(genéricos de marca), chegando a um percentual de 75,7% em 2016.  

Fonte: Globo.com 
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Prescrição de medicamentos genéricos aumenta 65% em três anos 

A prescrição de medicamentos genéricos no país aumentou 65% de 2015 a 2018. Mais barata, 

essa versão de remédios foi prescrita em 34% das 115 milhões de receitas médicas emitidas 

entre fevereiro do ano passado e fevereiro deste ano. 

Os dados foram apresentados hoje (5), na sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), durante a divulgação do balanço de 18 anos do primeiro registro de medicamento 

genérico do Brasil. Segundo o presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa, essa classe farmacológica 

representa um ramo impulsionador da economia, além de ampliar o acesso da população à 

saúde, provocando relevante impacto social. 

"A política de genéricos do Brasil foi extremamente efetiva, do ponto de vista de aumentar o 

acesso e também de criar uma indústria farmacêutica nacional importante. Relatório que 

lançamos sobre o mercado no âmbito brasileiro, das dez maiores empresas farmacêuticas do 

país, apenas uma era de capital nacional. Hoje, a gente tem cinco das dez", afirmou Barbosa, 

destacando o crescimento de escalas produtivas em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em 

Goiás. 

Embora reconheça que o Brasil demorou a iniciar sua produção de genéricos, ainda que a 

medida estivesse prevista em lei, Barbosa disse que o país tem recuperado os impactos dessa 

delonga e vem avançando. "Apesar de a gente ter entrado relativamente tarde, quando a 

gente soma genéricos com similares [genéricos que estão vinculados a uma marca], estamos 

nos aproximando dos percentuais históricos de países que entraram antes na política de 

genéricos, como os Estados Unidos e os da Europa." 

 

De acordo com o presidente da Anvisa, os genéricos corresponderam a mais de 70% das 4,3 

bilhões unidades farmacológicas produzidas no ano passado. Atualmente, a gama de 

medicamentos genéricos disponível no mercado é bastante ampla, sendo constituída por 6.300 

mailto:fra@gcnlaw.com.br


 
 

 

FRANCISCO NOGUEIRA DE LIMA NETO 
fra@gcnlaw.com.br | 55 11 2171-1303 

 

DOCS - 2770614v_1  

produtos, fabricados por 120 laboratórios diferentes. De 2014 para 2017, o número de novas 

drogas genéricas registradas na Anvisa saltou de 146 para 336, um incremento de 130,1%. 

Nesse período, a Anvisa recebeu 1.830 pedidos de registro, dos quais liberou 1.229 para 

venda. Além disso, em 2016 e 2017, ao analisar os padrões de qualidade de fármacos que já 

estão sendo comercializados, mediante o chamado teste de biodisponibilidade ou 

bioequivalência, a agência concluiu que 85,9% da amostragem cumpria as exigências 

sanitárias.  

A partir de 1º de setembro, a fila de registros deve correr mais rapidamente, com uma 

simplificação do procedimento. "Quando a empresa protocola um pedido de registro, ela não 

vai mais ficar um ano até [o pedido] ser analisado. Começará a ser analisado imediatamente. 

O tempo de análise vai ser o tempo real, que dura em torno de seis meses, dependendo do 

grau de completude de informações que a empresa prestou no dossiê", explicou Barbosa. Ele 

disse que, do ano passado para cá, a Anvisa já conseguiu julgar quase todos os 780 

requerimentos recebidos, deixando pendentes cerca de 30. 

Pacientes aceitam; médicos desconfiam 

Durante o evento, o presidente da Anvisa destacou que, apesar de ser amplamente aprovado 

pelos consumidores, o medicamento genérico ainda é rejeitado pelos profissionais de saúde, e 

disse que esse preconceito precisa ser vencido. "Em escolas de medicina, ensina-se pouco a 

ler evidência científica, a saber diferenciar as coisas. Se se perguntar a um médico como é 

feito o critério de validação de um genérico, acho que a maioria não vai sequer saber 

responder, infelizmente. Mas a população, por outro lado, sabe que o genérico, efetivamente, 

é equivalente ao produto de referência – tanto que todas as pesquisas de opinião demonstram 

isso, assim como os dados de venda", afirmou Barbosa. 

Ele ressaltou que, em média, os genéricos têm preços 35% mais baixos do que os remédios 

de referência. 

Segundo a presidente executiva da Associação Brasileira de Medicamentos Genéricos 

(PróGenéricos), Telma Salles, embora haja genéricos para 90% das patologias, pacientes que 

têm determinadas doenças, como câncer, ainda precisam recorrer ao medicamento de 

referência. 

"Para o câncer, a gente ainda precisa. Tem os biossimilares que ainda estão chegando ao 

Brasil, em começo de registro na Anvisa, e vamos ter também medicamentos de mais 

complexidade, para ajudar na cura dessas doenças. Mas podemos dizer que, para as doenças 

que mais acometem a população, esses produtos [genéricos] estão disponíveis. Pode-se não 

encontrar certa molécula, mas pode-se encontrar outra, que substitua aquela e ajude tanto 

quanto", afirmou. 

Fonte: Agência Brasil 
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