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Produção a todo vapor 

A farmacêutica Merck, de origem alemã, vai aportar R$ 130 milhões em sua fábrica no Rio de 

Janeiro até o fim de 2019 para expandir a capacidade produtiva da unidade. 

“Cerca de R$ 60 milhões serão aplicados até dezembro, e o restante em 2019. Não temos 

ociosidade hoje na planta e vamos lançar cinco produtos até o fim do próximo ano”, diz o CEO 

do laboratório no país, Guilherme Maradei. 

O principal remédio a ser produzido é o Glivance, recém-liberado para comercialização no país. 

A molécula será usada no tratamento da diabetes tipo . Ela combina duas substâncias que 

hoje só são encontradas separadamente, segundo Maradei. Uma estimula o pâncreas a 

produzir insulina e a outra diminui a resistência ao hormônio. 

“Fizemos o desenvolvimento aqui no Brasil. O investimento foi de R$ 3 milhões.  Nossa ideia é 

expandir a capacidade de fabricação de medicamentos do tipo em 22% no próximo ano”, 

afirma. 

A área de produtos a serem usados por pacientes com doenças crônicas será a responsável 

por 80% dos lançamentos previstos pela multinacional até 2020. 

€ 7,12 bilhões 

(R$ 32,23 bi) foi a receita líquida global no 1º sem. 

5.000 

são os funcionários da empresa no Brasil 

Fonte: Folha de SP 

Voltar 

Cristália e Hypera: Foco maior em inovação 

O envelhecimento gradual da população brasileira e os grandes investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) devem garantir a sustentabilidade e expansão do mercado 

farmacêutico nacional nos próximos a nos. Vice-campeão no setor Farmacêutica e Cosméticos 

do ranking Valor 1000, o Laboratório Cristália reinveste cerca de 90% do lucro obtido no 

crescimento da própria empresa, em projetos de pesquisa, inovação, ampliação e melhoria 

das instalações em suas unidades localizadas na Grande São Paulo e Itapira (SP). 

 “Nosso grande desafio é manter um portfólio atualizado e moderno, por isso definimos há 

tempos que apenas 10% do nosso lucro será distribuído aos acionistas. O restante é 

reinvestido na companhia para melhorarmos cada vez mais", explica o fundador e presidente 

do Cristália, Ogari de Castro Pacheco. Fundado em 1972, em Itapira, o Grupo Cristália possui 

atualmente5,2 mil colaboradores e cerca de 200 medicamentos. O faturamento em 2017 foi 

de RS 1,9 bilhão. Para este ano, a projeção de crescimento é de 12%. 

Desde 2009 já foram investidos mais de R$ 756 miIhões em novas instalações e produtos do 

complexo industrial farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. O resultado é 

que o Cristália produz atualmente 53% dos princípios ativos que utiliza em seus produtos, 

média superior à de outros laboratórios. “Isso nos protege muito das oscilações do mercado 

internacional e da variação do dólar”, explica Pacheco. No segundo semestre deste ano está 

prevista a inauguração da Farmoquímica Oncológica do Cristália. A nova unidade, onde foram 

investidos mais de RS 150 milhões em estrutura física e equipamentos de última geração, vai 

produzir insumos farmacêuticos ativos para remédios de combate ao câncer. Atualmente, o 

país importa 100% da matéria-prima utilizada em medicamentos para câncer. 

Terceira colocada no setor Farmacêutica e Cosméticos, a Hypera Pharma destina 5% da sua 

receita líquida para pesquisas e desenvolvimento de novos produtos. Recentemente, a 

empresa, que teve receita líquida de RS 3,6 bilhões no ano passado (12,7% de crescimento 

em relação ao ano anterior), inaugurou um centro de inovação de ponta, o Hynova, em 

Barueri (SP). 
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 “O setor farmacêutico é bastante resiliente, pois tem forte correlação com o ritmo de 

envelheci mento da população brasileira. Portanto, é menos afetado do que outros setores da 

economia", afirma o CFO da Hypera Pharma, Breno Oliveira. Fundada em 2001 e com sede em 

São Paulo (SP), a gigante dos medicamentos atua em diversos ramos, como genéricos, 

similares, cuidados básicos e isentos de prescrição, como Benegrip, Apracur, Engov, Coristina 

D e Estomazil, entre outras marcas conhecidas do público. “Chegamos a mais de 80% dos 

lares no Brasil." 

 “Nosso sucesso resulta de uma combinação de investimentos em nossas operações, marcas, 

talentos e, cada vez mais, em inovação", afirma Oliveira, sobre os bons resultados 

operacionais obtidos pela Hypera no ano passado. Segundo ele, em 2017 foi completado o 

processo de transformação da antiga Hypermarcas em uma empresa focada no mercado 

farmacêutico, o que permite melhor alocação de recursos. “Fechamos o ano com sólida 

posição de caixa líquido, que, combinado à nossa geração de caixa, permitiu reinvestirmos em 

nosso crescimento orgânico ao mesmo tempo em que distribuímos mais dividendos aos nossos 

acionistas”, diz Oliveira. 

Fonte: Valor 

Voltar 

Libbs e Einstein firmam parceria em pesquisa clínica  

A Libbs, uma das maiores indústrias farmacêuticas brasileiras, firmou um contrato com o 

Hospital Albert Einstein para a elaboração de pesquisas clínicas, numa iniciativa que reforça o 

investimento nacional nessa área e pode representar importante avanço para a atividade no 

país.  

Tradicionalmente, estudos conduzidos para registro de medicamentos são desenhados por 

organizações internacionais. Com a parceira, que envolve a recém-inaugurada unidade de 

serviços de pesquisas clínicas do Einstein, a Academic Research Organization (ARO), esses 

protocolos serão desenvolvidos localmente e com maior velocidade.  

"Para a pesquisa clínica avançar no país, é preciso ter esse conhecimento", diz a diretora de 

relações institucionais da Libbs, Márcia Bueno. Anualmente, o laboratório investe 10% da 

receita líquida em pesquisa e desenvolvimento - em 2017, a receita foi de R$ 1,3 bilhão. 

Somente nas pesquisas clínicas que estão começando agora, os investimentos totalizam R$ 30 

milhões.  

Conforme a executiva, o contrato com o Einstein engloba dois estudos com o Zedora, 

biossimilar usado no tratamento de câncer de mama, com duração de três a cinco anos. Nesse 

caso, o objetivo é obter dados de vida real após o registro, prática que tem sido muito comum 

pela indústria farmacêutica nos Estados Unidos. 'É uma avaliação, na prática, do tratamento", 

explica.  

Há planos ainda de conduzir em parceria estudos multicêntricos - que parte de um mesmo 

protocolo e envolvem diferentes instituições - nas áreas de cardiologia e oncologia. Neste 

momento, a Libbs tem sete projetos em estágio inicial, dos quais cinco em fase de discussão 

do protocolo com o Einstein.  

Segundo o vice-presidente de pesquisa e inovação do Einstein, Nelson Wolosker, a unidade 

ARO representa o projeto maior da sociedade em pesquisa. "Ao olhar para o mercado 

americano, percebemos que poderíamos fazer o que as CROs [organização independente que 

participa da pesquisa clínica] fazem, mas com o desenvolvimento intelectual do estudo", 

explica.  

O Einstein foi a primeira organização brasileira a implantar um centro acadêmico de excelência 

voltado à coordenação de estudos clínicos multicêntrico, desde o desenvolvimento da pesquisa 

até a publicação do trabalho em veículos internacionais de referência. Além da Libbs, a Aro do 

Einstein tem dois contratos com o governo federal - incluindo o desenvolvimento de uma 
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polipílula para diabetes, hipertensão e colesterol - e desenvolve um projeto com a 

AstraZeneca.  

No total, são oito contratos em andamento, em etapas diferentes.  

Fonte: Valor  

Voltar 

Farmarcas fatura R$ 1,1 bilhão entre janeiro e julho  

Com um modelo de gestão que agrega empresas diferentes e padroniza compras e soluções a 

rede associativista Farmarcas viu incremento de 43,1% no faturamento das lojas associadas 

nos sete primeiros meses de 2018, na comparação anual. Como resultado, juntas, as 

empresas faturaram R$ 1, 08 bilhão.  

Para o acumulado do ano, a expectativa é que a meta de R$ 2 bilhões faturados seja batida. 

“Necessitando apenas continuar a rítmica de crescimento até o fim de ano”, analisa o 

presidente da Farmarcas, Edison Tamascia.  

De acordo com ele, quando avaliado o faturamento em um recorte dos últimos doze meses, 

considerado até o fim de julho, comparado com o mesmo período do ano anterior o 

crescimento é ainda maior, sendo que o faturamento foi de R$1,75 bilhão – 47,73% superior 

ao período anterior, quando o valor foi de R$ 1,18 bilhão.  

Tamascia ressalta ainda que um dos destaques para este crescimento foi que o incremento se 

apoiou mais nos resultados melhores das farmácias que já estão abertas há pelo menos 12 

meses do que pela abertura de novas unidades. “Por mais que estejamos em um processo de 

grande expansão, o fato que nos deixa mais animados é que as lojas que possuímos estão se 

destacando com um crescimento muito acima do mercado, e isso se deve em função de 

estratégias corretas, como precificação e layoutização das lojas”, comemora ele.  

Atualmente, a Farmacas atua com uma ampla estrutura operacional para a gestão de nove 

redes: Ultra Popular, Super Popular, Maxi Popular, Entrefarma, Farma100, AC Farma, 

MegaPharma, Bigfort e Drogarias Maestra.  

Escala nacional  

Outro destaque apontado por Tamascia é a crescente escala nacional das marcas associadas, 

que hoje somam mais de 800 lojas, em mais de 21 estados brasileiros.  

“Lidamos com realidades bastante distintas de localidades, porém, acreditamos que as 

dificuldades e saídas são basicamente as mesmas, com planejamento e estratégias 

inteligentes. O resultado é o engajamento muito grande por parte dos donos das lojas”, 

acrescenta o diretor geral da Farmarcas, Paulo Costa.  

Para 2019, o plano da rede é chegar a mil lojas em operação. “Para ter ideia do rápido 

crescimento, neste ano foram 104 lojas abertas”, diz Tamascia, ressaltando que a 

administradora foi criada em 2012.  

“A Farmarcas utiliza dois caminhos para crescer: a abertura de lojas novas, e a adesão ao 

modelo de lojas já existentes.”  

De acordo com ele, com a crise, muitas redes procuraram a Farmarcas para pleitear adesão ao 

modelo. “Muitas farmácias procuram a Farmarcas para começar a utilizar o modelo, mas 

poucas realmente se enquadram às exigências”, disse.  

“Temos que ter certeza do comprometimento dos interessados, para que isso não prejudique 

nossa padronização de trabalho”, diz o diretor operacional, Ângelo Vieira.  

Fonte: DCI  

Voltar 
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Laboratório negocia teto de gasto para que SUS adote remédio que trata 
doença rara  

Se o total de pacientes for maior que a projeção da marca, excedente seria gratuito  

A farmacêutica Biogen propôs ao Ministério da Saúde um teto de gastos na compra do 

medicamento Spinraza, usado no tratamento da atrofia muscular espinhal, caso o remédio 

seja incorporado ao SUS. A doença é rara e degenerativa. 

A companhia estima na proposta a quantidade de pacientes que tomariam a substância e 

garante que o governo pagaria somente doses dentro da projeção. O custo de cada ampola é 

de R$ 250 mil. 

“Cerca de 1.400 pessoas têm a doença no Brasil. Dessas, entre 800 e 850 podem receber o 

tratamento. Estimamos que 300 comecem a tomar o Spinraza no primeiro ano. Se houver 

mais, custearemos o remédio ao número excedente”, diz André Liamas, diretor da Biogen. 

Se o total de pacientes for menor que a projeção, o valor cobrado será por unidade. 

“O modelo de compartilhamento de riscos existe em outros países e pode ser usado aqui”, diz 

o CEO da marca no Brasil, Christiano Silva. O documento, enviado em março ao governo, 

aguarda a realização de uma consulta pública por 20 dias. A Biogen espera que essa etapa 

seja iniciada em agosto. O Ministério da Saúde afirmou a droga é “uma das mais caras do 

mundo” e que sua análise se baseia em “eficácia, efetividade e custo-benefício.” 

O medicamento é fornecido pelo SUS hoje a cerca de 100 pacientes, que venceram ações na 

Justiça para obter as doses. 

“A negociação com o governo é comercial, leva em conta o custo do remédio. O modelo [de 

teto] pode ser uma alternativa para incorporar drogas caras”, diz Marco Antonio Torronteguy, 

sócio do TozziniFreire. “Essa proposta é possível quando o laboratório oferece a única opção 

de tratamento, caso contrário, após a incorporação há licitação”, diz Renata Fialho, sócia do 

Veirano. 

Adoção de medicamento pode durar mais de um ano 

Processo de avaliação 180 dias, prorrogáveis por mais 90 Disponibilização no SUS 180 dias  

1. Conitec (órgão do Min. da Saúde) recebe pedido e analisa os estudos apresentados; se 

julgar necessário, pede mais evidências. Entidade faz recomendação para adotar ou não o 

remédio 

2. O parecer é submetido à consulta pública e, depois, passa por ratificação do Conitec 

3. Pode haver audiência pública, mas não é obrigatória; e a adoção do medicamento pelo SUS 

é publicada no Diário Oficial  

Fonte: Folha de SP 

Voltar 

Rede de farmácias gaúcha Panvel vai acelerar expansão em São Paulo 

Empresa, que tem 415 unidades na região Sul, mas apenas quatro pontos de venda na capital paulista, 
pretende passar a abrir dez lojas ao ano na cidade a partir de 2019; uma das apostas da rede para se 
diferenciar é fabricação própria da linha de beleza 

A rede gaúcha Panvel, que tem 415 lojas na região Sul, está pronta para dar um salto em 

solo paulistano a partir de 2019. A companhia, que hoje tem apenas quatro lojas na capital 

paulista, quer chegar a 45 pontos de venda. Segundo o presidente da varejista, Júlio Mottin 

Neto, a ideia é acelerar a abertura de unidades para garantir que, até o início da próxima 

década, a Panvel tenha uma presença relevante no maior mercado do País.  

Até agora, os passos da Panvel em São Paulo tem sido cuidadosos. A primeira unidade foi 

aberta em 2013, em um shopping da rede Bourbon, também do Rio Grande do Sul. Esse 

movimento paulatino resultará na abertura de uma quinta loja na capital paulista até o início 
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de setembro. “Queremos ter uma boa posição na classe A e B, e não ser a maior rede 

(paulistana)”, diz Mottin Neto, lembrando que a escolha dos pontos tem sido cuidadosa. A 

partir de 2019, porém, essa expansão ganhará ritmo, com previsão de dez novas farmácias 

por ano.  

Por trás desse movimento, de acordo com Alberto Serrentino, fundador da consultoria Varese, 

está o fato de que as redes médias de drogarias terem percebido que ainda existem nichos a 

ser ocupados, apesar do surgimento de duas gigantes com ambições nacionais no setor: a 

Raia Drogasil e a Pacheco/São Paulo.  

Serrentino lembra que a prática provou que, no mercado farmacêutico, nem sempre maior 

quer dizer melhor. Ele cita o caso do BTG Pactual, que sofreu sucessivos prejuízos com a Brasil 

Pharma, que reúne ativos como Big Ben e Farmais. O banco acabou se desfazendo do ativo 

por um preço simbólico. Hoje, a Brasil Pharma enfrenta um complexo processo de recuperação 

judicial.  

Nesse contexto, diz o especialista, redes como as gaúchas Panvel e São João, a paranaense 

Nissei e a paraense Extrafarma – esta última parte do Grupo Ultra – perceberam que 

poderiam continuar a ganhar mercado. “As farmácias de dono, ou as pequenas redes, estão 

perdendo mercado nas capitais. No interior, o segmento continua a ser bastante pulverizado”, 

explica o consultor.  

Beleza. Para se diferenciar, a Panvel, que faturou R$ 2,5 bilhões no ano passado e faz parte 

do grupo Dimed, aposta em um portfólio diferenciado de higiene e beleza. Além de trabalhar 

com as principais marcas do mercado – a exemplo do que fazem suas rivais –, a Panvel 

também tem uma estratégia consolidada de marca própria. A companhia é dona de uma 

indústria que produz diversos itens de seu portfólio na região metropolitana de Porto Alegre.  

A vantagem da aposta na marca própria, segundo Mottin, é a possibilidade realizar promoções 

– uma forma de alavancar vendas em um cenário de crise. Com esse tipo de estratégia, a 

companhia cresceu, até esse momento de 2018, 9% sobre o ano passado. “Percebemos que 

as pessoas buscam produtos mais baratos em todos os segmentos”, diz o executivo. “No caso 

de desodorantes, percebemos que a venda só ocorre com o produto em promoção do tipo 

‘leve dois, pague um’.” 

Fonte: Estadão 

Voltar 

Segmento farmacêutico para pet cresce e mira canal online 

Segundo dados da Abinpet, vendas de medicamentos a animais de estimação cresceram 7% entre 2016 
e 2017, mas operação virtual ainda esbarra em leis 

Dentro do faturamento total de R$ 20,3 bilhões do mercado pet no ano passado, um dos 

segmentos que mais cresceu foi o de medicamentos para animais de estimação – registrando 

alta de 7% ante 2016. Com isso, farmácias de manipulação para este nicho elaboram 

estratégias para alavancar vendas físicas e online.  

Segundo os dados publicados pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais 

de Estimação (Abinpet), o gasto com remédios para os pets representou 7,7% da receita bruta 

desse mercado no ano passado - o equivalente a R$ 1,5 bilhão.  

Quem tenta aproveitar este mercado em alto é a rede de farmácias DrogaVet. Com pretensão 

de chegar a 50 contratos de franquias fechados até o final do ano – hoje são 28 unidades 

abertas –, a sócia-fundadora do negócio, Sandra Schuster, conta que o movimento de 

expansão das operações se dará pelos canais físicos e online. “Há um e meio em 

desenvolvimento, nosso e-commerce está entrando em vigor agora com produtos 

oftalmológicos”, afirmou a executiva.  

De acordo com ela, no longo prazo, a expectativa é que a iniciativa resulte num aumento de 

10% a 15% no volume de vendas total do negócio. “Em relação ao tíquete médio, que está 
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em torno de R$ 120, não vemos uma tendência de alta, pois os produtos serão mais baratos 

se comparados àqueles vendidos nas unidades físicas”, argumentou Sandra. Ela afirma que 

contratou uma empresa terceira para o desenvolvimento do site, que recebeu investimentos 

de R$ 30 mil.  

Questionada também sobre a possibilidade de entrar em plataformas de marketplace, a 

executiva explica que esse movimento é complicado, pois a legislação específica para esse tipo 

de comércio veta qualquer venda sem apresentação de prescrição médica. 

Segundo o último parecer da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a venda 

de medicamentos pela internet, “deve ser garantido aos usuários meios para comunicação 

direta e imediata com o Farmacêutico Responsável Técnico, ou seu substituto, presente no 

estabelecimento. Desse forma, o estabelecimento deve ter este profissional a disposição 

durante o período de atendimento pela internet.”  

Além disso, Sandra também lembrou que como a rede tem unidades espalhadas pelo Brasil, o 

esquema logístico de entregas não foi alterado de forma significativa. Dessa forma, o cliente 

tem duas possibilidades, retirar na loja mais próxima ou receber em casa.  

Foco na logística  

Diferentemente da perspectiva da Sandra, o diretor farmacêutico da farmácia de manipulação 

Botica Pet, Anderson Carniel, afirmou que um dos desafios enfrentados nos últimos anos está 

ligado à logística. “Atualmente, temos duas unidades próprias e estamos no processo de 

franqueamento da marca”, disse ele, lembrando que esse movimento vai acelerar também a 

abertura de mais negócios e volume de venda pelo País.  

“Realizamos a manipulação de cerca de mil medicamentos por mês. Nosso tíquete médio varia 

muito, temos tratamentos que são para uso crônico e outros de curso prazo”, afirmou Carniel. 

Além disso, o diretor afirma que o negócio “já recebeu duas propostas de potenciais 

franqueados.”  

Fonte: DCI 

Voltar 

Remédio digital à base de luz é testado contra a dor por startup e HC da USP  

Terapia baseada em luz é antiga, mas ainda enfrenta desconfiança de médicos e cientistas  

Um remédio digital capaz de tratar a dor. Esse é o objetivo da empreitada do físico Marcelo 

Sousa e de outros pesquisadores que fazem parte de uma startup de fotomedicina, área que 

se vale de fontes de luz para tratar problemas de saúde. 

O conceito pode parecer complicado, mas não é tão diferente daquele das drogas disponíveis 

nas farmácias. Assim como um fármaco tem de chegar ao seu alvo dentro do organismo na 

quantidade correta (sob risco de não funcionar ou de ser prejudicial), existe também uma 

dose ideal para que a luz tenha efeitos benéficos no organismo, como crescimento de cabelo, 

melhora da cicatrização, tratamento de envenenamentos, de AVC e até mesmo de depressão. 

Isso fora a dor. 

O pulo do gato é calcular essa dose ideal, tarefa na qual Sousa e colegas da Bright 

Photomedicine estão se empenhando.  

A meta é desenvolver um sistema de inteligência artificial capaz encontrar quanto de luz (ou 

energia chegando no destino final) deve ser fornecido para cada condição e cada paciente, a 

fim de obter o melhor resultado terapêutico. Fatores como cor da pele (quanto mais escura, 

mais luz é necessária), obesidade (a gordura atrapalha o espalhamento da luz no organismo), 

sexo e faixa etária influenciam no resultado. Esse segmento da fotomedicina, no qual luz é 

usada para melhorar as funções de um sistema biológico, recebe o nome de 

fotobiomodulação. (Outro ramo é a terapia fotodinâmica, que, em vez de restaurar costuma 

destruir células —tumores, por exemplo.) 

mailto:fra@gcnlaw.com.br


 
 

 

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

 

DOCS - 2819550v_1  

Mas o que a luz faz no organismo, para gerar esses benefícios? “Podemos dizer que ela dá um 

peteleco na célula, fazendo com que ela reaja, estimulando sua função”, explica Rozane 

Turchiello, física e professora da UFPR, que não faz parte do grupo de Sousa. 

O peteleco luminoso tem efeito na mitocôndria, “que é convidada a trabalhar”, explica a física. 

A organela garante o suprimento energético para as funções celulares, como proliferação e 

produção de elementos estruturais, como colágeno e tecido ósseo. Isso explica, por exemplo, 

a ação da fotobiomodulação em lesões ortopédicas. 

A professora aposentada Estela Oliveira, 85, foi uma das primeiras pessoas a testar o 

tratamento luminoso da startup. Em 2015 ela teve duas vértebras fraturadas na região da 

lombar, por conta da osteoporose e do desgaste natural. “Por mais que eu tenha feito 

tratamento e ginástica para não chegar a esse ponto, não teve jeito”, conta. 

As dores intensas tornaram-na dependente de analgésicos. Já na primeira sessão, ela diz ter 

sentido alívio. Há mais de dez meses em tratamento, ela reduziu a quantidade de 

comprimidos. A alternativa seria uma cirurgia na região, que, por conta da idade, é 

contraindicada. Mesmo assim, não haveria garantia de melhora. 

Além da terapia à base de raios infravermelhos produzidos por LEDs, a professora aposentada 

também tem feito acupuntura e fisioterapia. “Cada gotinha de tratamento ajuda.” 

Inspirados em casos com o de dona Estela, cientistas da Bright têm feito parcerias para 

estudar os efeitos de seu tratamento de fotobiomodulação. Um deles foi firmado com o grupo 

de Hazem Ashmawi, do Hospital das Clínicas da USP, especialista em dor. 

Ainda em estágio de aprovação pelos conselhos de ética em pesquisa, a ideia do projeto é 

investigar se o tratamento é capaz de ajudar pacientes com uma dor muito difícil de tratar, a 

osteoartrose de joelho, condição na qual o desgaste da cartilagem do joelho, que funciona 

como capa protetora, facilita a ocorrência de lesões (e de inflamação e dor, 

consequentemente), graças ao atrito entre ossos. 

No caso, a ideia da intervenção não é tratar a causa, mas o principal sintoma, a dor. “Existem 

muitas possibilidades de tratamento nesses casos. Mas, como é usual, quando há tantas 

opções assim, nenhuma é tão boa, na verdade”, diz Ashmawi. 

Usando um grupo placebo (pacientes que terão contato com os LEDs, só que desligados) e um 

grupo saudável (que receberá o estímulo para ver o efeito no tecido normal), além do grupo 

doente e efetivamente tratado, a ideia é investigar, inclusive com exames de imagem, se a 

terapia funciona mesmo e como ela age. 

O caminho não precisaria ser tão longo: diferentemente de fármacos, dispositivos médicos 

geralmente têm trâmites de registro pouco burocráticos, mas, segundo Sousa, a ideia é tratá-

lo com o mesmo rigor que uma nova droga demandaria. Essa obsessão se justifica. Ainda há 

desconfiança de médicos e cientistas com relação à fotomedicina, e tudo o que Sousa e 

companhia querem é extirpar o rótulo de medicina alternativa. 

Essa foi uma das motivações que levou Sousa, seu mentor, Michael Hamblin (de Harvard, 

 espécie de papa da área da fotobiomodulação), e a médica indiana Tanupriya Agrawal a 

organizarem e publicarem um livro de mais de mil páginas sobre o tema (Handbook of Low-

level Laser Therapy, sem tradução em português). Muitas vezes a desconfiança tem origem na 

descrença na medicina não convencional (ou alternativa). Em geral, nesses casos, apresentar 

as evidências existentes costuma ser o suficiente, escreve Sousa no livro.  

Relativamente nova, a fotomedicina nasceu em 1965. O médico e cientista húngaro Endre 

Mester (1903-1984) estava testando se lasers (os primeiros dispositivos haviam sido 

inventados poucos anos antes) tinham capacidade de matar células cancerígenas em ratos. 

O laser não só matou o tumor —inserido cirurgicamente no bicho—, como melhorou a 

cicatrização da incisão, e fez o pelo crescer mais rápido. Em vez de se desesperar, Mester 
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reuniu aquele conhecimento e publicou os resultados no final daquela década e no início da 

década seguinte.  

Hoje, a área coleciona cerca de 5.500 publicações científicas no indexador PubMed, que reúne 

as principais revistas da área biomédica. Não se trata de um número estrondoso: uma área 

não convencional, a homeopatia, tem praticamente a mesma quantidade. A diferença é que os 

artigos envolvendo fotomedicina têm se tornado numerosos a cada ano — pouco mais de 500, 

em 2017, mais que o triplo dos de homeopatia. 

Outros pontos geradores de desconfiança são a falta de compreensão mais precisa dos 

mecanismos bioquímicos por trás do fenômeno e o grande número de fatores que influenciam 

a obtenção da dose ótima — área que deve ser o diferencial do produto da empresa, diz 

Sousa. 

Fonte: Folha de SP 

Voltar 
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