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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 

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 
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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 

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 
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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.) 

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. 
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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 

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 

Blau Farmacêutica quer quadruplicar capacidade 

Mesmo sem os recursos provenientes da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que 

não foi para frente no início do ano, a Blau Farmacêutica planeja expandir em quatro vezes 

sua capacidade produtiva em um período de três anos. 

Para 2018, a projeção é de crescimento da ordem de 18% em seu faturamento. Mesmo com 

essa expansão, a empresa quer manter seu nicho, que são medicamentes hospitalares. A 

Blau, que também é dona da marca de preservativo Preserv, reforçou o caixa em R$ 180 

milhões com o lançamento de debêntures, em julho. 

Os papéis foram encarteirados pelo Bradesco, que não estava entre os bancos coordenadores 

durante a tentativa de abertura de capital. 

“Consultoria”. Depois dos roadshows com os investidores no início do ano, ainda no âmbito 

do IPO, a Blau recebeu o “feedback” de que existia uma preocupação do mercado em torno da 

dependência da empresa em relação a contratos com o setor público. 

Entretanto, neste ano, a fatia do setor privado no faturamento cresceu para 54%. Um dos 

gargalos, para maior expansão junto ao setor privado, era exatamente a falta de capacidade 

de produção, o que já está sendo endereçado pela empresa. 
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Depois do aumento da capacidade, a companhia deve mirar também a expansão internacional 

e um dos mercados foco é o asiático. Na América Latina, ela já está presente em países como 

Chile, Colômbia, Peru, Uruguai e Argentina, entre outros. No futuro, um IPO deve voltar à 

mesa, tão logo o mercado se apresente “favorável”. 

Fonte: Estadão 

Voltar 

Extrafarma abre sala de serviços dentro do plano de investimento 

A Extrafarma, rede nacional de farmácias do Grupo Ultra, inaugurou uma sala de serviços em 

uma de suas unidades da capital paulista, a primeira envolvendo atendimentos, como testes 

de diabetes e pressão arterial, além da aplicação de vacinas e medicamentos injetáveis. 

Outras salas estão previstas para serem inauguradas, assim como lojas, que devem alcançar 

perto de 500 unidades nacionalmente até o final de 2018, das atuais 406. Os investimentos 

previstos para este ano são da ordem de R$ 200 milhões. 

Pagando o preço. Somado ao efeito da greve dos caminhoneiros, o movimento de expansão 

implicou, por enquanto, em um Ebitda negativo de R$ 7 milhões para a rede de drogarias no 

segundo trimestre, embora o grupo tenha encerrado o período com lucro líquido de R$ 241 

milhões. 

Negócio bom. A permissão para que as farmácias funcionassem como prestadores de 

serviços veio em 2014, sendo que a aplicação de vacinas foi liberada, em 2017, pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Fonte: Estadão 

Voltar 

Empresa que trouxe maconha medicinal ao Brasil cresce 40%  

Burocracia ainda é entrave no país, segundo presidente da Medical Marijuana  

Há quatro anos, uma mãe brasileira conseguiu na Justiça o direito de importar para seu filho o 

Canabidiol, um remédio que é derivado da cannabis sativa, nome científico da maconha. 

Esse era o único medicamento capaz de controlar as crises convulsivas diárias do menino. Foi 

assim que começou a história da Medical Marijuana com o Brasil. 

O grupo americano controla diversos negócios a partir do uso da planta. 

A HempMeds é a responsável pelo Canabidiol e tem subsidiárias no Brasil e no México. A 

Kannalife Sciences se dedica à pesquisa de novos tratamentos. A Kannaway vende produtos 

como óleos terapêuticos e vaporizadores. A mais nova é a Phyto Animal Health, que faz 

remédios para acalmar bichos de estimação. 

O porte da empresa ainda é modesto, mas o crescimento é forte: no segundo trimestre deste 

ano, as receitas cresceram 40%, para US$ 15 milhões (R$ 62,1 milhões). 

O grupo trabalha só com o canabidiol (CBD) componente da maconha com propriedade 

terapêutica. 

O outro componente da erva, responsável pelos efeitos psicoativos, é o tetrahidrocanabinol 

(THC). 

Com a liberação da importação do medicamento, a empresa abriu uma subsidiária no Brasil, 

que basicamente faz a sua representação --no país, não é permitido o comércio ou plantio de 

maconha nem mesmo para fins terapêuticos. 

O trabalho é de formiguinha, diz Caroline Heinz, vice-presidente da HempMeds. 

"Nós conversamos com médicos, organizamos eventos e tentamos esclarecê-los sobre os 

efeitos benéficos do tratamento. Um primeiro passo para ajudar na popularização do uso aqui 

é o contato com essa comunidade", diz. 
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Em dezembro de 2017, a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou que o CBD não causa 

dependência e que, nos últimos anos, reuniu robustas evidências científicas de estudos com 

animais e humanos que mostram que o uso pode ter valor terapêutico para convulsões 

causadas por epilepsia. 

A HempMeds indica o uso, com resultados positivos em maior ou menor grau e sem 

contraindicações, para os tratamentos de autismo, Parkinson, Alzheimer e epilepsia. 

Mas a burocracia ainda é grande. Para comprar o produto aqui é preciso passar pelos trâmites 

de importação e de receita médica para justificar o uso. O remédio chega ao Brasil com um 

custo alto. 

Segundo o presidente da Medical Marijuana, Stuart Titus, o apoio dos brasileiros tende a ser a 

parte mais fácil. 

"As pessoas aqui são muito mais abertas ao consumo de um medicamento natural como esse. 

Também vejo a Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] da mesma forma. Nos 

Estados Unidos, a autoridade de saúde é muito mais favorável aos produtos sintéticos", 

afirma. 

A empresa quer vender tanto medicamentos que precisam de receita quanto outros que 

podem ser vendidos nos balcões das farmácias. 

Os esforços, porém, serão centrados em produtos menos polêmicos, como os de uso tópico: 

como pomadas usadas no combate a dor e inflamações. 

"Infelizmente, no Brasil, para acessar nossos produtos, as pessoas precisam ficar doentes 

primeiro", afirma. 

O esforço das companhias do setor é para que o produto deixe de ter uma fama ruim. 

"A vitamina C demorou 50 anos para ser receitada como uma vitamina. Esperamos que, no 

futuro, a maconha também seja receitada como uma espécie de vitamina, para consumo 

diário", diz Titus. 

As restrições para o uso da maconha existem no mundo todo pelo fato de a planta estar 

incluída em lista de drogas mundialmente reconhecida. 

Nos EUA, 30 estados (cerca de dois terços do total) liberaram a maconha medicinal, com base 

no CBD; e nove (quase 20% do total) para fins recreativos. No entanto, não existe autorização 

para o uso da maconha por uma lei federal. 

Hoje, o mercado global da maconha movimenta US$ 30 bilhões (R$ 124,2 bilhões), segundo 

Titus. Os produtos com CBD representam cerca de 1% disso. 

A expectativa é que, quando as pessoas estiverem mais educadas sobre o uso medicinal da 

maconha, o percentual possa subir para cerca de 30%. 

O mercado negro que a comercializa como droga é estimado em US$ 120 bilhões (R$ 497 

bilhões). 

Fonte: Folha de SP 

Voltar 

Laboratórios descobrem o tratamento digital 

Na maior conferência anual sobre câncer do mundo deste ano, os laboratórios farmacêuticos, 

como habitual, fizeram fila para alardear suas inovações diante de uma audiência receptiva de 

médicos e investidores. Uma das empresas exibindo os resultados de seus testes clínicos, no 

entanto, tinha uma história diferente para contar: de algoritmos e não de anticorpos. 

A MoovCare, da israelense Sivan Innovation, se descreve como "uma solução de 

acompanhamento relatado pelo paciente com base na web" e faz parte de uma nova geração 
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de tratamentos médicos digitais que usam programas de computador como elemento-chave 

para tratar ou curar doenças. 

Diferentemente dos aplicativos de bem-estar que ajudam a manter um estilo de vida mais 

saudável, as "digicêuticas", como essas terapêuticas digitais algumas vezes são apelidadas, 

são validadas por meio de testes clínicos, da mesma forma que remédios convencionais. Os 

sistemas de atendimento médico, preocupados com custos e interessados em tratar um 

número de pacientes cada vez maior, dá cada vez mais atenção a essas terapias médicas 

digitais. 

Um das grandes farmacêuticas a apostar no potencial das terapias digitais é a Novartis A 

questão é se à medida que o número de digicêuticas aumentar, os laboratórios farmacêuticos 

vão precisar ficar preocupados em enfrentá-las - ou, ao contrário, vão buscar se aliar a essa 

nova espécie de inovadores digitais. 

A área de saúde digital como um todo é um alvo cada vez mais atraente para investimentos. 

No primeiro semestre deste ano, quase 200 acordos de fusões e aquisições na área foram 

assinados nos Estados Unidos, com investimentos totais de US$ 3,4 bilhões. A Rock Health, 

que reuniu os dados, calcula que se os investimentos continuarem no ritmo atual, "2018 vai 

superar 2017 tanto em dólares levantados quanto em número de investimentos". 

"As [terapias digitais] podem ser algo que agrega valor significativo aos pacientes e, 

presumindo que concluamos que isso [também se mostra verdadeiro] no mundo real, 

poderiam abrir uma nova área", disse o executivo-chefe da Novartis, Vas Narasimhan. 

No caso da MoovCare, os pacientes com câncer de pulmão que optam pelo programa dão 

informações a cada semana - como o peso e alguns indicadores mais subjetivos de bem-estar, 

como dor, disposição e apetite. 

Algoritmos medem o significado das informações, com o objetivo de permitir a detecção muito 

antes de eventuais ressurgimentos. O teste mais recente mostrou que os pacientes com 

câncer de pulmão avançado, um grupo geralmente com prognósticos ruins, tiveram um ganho 

de 7,6 meses no tempo de vida no total, depois de usar o sistema por dois anos.  

Um dos grandes laboratórios farmacêuticos a apostar no potencial das terapias digitais é a 

Novartis. A empresa aliou-se à Pear Therapeutics, que abriu novos caminhos em 2015 quando 

seu tratamento chamado reSET, que funciona exclusivamente por software e ajuda viciados 

em drogas a mudar seu comportamento, foi aprovado pela Agência de Remédios e Alimentos 

(FDA, na sigla em inglês) dos EUA. Em janeiro, a Pear Therapeutics levantou US$ 50 milhões 

em uma rodada de financiamento na chamada "Série B" dos investimentos em capital de risco. 

Narasimhan disse que o diferencial do trabalho da Pear em relação a outros tipos de terapia 

digital, como os aparelhos que ajudam os pacientes em tratamentos de diabete, é que "eles 

fizeram testes clínicos para demonstrar que a metodologia reSET era capaz de agregar 

benefícios adicionais aos pacientes além do remédio sozinho". 

A Novartis se prepara para lançar o aplicativo reSET nos EUA nos próximos seis meses. "[A 

empresa está] trabalhando com a Pear para desenvolver terapias digitais adicionais para 

reforçar nossos [remédios] em estágio médio de desenvolvimento contra uma série de 

diferentes problemas neurológicos", como esquizofrenia e esclerose múltipla, disse 

Narasimhan. 

O executivo-chefe da Novartis acrescentou que seu grupo sempre está buscando "novos 

motores de inovação e crescimento. "E eu acho que a terapia digital poderia ser um deles", 

disse o executivo. 

O oncologista parisiense Fabrice Denis, que idealizou a MoovCare, não tem dúvidas de que sua 

tecnologia, longe de concorrer contra os tratamentos farmacêuticos tradicionais, oferece meios 

para que os medicamentos dos grandes laboratórios possam ser usados antes e de forma mais 

eficiente. 

mailto:fra@gcnlaw.com.br


 
 

 

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

 

DOCS - 2824257v_1  

Stefan Biesdorf, sócio da consultoria McKinsey, disse que continua sendo difícil estimar o 

tamanho potencial do mercado para intervenções digitais. Ele e sua equipe, entretanto, 

fizeram uma avaliação sobre o valor do uso de soluções digitais em quatro áreas de 

tratamento na Alemanha e calcularam que o sistema de saúde alemão poderia economizar € 2 

bilhões ao ano só no que se refere aos autocuidados dos pacientes. 

"O campo médico não vai ser um campo de ruptura, como o Uber foi para o motorista de táxi, 

porque ainda vamos ver remédios, ainda vamos ver médicos no futuro." Ele acha, contudo, 

que a indústria farmacêutica ainda está por compreender todo o potencial das soluções 

digitais. 

Fonte: Valor 

Voltar 

Anvisa proíbe remédio para tratar infarto por substância cancerígena 

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu a importação, distribuição, 

comercialização e uso de uma substância chamada valsartana, usada no tratamento da 

hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. 

De acordo com a bula, o medicamento é capaz de “melhorar a sobrevida após infarto do 

miocárdio em pacientes clinicamente estáveis”. 

A resolução foi publicada na última sexta-feira (24) e já está em vigor. A decisão foi tomada 

depois de um comunicado expedido pela EDQM (Direção Europeia da Qualidade dos 

Medicamentos e Cuidados de Saúde) — a agência responsável pela regulação e fiscalização de 

medicamentos na Europa. De acordo com a EDQM, foi encontrada uma substância tóxica no 

medicamento, produzido por duas indústrias, uma chinesa e outra indiana. 

A substância é a N-nitrosodimetilamina, um composto químico cancerígeno, que, de acordo 

com a Anvisa, possui “elevado risco sanitário para a saúde pública”. 

Nos Estados Unidos esta substância já é considerada altamente tóxica, principalmente pela 

capacidade de levar ao surgimento de tumores no fígado. A N-nitrosodimetilamina é 

comumente usada para desenvolver tumores cancerígenos em ratos usados para pesquisas. 

As empresas responsáveis pela fabricação da valsartana são a Zhejiang Tianyu Pharmaceutical 

Co. Ltd, localizada em Taizou, província Zhejiang, República Popular da China; e a Hetero Labs 

Limited, que possui unidades nas cidades de Gaddapotharam Village e Narasapuram Village, 

na Índia. A reportagem do R7 não conseguiu contato com as empresas. 

As doenças cardiovasculares são a maior causa de morte em países ricos e emergentes. Em 

todo o mundo, 17 milhões de pessoas sofrem de problemas no coração. No Brasil, de acordo 

com o Ministério da Saúde, 300 mil pessoas morrem por causa de problemas cardíacos todos 

os anos - isso representa uma morte a cada dois minutos. As mulheres são as principais 

vítimas de infarto no país e somam 60% dos óbitos 

Fonte: R7 

Voltar 

Estudo valida potencial de medicamento da Pfizer para o coração  

A carteira de produtos em preparação da Pfizer pode finalmente estar dando frutos. 

Um novo estudo mostra que o risco de morte de pacientes com um transtorno raro que pode 

provocar insuficiência cardíaca diminuiu em 30 por cento após serem tratados com o tafamidis 

da Pfizer. Esta conclusão poderia dar à maior farmacêutica dos EUA mais um possível sucesso 

de vendas e enfrentar uma startup de biotecnologia que está comercializando seu próprio 

tratamento revolucionário para a mesma doença. 

A Pfizer estima que 500.000 pacientes em todo o mundo tenham a doença conhecida como 

amiloidose cardíaca associada à transtirretina (TTR), mas que menos de 1 por cento foi 

diagnosticado. Os médicos também afirmam que esse transtorno apresenta uma prevalência 

maior que a informada. A Pfizer afirmou que nos EUA existem cerca de 50 centros equipados 

com diagnósticos para identificar pacientes, e a companhia projeta que esse número 

aumentará agora que os dados foram divulgados. 

O tafamidis deve ser o primeiro de mais de uma dúzia de remédios que a empresa com sede 
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em Nova York prometeu lançar nos próximos anos e que poderiam gerar mais de um US$ 1 

bilhão em vendas anuais. Alguns analistas projetam que o remédio vai superar esse limiar em 

até cinco anos, e possivelmente antes, se mais pacientes com TTR forem identificados. 

"Isso é muito, mas muito empolgante", disse Irina Sobol, diretora do programa de bolsas de 

estudo sobre insuficiência cardíaca avançada na Weill Cornell Medicine e no New York-

Presbyterian, que não esteve envolvida no teste. "Espero que isso mude o padrão de 

atendimento. Os médicos ficarão entusiasmados e buscarão pacientes com esta doença, 

porque agora existem paradigmas claros para o tratamento." 

Surpresa 

Os dados do estudo, apresentados na conferência anual da Sociedade Europeia de Cardiologia 

em Munique e publicados nesta segunda-feira no New England Journal of Medicine, poderiam 

posicionar o remédio da Pfizer como um rival inesperado de um medicamento comercializado 

pela Alnylam Pharmaceuticals. Onpattro, o remédio da empresa com sede em Cambridge, 

Massachusetts, se tornou recentemente o primeiro medicamento com base na interferência do 

RNA aprovado nos EUA. Com um preço anual de US$ 450.000, Onpattro bloqueia 

temporariamente as mensagens transmitidas pelos genes defeituosos. 

Uma maior conscientização dos pacientes e mais diagnósticos da doença podem ser lucrativos 

para a Pfizer. Greg Gilbert, analista do Deutsche Bank, estima que o remédio estará disponível 

comercialmente em 2020 e registrará mais de US$ 1 bilhão em vendas até seu quinto ano. 

Esse futuro validaria as expectativas da empresa de contar com entre 25 e 30 medicamentos 

aprovados até 2022, dos quais cerca de metade poderia registrar vendas anuais superiores a 

US$ 1 bilhão. O CEO Ian Read disse que a Pfizer está preparada para crescer graças à força de 

sua carteira de produtos em preparação e não precisa de uma grande fusão ou aquisição para 

crescer. 

"Este é um acontecimento de que a Pfizer vem falando muito quando apresenta sua carteira", 

disse Vamil Divan, analista do Credit Suisse. 

Fonte: Uol 

Voltar 

Nestlé inicia serviço de nutrição personalizada 

A empresa que trouxe o chocolate ao leite e o macarrão instantâneo Maggi ao mercado está 

preocupada com a sua saúde. A Nestlé, a maior empresa de alimentos do mundo, se uniu à 

tendência da nutrição personalizada com uma mistura de inteligência artificial, testes de DNA 

e a obsessão moderna por publicar fotos de comida no Instagram. 

O programa, iniciado no envelhecido Japão, pode fornecer uma grande quantidade de dados a 

respeito do bem-estar e da dieta dos consumidores no momento em que a empresa suíça se 

volta ao público que busca melhoria da saúde e longevidade. 

No Japão, cerca de 100 mil usuários do programa "Nestle Wellness Ambassador" enviam fotos 

de suas refeições por meio do popular aplicativo Line, que então recomenda mudanças no 

estilo de vida e suplementos especialmente formulados. O programa pode custar US$ 600 por 

ano e engloba cápsulas para preparação de chás ricos em nutrientes, vitaminas e outros 

produtos, como snacks fortificados com vitaminas. Um kit caseiro para coleta de amostras 

para exames de sangue e de DNA ajuda a identificar suscetibilidades a doenças comuns, como 

colesterol alto ou diabetes. 

A maior parte da abordagem personalizada é impulsionada por empresas menores, por isso 

era muito limitada", disse Ray Fujii, sócio da L.E.K. Consulting no Japão. "A Nestlé está indo 

um passo além. Está tentando entender o algoritmo entre os resultados do teste, as 

informações genéticas e o que recomenda como solução. Se puder fazê-lo, será um passo 

enorme."  

O programa da Nestlé faz parte de uma mudança de estratégia da empresa de 152 anos, que 

vendeu sua unidade de doces dos EUA neste ano em meio à queda na demanda por produtos 

açucarados. A Nestlé fez uma série de investimentos direcionados a opções mais saudáveis, 
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incluindo a fabricante de refeições vegetarianas Sweet Earth Foods e o serviço de entrega de 

refeições Freshly. 

A companhia comprou a fabricante de suplementos dietéticos canadense Atrium Innovations 

em março por US 2,3 bilhões, sua maior aquisição no ramo de nutrição médica em mais de 

uma década. 

Kozo Takaoka, chefe da empresa no Japão, disse que o segmento de bem-estar pode acabar 

respondendo por metade das vendas da Nestlé no país asiático. 

Os investimentos coincidem com o crescente interesse pelos chamados nutracêuticos - 

ingredientes derivados de alimentos que são processados e embalados como remédios ou 

produtos de bem-estar - entre consumidores cada vez mais céticos em relação aos produtos 

industrializados. 

A Nestlé emprega mais de 100 cientistas em áreas como biologia celular, medicina 

gastrointestinal e genômica no Instituto Nestlé de Ciências da Saúde e desenvolve 

ferramentas para analisar e medir os níveis de nutrientes das pessoas. 

Fonte: Valor 

Voltar 
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