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Justiça suspende compra sem licitação de medicamento produzido em Cuba
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Uma liminar de um juiz federal do Rio ordenou a suspensão da compra de um remédio de Cuba pela
Bio-Manguinhos/Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). 
 
A ação foi movida pela farmacêutica Blau e cabe recurso. A fundação entrou com embargos para
contestar a decisão. 
 
A fundação firmou, em 2004, um processo de transferência de tecnologia para nacionalizar a produção
de alfaepoetina, utilizada para tratar doenças renais crônicas, e atender o SUS. 
 
A Blau afirma, no processo, que a compra sem pregão ocorre a preços superiores aos praticados no
mercado. 
 
Alega também que a dispensa de licitação só é possível na fase de transferência tecnológica, que a
própria Fiocruz diz ter se encerrado: hoje, apenas o princípio ativo é importado. 
 
“Com o fim da transferência, o pressuposto para a aquisição da alfaepoetina caducou”, diz o
magistrado Dimitri Vasconcelos Wanderley na decisão. 
 
O juiz ressalta que a importação pela Fiocruz pode ocorrer em alguma medida para que se conclua a
nacionalização. 
 
“A Blau montou, antes do convênio com Cuba, uma fábrica em Cotia (SP) para atender à demanda
doméstica”, diz Marcelo Hahn, CEO da farmacêutica, que formula o remédio em sua planta. 
 
“Fomos obrigados a procurar outros mercados e hoje exportamos para 22 países.” 
 
O Ministério da Saúde fez, em 2017, uma compra emergencial no setor privado para garantir o
abastecimento. A Blau foi uma das vencedoras e tem atendido o governo. 
 
A pasta afirma que obedece a todos os trâmites burocráticos, que desde 2017 publica pregões para
aquisição do medicamento, o que já gerou economia de R$ 125 milhões. 

Fonte: Folha de SP

Farmacêutica brasileira Blau, que também fornece o remédio, obteve liminar
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Fonte: Folha de SP

http://www.gcnlaw.com.br/

A Bio-Manguinhos/Fiocruz afirma, em nota, que cumpre a decisão e que já interpôs embargos de
declaração. 
 
A fundação diz que produz e fornece a alfaepoetina ao SUS e que essa iniciativa é decorrente de
processo de transferência de tecnologia, cujo contrato está em vigor. 
 
“O preço do medicamento é previamente estabelecido junto ao Ministério da Saúde, não havendo
distorções com os praticados no mercado”, afirma a entidade. 
 
“O que se tem é uma prática predatória da Blau que, sistematicamente, reduz o preço em relação ao da
Fiocruz para angariar o mercado público a favor do seu interesse de natureza comercial e privada.” 
 
A diretoria de Bio-Manguinhos diz que convocará a imprensa para prestar contas sobre os
investimentos já feitos. 



Femsa compra equatoriana Corporación GPF, administradora de farmácias
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A Fomento Económico Mexicano (Femsa), dona da maior engarrafadora da Coca-Cola na América
Latina, anunciou nesta segunda-feira (24) que sua subsidiária Socofar fechou acordo para adquirir a
Corporación GPF. O valor do negócio foi mantido em sigilo pelas companhias. 
 
A GPF é uma administradora de drogarias com sede em Quito, no Equador. A companhia opera
aproximadamente 620 lojas no Equador, principalmente sob as bandeiras Fybeca e SanaSana. 
 
A operação, segundo a Femsa, representa um novo passo na estratégia de expansão do negócio de
drogarias da Femsa na América do Sul. Em 2015, a companhia adquiriu o controle acionário da varejista
farmacêutica Socofar, com sede no Chile.  
 
Com a compra, a companhia passa a competir no mercado do Equador, composto por 16 milhões de
consumidores.  
 
A transação está sujeita às aprovações regulamentares habituais. A expectativa da Femsa é concluir o
negócio no primeiro trimestre de 2019. 

Fonte: Valor



Decisão liminar quebra patente de remédio contra hepatite C no país
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Antes do sofosbuvir, que revolucionou o
tratamento da hepatite C em 2014, o tratamento
mais eficaz curava apenas cerca de 50% dos
casos. O Ministério da Saúde anunciou um plano
para eliminar a hepatite C até 2030, e o SUS
passou a tratar todos os pacientes com os novos
antivirais, e não apenas os doentes mais graves. 
Um convênio entre Farmanguinhos-Fiocruz e
Blanver obteve registro da Anvisa para fabricar o
sofosbuvir genérico. Em tomada de preços no
início de julho no Ministério da Saúde, a Gilead
ofereceu o sofosbuvir a US$ 34,32 (R$ 140,40) por
comprimido, e a Farmanguinhos ofertou o
genérico a US$ 8,50 (R$ 34,80). 
Hoje, o ministério paga US$ 6.905 (R$ 28.241)
pela combinação de marca. Com a nova proposta,
passaria a pagar US$ 1.506 (R$ 6.160), com a
Fiocruz e a Bristol. Dada a meta de tratar 50 mil
pessoas em 2019, isso significaria uma economia
de US$ 269.961.859 (R$ 1,1 bilhão) em relação
aos gastos com a combinação sem o genérico. 

A Justiça Federal do Distrito Federal deferiu
pedido de liminar da candidata da Rede ao
Planalto, Marina Silva, e quebrou a patente sobre
o sofosbuvir, medicamento que cura a hepatite C
em mais de 95% dos casos. A decisão do juiz
Rolando Spanholo, da 21ª Vara da Seção
Judiciária do Distrito Federal (SJDF), foi assinada
no domingo. Segundo o documento, ao dar a
patente do sofosbuvir para a farmacêutica
americana Gilead, o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (Inpi) contraria
manifestação do Conselho Nacional de Saúde
(CSN) e poderia inviabilizar o cumprimento da
meta assumida pelo Brasil de erradicar a doença
até 2030. 
“É inquestionável que a situação envolvendo a
dramática situação dos doentes com hepatite C
(que depositam no SUS a esperança da cura)
exige uma pronta e firme intervenção do Poder
Judiciário”, diz o texto. “Afinal, estamos falando
da vida de quase um milhão de brasileiros que
não podem ser largados à própria sorte
(lembrando que, por ano, no Brasil, essa brutal
doença ceifa a vida de aproximadamente 3.000
pessoas).” 
Países como Egito, Argentina e China não
concederam a patente à Gilead e produzem os
genéricos. Outras nações, como o Chile, estudam
quebrar a patente (licenciamento compulsório) do
sofosbuvir. 
A candidata havia criticado a decisão do instituto
nas redes sociais na terça-feira passada. 
“O caso do sofosbuvir, cujo genérico já foi
sintetizado pela Fiocruz e autorizado pela Anvisa,
é de interesse de saúde pública. O governo
deveria liberar imediatamente a fabricação do
genérico”, disse nas redes sociais.

Fonte: Valor



Novartis planeja corte de 2 mil postos de trabalho na Suíça
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A farmacêutica Novartis informou hoje (25) que planeja demitir cerca de 2 mil funcionários na Suíça, a
mais recente iniciativa da companhia para se tornar mais eficiente e atuar com foco em medicamentos
de maior valor agregado. 
 
A empresa disse que pretende reduzir cerca de 1 mil vagas no âmbito de um ajuste de produção. O
número já contabiliza a criação de até 450 novos postos trabalho, segundo a farmacêutica. 
 
Outros 700 postos de trabalho podem ser eliminados por causa da estratégia de serviços empresariais
da farmacêutica. 
 
Os cortes serão realizados até 2022. Atualmente, a empresa emprega cerca de 12,8 mil pessoas na
Suíça. 
 
A medida, segundo o diretor-presidente da Novartis, Vas Narasimhan, faz parte de uma estratégia
lançada pela companhia em 2016 para alcançar uma economia de cerca de US$ 1 bilhão, até 2020, na
área de produção. 
 
Em teleconferência com jornalistas, o executivo disse que outros cortes de postos de trabalho foram
anunciados em países como Japão, Estados Unidos e Inglaterra. 
 
Por volta das 10h (horário de Brasília), as ações da Novartis tinham alta de 1,30% na Suíça, negociadas
a 82,84 francos suíços. 

Fonte: Valor
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A farmacêutica Roche tem um novo comando no Brasil. O executivo suíço Patrick Eckert assume a
presidência do laboratório no país em substituição a Rolf Hoenger, que esteve à frente da operação nos
últimos cinco anos e comandará a Roche na América Latina. 
 
Eckert, que ocupava a diretoria de Oncologia e Hematologia da Roche Farma Brasil, está na companhia
desde fevereiro de 2017 e é formado em Administração pela suíça Business School Lausanne. 
 
O executivo tem 20 anos de experiência nas indústrias farmacêutica e de bens de consumo e atuou em
países da Europa, América Latina, África e Oriente Médio. 

Fonte: Valor  
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A BR Pharma menciona no plano a manutenção
das suas atividades por meio do "crescimento das
receitas decorrente da criação e implantação da
rede de franquias das marcas Big Ben e Santana".
A empresa já atuou com bandeiras próprias de
mesmo nome, mas fechou todas essas lojas
próprias nos últimos meses. A BR Pharma tem
hoje apenas a Farmais, com cerca de 400
franquias no país. 
A companhia projeta atingir receita bruta de R$ 5
milhões com as duas novas redes em 2019 e R$
142 milhões em 2048, mas não informa detalhes
sobre como pretende promover o crescimento
desses negócios. Uma das questões é como fazer
novos investimentos ou acessar linhas de crédito
considerando o quadro atual da empresa. O grupo
afirma no plano que pode buscar "novos recursos
por meio da celebração de financiamentos
durante o cumprimento da recuperação judicial". 
A empresa contratada pela BR Pharma para fazer
um laudo financeiro sobre a viabilidade do plano,
a MS Cardim & Associados, afirma em documento
que o projeto é viável e a geração de caixa
estimada para pagamento de credores está
baseada, em parte, na existência das duas novas
redes de franquias e "no aumento gradual das
lojas franqueadas". 
"A continuidade das operações, a geração de
fluxos de caixa positivos e os ativos não
operacionais se provam mais que suficientes para
o pagamento das suas operações", declara a MS
Cardim. Esse laudo é encaminhado aos credores
e à Justiça, que precisa homologar o plano. 

O novo plano que a Brasil Pharma, rede
controlada pela Lyon Capital, do empresário Paulo
Remy, apresenta hoje a credores menciona a
criação de duas redes de franquias para que a
empresa continue a operar e gerar caixa,
antecipou ontem o Valor PRO, serviço de
informações em tempo real do Valor. Não há
detalhes, porém, sobre esse projeto. A BR Pharma
está em recuperação judicial desde janeiro. 
O plano ainda faz mudanças na forma de
amortizar a dívida e reduziu o desconto no débito
para microcredores. Os sócios do BTG, os
maiores credores, aprovaram o novo plano numa
assembleia anterior, para debenturistas. A ação
fechou ontem com avanço de 21,37%, a R$ 1,59, a
terceira maior alta da B3. 
Como o Valor antecipou na semana passada,
ainda será apresentado aos credores hoje uma
proposta de venda da rede Farmais por meio da
criação de uma sociedade de propósito específico
(UPI). Neste caso, o grupo venderá a gestão das
franquias e a marca, sem passivos. O novo dono
receberia royalties sobre a receita dos
franqueados. Ainda podem ser vendidos 102
pontos comerciais, que já foram lojas da rede e
estão fechados. 
A empresa afirma no novo plano que espera um
pagamento mínimo de R$ 2 milhões pela venda
de seus ativos. No documento, a Farmais aparece
com patrimônio líquido de R$ 797,4 mil em junho
de 2018 e registra prejuízos acumulados de R$
2,69 milhões. A receita foi de R$ 1,8 milhão de
janeiro a junho, uma queda de 70%. 
A alienação da Farmais foi solicitada pelos
credores na última assembleia - este aspecto,
portanto, deve ter o apoio dos participantes na
reunião de hoje. 
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Segundo o advogado de um laboratório farmacêutico credor, a BR Pharma precisa sinalizar aos
credores e à Justiça outro projeto para manutenção das atividades, uma vez que propõe vender a
operação da Farmais. 
Em assembleia de debenturistas realizada em 17 de setembro, o novo plano de recuperação foi
aprovado. No encontro estavam credores sócios do BTG - que formam a PPLA Participations e são os
detentores da maior parte das debêntures recém-emitidas. O voto deles é crucial para o avanço do
plano. 
O Valor ouviu alguns credores da indústria da farmacêutica ontem, que não ficaram satisfeitos com a
manutenção do deságio de 95% para quem possui garantias reais. Mas houve redução no prazo de
carência de 30 anos para 20 anos.  
Procurada, a BR Pharma não se manifestou. 
O plano ainda faz mudanças na forma de amortizar a dívida. A amortização será feita de acordo com os
valores recebidos com a venda de ativos - e não mais em parcela única em até 30 dias após a venda.
Também diminuiu o desconto no débito para micro e pequenas empresas. No primeiro plano, o
desconto seria de 75%, e agora caiu para 50%. 
Paralelamente, outra empresa que já foi controlada pela BR Pharma está em situação difícil. A rede
Mais Econômica, vendida em 2015 para a empresa de investimentos Verti Capital, está em recuperação
judicial no Rio Grande do Sul desde 2017. Com dívida de cerca de R$ 152 milhões, a rede aguarda a
convocação de assembleia de credores, também para deliberar sobre o plano de recuperação. 
A Mais Econômica ingressou com uma ação indenizatória contra seus antigos controladores por
supostas fraudes contábeis. A BR Pharma nega as acusações. 

Fonte: Valor



Farmacêutica EMS pede registro de 1º produto nos Estados Unidos
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A maior farmacêutica do Brasil, a EMS, pediu o registro de seu primeiro produto nos Estados Unidos. 
Por meio da Brace Pharma, braço de inovação radical da brasileira naquele país, a EMS submeteu ao
Food and Drug Administration (FDA) o dossiê de um dispositivo portátil de uma nova geração de óxido
nítrico inalatório voltado ao tratamento da hipertensão pulmonar resistente em recém-nascidos. 
 
O dossiê do GeNOsyl foi encaminhado ao FDA em parceria com a farmacêutica americana Vero
Biotech, com lançamento previsto para 2019. 
 
Inicialmente, o mercado para o dispositivo compreenderá hospitais americanos. Mais à frente, a
expectativa é pedir o registro do produto também no Brasil. 
 
A Brace Pharma e a Vero Biotech trabalham ainda no desenvolvimento de um dispositivo de uso
domiciliar. 

Fonte: Valor



Disputa por patente de remédio expõe gargalos no INPI
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A Fiocruz, em nota, defendeu que a produção
nacional de medicamentos deve ser usada em
favor da defesa dos interesses da população e
disse que é responsabilidade do dos ministério da
Saúde e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(Mdic), junto ao Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI) e à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), garantir as
condições de acesso ao sofosbuvir. Por outro
lado, um grupo de 12 entidades representativas
de diferentes setores, entre os quais a indústria
farmacêutica, divulgou carta de apoio à
independência técnica do INPI. 
Acúmulo de processos decorre do alto número de
pedidos recebidos em relação à estrutura enxuta
da autarquia Para a presidente da PróGenéricos,
Telma Salles, o pano de fundo da discussão é
velho conhecido da indústria, os longos prazos de
análise dos pedidos pelo INPI. A associação ainda
não está participando diretamente do debate em
torno do sofosbuvir. Mas já tomou parte em
outras discussões dessa natureza, especialmente
de pedido de extensão de patente ou de
moléculas usadas na síntese de determinado
medicamento. "Tudo isso [no caso do sofosbuvir]
é decorrente da demora do INPI", disse Telma. 
O INPI reconhece esse gargalo e afirma que tem
medidas têm sido adotadas para minimizar os
efeitos da estrutura enxuta.  
Consultado pelo Valor, informou que enfrenta um
acúmulo histórico de processos devido ao grande
volume de pedidos de patentes recebidos frente
ao baixo número de examinadores e às
necessidades estruturais do instituto.

A disputa em torno da patente do sofosbuvir, um
dos tratamentos mais eficientes contra a hepatite
C e que deve ter papel relevante nos planos do
governo brasileiro de erradicar a doença até 2030,
expôs um antigo problema do país e alvo de
inúmeros alertas da indústria farmacêutica: a
reduzida estrutura do Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual (INPI) frente à demanda
crescente de análise de novos pedidos. 
Entidade que reúne as fabricantes de
medicamentos genéricos no país, a PróGenéricos
calculava, em 2016, que a demora na concessão
das patentes, combinada ao mínimo de 10 anos
de proteção garantido pelo parágrafo único do
artigo 40 da Lei de Propriedade Intelectual, criava
uma reserva de mercado de R$ 4 bilhões para
medicamentos amparados por esse dispositivo. O
caso do sofosbuvir caminharia nessa direção. O
pedido de patente para o tratamento foi
depositado pela americana Gilead no INPI em
2004, ou seja, há 14 anos, e priorizado apenas em
2016. De lá para cá, a tecnologia de produção foi
desenvolvida por outros laboratórios, incluindo
uma parceria entre Farmanguinhos, da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), e um consórcio privado
liderado pela brasileira Blanver. 
Com a concessão da patente à Gilead, para uma
molécula usada na síntese do sofosbuvir, a
produção do genérico no país fica proibida - neste
momento, a patente não está em vigor por
decisão liminar da Justiça Federal do Distrito
Federal, a partir de pedido apresentado pela
candidata à Presidência Marina Silva, da Rede. 
A decisão do INPI gerou reações críticas entre
organizações que reúnem pacientes e médicos,
entre as quais a Médico Se Fronteiras, sob
alegação de que a proteção terá impacto negativo
sobre a saúde pública.
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Entre 2016 e 2017, com suporte Mdic, convocou mais 140 examinadores de patentes aprovados em
concurso, elevando o quadro atual a 340 profissionais, o maior da história.  
 
Outras iniciativas foram tomadas. Uma parceria firmada neste ano com a Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI) prevê investimentos de até R$ 40 milhões em infraestrutura
tecnológicas, bases de dados e melhoria de processos. Os resultados já começaram a aparecer,
segundo o INPI. No primeiro semestre, o número de patentes concedidas cresceu 82%, na comparação
anual, e o número de pedidos que aguardam análise vem caindo desde 2016, com baixa acumulada de
11% até junho. Houve redução no prazo de espera, segundo a autarquia. 
 
Mas, para a indústria, as medidas ainda são insuficientes. A expectativa é que, diante da repercussão do
caso do sofosbuvir, o governo atual e os candidatos ao próximo se sensibilizem também para essa
questão. "Espero que isso esteja na pauta do próximo governo", afirmou a presidente da PróGenéricos. 

Fonte: Valor


