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Hospital aplica novo conceito de treinamento
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A estratégia do Escape Room faz com que os
profissionais da saúde estejam preparados para
detectar precocemente alterações de sinais vitais
que os pacientes do Hospital São Camilo
apresentam antes de sofrer uma parada
cardiorrespiratória.  
Além disso, a ação também permite que os
funcionários desenvolvam algumas habilidades
comportamentais, como empatia, cooperação,
interação, relacionamento interpessoal, trabalho
em equipe e gestão de crise.  
O treinamento, desenvolvido pelo Serviço de
Educação Continuada e Corporativo e pelo Grupo
de TRR (Time de Resposta Rápida), foi feito
durante a Semana do TRR, que aconteceu entre os
dias 8 e 10 de outubro. 
Ao todo, participaram do treinamento 570
pessoas da equipe de enfermagem da Rede de
Hospitais. De acordo com Fabiana, “a experiência
foi um sucesso, os participantes amaram e
elogiaram muito a ideia”. 

A Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo
empregou o jogo “Escape Room” como uma nova
estratégia de treinamento para os seus
profissionais de enfermagem.  
Originalmente, a proposta do jogo é que um grupo
de pessoas confinadas em uma sala desvende
enigmas para conseguir escapar do cenário
proposto em um determinado tempo, geralmente
60 minutos.  
Ao invés de situações sobrenaturais ou de terror,
habituais nos jogos de escape, o conceito foi
utilizado pelo Hospital como um exercício de
preparação para ocorrências importantes.  
O objetivo da ação é disseminar e reforçar, entre a
equipe de Enfermagem da Clínica Médica,
Cirúrgica e Oncológica, informações sobre o
Protocolo de Acionamento do Código Amarelo, ou
seja, sinal para evitar paradas cardiorrespiratórias
(PCR). 
Para isso, um auditório foi preparado para simular
um quarto de hospital com um paciente que
precisaria de ajuda, como afirmou Fabiana Alves
da Conceição Melo, Coordenadora do Serviço de
Educação Continuada e Corporativo da Rede de
Hospitais São Camilo de São Paulo.  
“Ao entrar, a equipe recebe a informação de que o
paciente foi envenenado e que, caso venha a
óbito, liberará um gás tóxico contaminando todo o
quarto em segundos. Para evitar isso, a equipe
deve resolver uma série de enigmas que foram
escondidos por todo o local dentro de um prazo
de 30 minutos apenas”, explicou. 
Cada enigma tinha como resposta uma palavra.
No final da experiência, elas formaram uma frase.
“Os participantes descobrem, ao fim, que
seguindo o procedimento do Código Amarelo
corretamente poderão salvar o paciente e sair do
quarto”, comentou a coordenadora.

Fonte: DCI



Lucro da Hypera cresce 17,6% no 3º trimestre, com mais vendas e menos impostos
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O grupo farmacêutico Hypera reportou lucro líquido de 244,5 milhões no terceiro trimestre, aumento de
17,6 por cento ante mesma etapa de 2017, resultado apoiado por maiores vendas de medicamentos
genéricos e menor volume de impostos pagos. 
 
"O crescimento foi impulsionado principalmente pelo desempenho da unidade de similares e genéricos,
devido ao crescimento do mercado e às iniciativas para aumento da capacidade de produção", disse a
empresa na sexta-feira à noite. 
 
A receita líquida da companhia entre julho e setembro foi de 948,8 milhões de reais, volume 8,4 por
cento maior do que no mesmo período de um ano antes. 
 
O resultado operacional da Hypera no trimestre, medido pelo lucro antes de impostos, juros,
depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês), foi de 288,2 milhões de reais, um aumento de 5
por cento ano a ano. 
 
A rentabilidade sobre o patrimônio liquido alcançou 16,2 por cento, 5,6 pontos percentuais maior do que
um ano antes. 
 
O volume pago pela companhia em imposto de renda e CSLL no período, de 23,1 milhões de reais, foi
60,1 por cento menor do que em igual etapa de 2017. 

Fonte: DCI



Hypera prevê desaceleração no 4º tri sobre um ano antes por base de comparação mais forte
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A farmacêutica Hypera estima uma desaceleração no quarto trimestre, principalmente causada por
uma base de comparação com o mesmo período do ano anterior mais forte, afirmou o presidente-
executivo da companhia, Breno Oliveira, nesta segunda-feira. 
 
O executivo fez o comentário durante teleconferência sobre os resultados da companhia no terceiro
trimestre, em que a Hypera teve alta de 17,6 por cento no lucro líquido sobre um ano antes, para 244,5
milhões de reais. 
 
"Não tem nenhum grande lançamento (medicamento novo) para sair no curto prazo, mas temos uma
série de lançamentos que contribuem para a receita gradualmente...O quarto trimestre deve desacelerar
sobre o terceiro trimestre pela base de comparação principalmente", disse Oliveira. 
 
No quarto trimestre do ano passado, a Hypera divulgou lucro de operações continuadas de 462 milhões
de reais, mais que o dobro sobre o desempenho obtido um ano antes. 
 
O presidente da Hypera também não estimou quando as investigações de um comitê independente
criado em maio, após a empresa ser alvo de operações da Polícia Federal em meio a delações do ex-
diretor Nelson José de Mello, serão concluídas. 
 
"Estão todos conscientes que o ideal é terminar o mais rápido possível, mas isso não controlamos. Eles
já fizeram a parte de coleta de informações e agora estão na análise das informações. Acreditamos que
nos próximos meses tenha uma finalização." 
 
Às 12h06, as ações da Hypera caíam 1 por cento enquanto o Ibovespa tinha ganho de 0,78 por cento. 

Fonte: DCI

Farmacêutica teve alta de 17,6% no lucro líquido sobre um ano antes, para R$ 244,5 mi



Lucro da Pfizer sobe 45% no terceiro trimestre, para US$ 4,11 bilhões

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

A farmacêutica americana Pfizer registrou lucro líquido de US$ 4,11 bilhões no terceiro trimestre deste
ano, alta de 45% em comparação com o mesmo período anterior. O lucro por ação ficou em US$ 0,69,
superior aos US$ 0,47 verificados em igual trimestre de 2017. 
 
Em termos ajustados, excluindo itens não recorrentes, o ganho por papel foi de US$ 0,78, acima das
expectativas de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,75 por ação. 
 
A receita no período foi de US$ 13,29 bilhões, 1% maior na comparação anual e menor que os US$ 13,53
bilhões esperados pelo mercado. 
 
No trimestre, a divisão de medicamentos inovadores registrou crescimento de 5% na receita, com o
aumento nas vendas de produtos como o anticoagulante Eliquis, o Ibrance, utilizado no tratamento de
câncer de mama, e o Xeljanz, para artrite reumatoide. 
 
A receita da divisão de medicamentos essenciais, por sua vez, recuou 4%. Segundo a Pfizer, o
desempenho foi prejudicado, entre outros fatores, pela queda nas vendas de medicamentos
estabelecidos, apurada em um cenário de forte concorrência com genéricos e de dificuldade na
precificação nos Estados Unidos. 
 
Em julho deste ano, a farmacêutica anulou a alta dos preços de 40 medicamentos, realizada dias antes,
após sofrer críticas do presidente dos EUA, Donald Trump. Na época, o diretor-presidente da empresa,
Ian Read, disse que os preços retornariam aos níveis anteriores quando fosse “tecnicamente possível”. 
 
Para 2018, a Pfizer reduziu suas referências de receita e lucro. A expectativa agora é que a receita fique
entre US$ 53 milhões e US$ 53,7 milhões, abaixo do intervalo de US$ 53 milhões a US$ 55 milhões
apontado anteriormente. O lucro ajustado por ação ficará entre US$ 2,98 e US$ 3,02, conforme as
projeções da Pfizer. Antes, a expectativa era de ganho por papel de US$ 2,95 a US$ 3,05. 

Fonte: Valor



Apuração interna continua na Hypera
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A Hypera lançou onze produtos, nos segmentos
de prescrição e saúde do consumidor e prevê
"grande quantidade de lançamentos" no quarto
trimestre. "Continuamos bastante animados com
as oportunidades do mercado farmacêutico
brasileiro, que se mostra bastante resiliente e
continua apresentando ótimo potencial de
crescimento. Os investimentos e inovação para
capturar essas oportunidades são essenciais",
disse. 
Conforme o presidente, a Hypera segue no
caminho para entregar as metas de resultado
antes de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda) e lucro líquido fixados para
2018. No início do ano, a farmacêutica informou
que projetava Ebitda das operações continuadas
de R$ 1,35 bilhão e lucro das operações
continuadas de R$ 1,1 bilhão neste ano. 
O executivo mostrou que o crescimento da receita
líquida no trimestre, de 8,4% para R$ 948,8
milhões, veio praticamente em linha com a alta do
mercado farmacêutico nacional, de 8,3% segundo
dados da consultoria IQVIA. Para o quarto
trimestre, há expectativa de desaceleração do
ritmo, em relação ao verificado entre julho e
setembro, já que a base de comparação anual é
mais forte após a mudança no critério de
reconhecimento de receitas, no fim de 2017. 
Além disso, o real desvalorizado, que na indústria
farmacêutica impacta principalmente as compras
de princípios ativos, deve continuar pressionando
a margem bruta o quarto trimestre. De julho a
setembro, esse indicador caiu 3,9 pontos
percentuais na comparação anual, para 70,7%,
afetada pelo impacto da moeda e, principalmente,
pelo mix de vendas.

Uma das maiores farmacêuticas brasileiras, a
Hypera Pharma, antiga Hypermarcas, ainda não
recebeu um prazo para a conclusão das
investigações internas que estão sendo
conduzidas por um comitê independente,
nomeado pela companhia.  
De acordo com o presidente, Breno Oliveira, neste
momento, o comitê está trabalhando na análise
de informações já coletadas e não definiu uma
data para encerrar os trabalhos. 
"O comitê é independente e fará os trabalhos no
tempo dele. Para a companhia, o ideal é que
termine o mais rápido possível. É difícil colocar
prazo, mas acredito que nos próximos meses se
tenha a finalização desses trabalhos", afirmou, em
teleconferência sobre os resultados do terceiro
trimestre. 
A Hypera contratou a Deloitte e a Tozzini Freire
Advogados para conduzir a nova apuração, a
segunda a que a companhia se submete,
coordenada pelo comitê independente constituído
em maio. Para compor o comitê, o conselho de
administração indicou Andrew Jánszky, Antonio
Luis Pizarro Manso e José Luis de Salles Freire,
na esteira da Tira-Teima da Polícia Federal. 
Enquanto a apuração avança, a administração da
farmacêutica segue dedicada a melhoras o
desempenho operacional e elevou a aposta em
inovação. Em 12 meses até setembro, a
farmacêutica investiu R$ 170 milhões em
pesquisa e desenvolvimento e, no terceiro
trimestre, os investimentos m inovação, pesquisa
e desenvolvimento, incluindo ativo intangível,
alcançaram 5,1% da receita líquida, o maior
patamar já registrado. O índice de inovação, que
corresponde ao percentual da receita líquida
gerada por produtos lançados nos últimos cinco
anos, foi de 30% no intervalo. 
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"Na margem, metade é mix e um quarto é efeito câmbio. E o dólar deve manter o efeito no curto prazo,
se continuar na faixa de R$ 3,60 ou R$ 3,70", disse o executivo. No quarto trimestre do ano passado,
lembrou o presidente, a taxa média de câmbio foi de R$ 3,20.

Fonte: Valor



RaiaDrogasil mira em genéricos e no Norte do País para acelerar expansão
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Entre os destaques, está a abertura de 64 novas
lojas no território nacional e retração de 0,05
ponto percentual (p.p.) no lucro líquido do terceiro
trimestre de 2018 ante o mesmo período do ano
anterior – chegando a R$ 131,1 milhões.  
Segundo o balanço, os ganhos foram afetados,
em parte, por R$ 3,5 milhões em despesas
classificadas como não recorrentes, as quais
incluem consultorias de planejamento estratégico
(R$ 2,2 milhões).  
No balanço, a companhia destaca que o
“investimento significativo em genéricos mais
baratos e maiores descontos, o que está
resultando em um forte crescimento de volumes
em que defendemos a margem bruta”. A título de
comparação, no terceiro trimestre de 2018, a
margem bruta caiu 0,2 p.p. sobre um ano – para
R$ 1,1 bilhão. “Esse trimestre foi particularmente
desafiador impactado pela forte base de
comparação do ano passado”, afirmou Zagottis.  
Embora a rede tenha sentido os primeiros efeitos
do novo posicionamento, o executivo defende os
resultados positivos dessa política no horizonte
de longo prazo. “Não vemos uma pressão de
margem bruta nos genéricos. Conseguimos
melhores negociações com fornecedores e
preservaremos a margem com uma visão de
longo prazo. Reinvestimos os ganhos com o
autosserviço no projeto de pricing”, disse Zagottis,
destacando o fato de que tais ações promoverão
maiores níveis de competitividade e ciclos de
crescimento ao negócio.  
Além disso, o executivo declarou perceber “um
crescimento de marcas populares” que antes não
faziam parte do sortimento. Essa linha de
produtos, ainda de acordo com ele, vem ganhando
muita força e pode estar vinculada ainda aos
efeitos de uma crise econômica prolongada no
Brasil.  

Com uma visão a longo prazo, a rede de drogarias
RaiaDrogasil pretende acelerar a alavancagem de
suas vendas por meio de forte expansão na
Região Norte do Brasil e ampliação do portfólio de
produtos voltados para população de baixa renda.
“Temos mais de 200 lojas nas Regiões Norte e
Nordeste do País. Se olharmos para o Pará, já
temos 15 lojas em seis cidades. Ao final de 2018,
devemos chegar a 20 unidades e, para o ano que
vem, esse número deve chegar a mais de 30
negócios”, argumentou o diretor de planejamento
da RaiaDrogasil, Eugênio de Zagottis.  
Na mesma linha, o diretor-presidente da rede,
Marcilio D’Amico Pousada, diz que a rede adaptou
a bandeira Farmasil para acompanhar esse
crescimento. “Temos uma grande oportunidade.
Percebemos que formatos como o da Farmasil
precisavam de um upgrade e resolvemos trazer
marcas como Drogasil e Raia para atender essas
classes, com foco nos produtos genérico e num
modelo de loja mais promocional”, afirmou.  
O executivo ressalta que o foco em ações
promocionais e política agressiva de preços
baixos exigirá disciplina de gestão para buscar
um retorno forte de ganhos de marketshare da
companhia no ano que vem. De acordo com o
relatório da rede, o negócio como um todo atingiu
participação de 12% no setor – após um
incremento de 0,3 p.p. no terceiro trimestre de
2018, “em um cenário de competição acirrada.” 
Por meio de teleconferência realizada ontem (31),
a varejista divulgou seus principais resultados
operacionais no terceiro trimestre de 2018. 

Rede de farmácias monta um plano estratégico para
ganhar novos mercados e usará o modelo da Farmasil

para competir com gigantes como a Pague Menos,
atualmente líder no mercado nortista
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Janela de oportunidade  
Para a especialista em varejo farmacêutico Silvia Osso, a estratégia de expansão para as Regiões Norte
e Nordeste do País pode ser um trunfo para a companhia, tendo em vista que não há variedade de
grandes players nesses locais. “Há quatro anos, a única grande rede presente era a Pague Menos.
Agora vemos mais concorrência”, afirmou Silvia.  
 
Para a consultora, com a atuação nesses locais, a RaiaDrogasil pode se destacar e conquistar mais
consumidores pelo seu nível de profissionalização e eficiência no autosserviço e atendimentos. “O grau
de organização das lojas da Drogasil e Droga Raia é o mesmo em todas as unidades de negócio, desde
lojas em bairros nobres até as operações no norte do Brasil”, disse ela.  
 
Sobre as dificuldades na logística em regiões mais remotas, Silvia lembrou que a rede pretende abrir
dois centros de distribuição no nordeste para garantir o abastecimento. Além disso, ela menciona a
parceria com grandes distribuidores regionais como outra opção de fornecimento eficaz. 

Fonte: DCI



RD lucra menos no 3º tri, com desaceleração de vendas mesmas lojas e mais despesas
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A rede de farmácias RD teve lucro líquido de 128,8 milhões de reais no terceiro trimestre, um resultado
5,6 por cento inferior ao apurado um ano antes, com desaceleração do crescimento das vendas
mesmas lojas e aumento de despesas. 
 
O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização
(Ebitda) ajustado ficou praticamente estável na mesma comparação, a 295,25 milhões de reais,
enquanto a margem Ebitda recuou para 7,5 por cento, de 8,3 por cento um ano atrás. 
 
De acordo com o balanço, as lojas inauguradas este ano e as unidades em processo de abertura
geraram uma redução de 11,6 milhões de reais no Ebitda do terceiro trimestre. A RD abriu 64 novas
lojas e fechou outras quatro entre julho e setembro, encerrando o trimestre com um total de 1.768
unidades em operação. 
 
No conceito mesmas lojas, as vendas cresceram 0,8 por cento no período, marcando uma
desaceleração em relação ao avanço de 7,6 por cento observado um ano antes e de 2,5 por cento no
segundo trimestre. Considerando apenas as lojas maduras, houve retração de 3,2 por cento no terceiro
trimestre, ante aumento de 3,5 por cento no mesmo intervalo de 2017. 
 
Ainda assim, a receita bruta consolidada cresceu 10,2 por cento ano a ano, para 3,94 bilhões de reais. 
Por outro lado, as despesas com vendas aumentaram 14,5 por cento sobre o terceiro trimestre de 2017,
para 735,4 milhões de reais, e as gerais e administrativas subiram 5,6 por cento na mesma base, para
86,1 milhões. 
 
A RD terminou setembro com dívida líquida de 681,5 milhões de reais, um montante 81 por cento
superior ao registrado um ano antes. Com isso, a alavancagem medida pela relação dívida líquida sobre
Ebitda subiu para 0,6 vez, de 0,3 vez no terceiro trimestre do ano passado. 
Em 2018, as ações da RD acumulam baixa de quase 29 por cento. 

Fonte: DCI

Rede de farmácias atinge R$ 128,8 milhões, 5,6% inferior ao apurado um ano antes



Avança decreto que barra patente de remédio contra a hepatite C
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O presidente do Sindicato da Indústria de
Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), Nelson
Mussolini, afirmou que a decisão dos senadores é
fisiológica e poderá colocar em risco
investimentos no País. “Não se pode revogar uma
decisão do Inpi com um ato legislativo. Isso
provoca insegurança jurídica. O melhor seria
então acabar com a Lei de Patentes”, disse.  
Em setembro, o juiz Rolando Valcir Spanholo, da
21.ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal,
concedeu liminar que anula a concessão de
patente do medicamento. A decisão do
magistrado atendeu ao pedido da então candidata
da Rede à Presidência da República, Marina Silva,
e de seu vice, Eduardo Jorge (PV). Procurada por
meio de sua assessoria, a Gilead Sciences não
havia se manifestado até as 19 horas.  

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do
Senado aprovou nesta terça-feira, 30, a edição de
um projeto de decreto legislativo que anula a
decisão do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (Inpi) de conceder patente do remédio
sofosbuvir, medicamento usado no tratamento
contra a hepatite C. A medida ainda precisa
passar pelo plenário do Senado, antes de ser
votada pela Câmara.  
Na mesma sessão, os senadores da comissão
também decidiram convocar o ministro da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços Marcos
Jorge, para dar explicações sobre o assunto. O
instituto de patentes é ligado à pasta.  
Como se trata de uma convocação, e não um
convite, o ministro é obrigado a comparecer à
comissão na próxima terça-feira. O motivo é que o
Inpi reconheceu, sob tutela do ministro, a patente
do remédio para a farmacêutica Gilead Sciences,
o que dá o monopólio da fabricação da droga
para a empresa e impede a fabricação do
genérico no Brasil. O medicamento vinha sendo
distribuído gratuitamente pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) desde 2015. Segundo os
parlamentares, a patente pode custar ao governo
federal cerca de R$ 1 bilhão por ano.   
Repercussão 
“O índice de cura do genérico é de 90% e ele foi
regulamentado pela Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária). Não tem sentido parar de
produzir um remédio mais barato para comprar
dos americanos”, disse o senador Romero Jucá
(MDB-RR), um dos parlamentares que defendeu a
suspensão da patente.  

Fonte: Estadão

Indústria critica; medida ainda precisa passar
pelo plenário do Senado, antes de ser votada pela

Câmara


