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Segundo Nelson Mussolini, presidente do
Sindusfarma (sindicato da indústria de produtos
farmacêuticos), com a saída das multinacionais, o
país perde em tecnologia. 
"Estamos nos tornando cada vez mais
dependentes da produção de fora", afirma.
Nogami também vê com preocupação esse
movimento.
"Num cenário futuro, teremos por aqui apenas as
produtoras de genéricos. As produtoras de alta
complexidade tendem a se instalar em outras
economias onde elas vão ter, além da ajuda do
governo, mão de obra mais adequada e uma
condição tributária mais favorável."
Em países como a Espanha e a Costa Rica, há
incentivos como redução de alíquotas e isenção
temporária do recolhimento de impostos.
"No Brasil, com esse colapso das contas públicas,
o governo não consegue subsidiar a indústria,
reduzir alíquotas, oferecer linhas de
financiamento", diz Nogami.
Além da redução de custos, alguns mercados
internacionais também podem se tornar mais
atrativos pela questão regulatória, de acordo com
Guilherme Barsaglini, diretor de desenvolvimento
de negócios do laboratório Natulab.
"Quando você lança um produto na Espanha, tem
uma plataforma regulatória e produtiva para
atender todo o mercado europeu, que é bem
maior do que o brasileiro. Essa é umas das
grandes vantagens competitivas", afirma ele.
 

Em um período de três meses, duas
multinacionais farmacêuticas, a americana Eli Lilly
e a suíça Roche, anunciaram o fechamento de
suas fábricas no Brasil, como parte da
reorganização global de suas operações
industriais e de portfólio. O encerramento das
operações deve levar de dois a cinco anos.
A prioridade de ambas é migrar de produtos mais
simples, baratos e de grande volume (genéricos)
para os inovadores, mais caros, e produzidos em
menor escala (medicamentos biológicos e
oncológicos).
A tendência atual é que as farmacêuticas também
concentrem suas produções em países que
ofereçam melhores condições de incentivos
fiscais, infraestrutura e mão de obra qualificada,
como vem acontecendo em Espanha, Portugal e
Costa Rica.
Essa mudança tem preocupado o setor no Brasil,
que gera cerca de 90 mil empregos diretos, 500
mil indiretos e movimenta mais de R$ 62,3 bilhões
em vendas por ano. 
Para especialistas no segmento, ela sinaliza que o
país está perdendo competitividade,
especialmente na área de biotecnologia.
"Temos percebido isso com a alta tecnologia.
Mostra que as condições estruturais do nosso
país infelizmente não estão adequadas para uma
indústria de ponta", afirma o economista Otto
Nogami, do Insper (Instituto de Pesquisas
Econômicas).

Alta carga tributária e baixa competitividade fazem
multinacionais transferirem produção
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"Ele troca R$ 10 milhões baseados em 5 milhões
de vendas de R$ 2 por R$ 10 milhões baseados
em mil unidades vendidas por R$ 100 mil."
Para o consumidor, segundo ele, não há problema
porque a grande competitividade faz com que o
preço desses produtos básicos caiam.
Para o país, no entanto, existe perda porque as
empresas estão transferindo a fabricação de
produtos de maior tecnologia para outros lugares
do planeta.
"A presença de fábricas de grandes
multinacionais no Brasil é um aporte de
tecnologia, significa o país produzindo produtos
com maior valor agregado."
Para Mussolini, há risco de o país enfrentar o
mesmo problema de anos atrás, quando 95% dos
insumos farmacêuticos antigos passaram a ser
fabricados em países como a Índia e a China.
"Agronegócio é importante, é um dos pilares da
nossa economia. Mas um país que não consegue
ter indústria forte, não consegue ser país
desenvolvido."
Embora a dependência do Brasil em relação aos
princípios ativos importados seja grande, o que
mais pesa na balança comercial é o medicamento
pronto.
A compra externa de remédios chegou próximo
dos US$ 7 bilhões (o equivalente a R$ 27,5
bilhões) no ano passado, alta de 9,7%,
impulsionada pelos biológicos e outras drogas de
alta complexidade, segundo dados do setor
farmacêutico.
A balança comercial do segmento foi deficitária
em cerca de US$ 6 bilhões (R$ 23,57 bilhões) em
2018.

Há também a questão da burocracia brasileira
que envolve a liberação de ensaios clínicos
necessários para o desenvolvimento de um novo
medicamento no país.
"O nível de obrigação que a empresa que decide
fazer testes clínicos com pacientes brasileiros
tem que cumprir extrapola em muito a maioria
dos outros países."
A taxa tributária de 33% sobre preço dos
remédios, uma das maiores do mundo, a grande
concorrência entre as fabricantes nacionais de
genéricos e o controle de preços sobre remédios
estão entre os fatores que também afastariam as
farmacêuticas do país, segundo Nelson Mussolini.
"Os produtos novos também não se beneficiam
da redução do PIS e do Cofins [tributos previstos
pela Constituição]. Isso tudo vira uma terra de
maluco. Ninguém vai olhar o país como altamente
atrativo para esse tipo de capital", afirma
Mussolini.
Além da mudança de portfólio, a perda de
competitividade na venda em medicamentos
básicos é um outro fator que tem motivado as
multinacionais a deixar o país, diz Barsaglini, do
Natulab.
"A estrutura alta de custos e o nível de regras
maior que precisam seguir no país por serem
multinacionais, fazem com que elas percam cada
vez mais espaço para as empresas nacionais.
Com isso, suas fábricas, que precisam de volume
para se sustentarem, não fazem mais sentido."
Por essa razão, explica, a opção delas tem sido
fugir desse mercado de medicamentos básicos e
investir em produtos mais complexos.
 

Fonte: Folha de SP
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O grupo farmacêutico Hypera teve lucro líquido de 321,2 milhões de reais no primeiro trimestre, alta
de 7,1 por cento ante mesmo período de 2018, publicou a empresa nesta sexta-feira.
 
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de operações continuadas
cresceu 10,7 por cento, para 401,4 milhões de reais, com queda de 11,7 por cento em despesas com
marketing e expansão de 3 por cento nos gastos com vendas.
 
Segundo a Hypera, as despesas com marketing vão acelerar a partir do segundo trimestre, diante da
maior concentração de lançamentos de produtos da empresa nos próximos trimestres.
 
A receita líquida despencou 58,7 por cento, para 383,6 milhões de reais. A empresa afirmou que isso
ocorreu "pela otimização de capital de giro realizada no primeiro trimestre, que resultou na redução
das vendas em produtos de prescrição e 'consumer health' para diminuir o nível de estoque desses
produtos nos clientes e, consequentemente, o prazo médio de recebimento da companhia".

Fonte: DCI



Raia Drogasil espera terminar 2019 com crescimento perto da inflação

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

O comando do grupo RD (Raia Drogasil) disse nesta terça-feira, em teleconferência com analistas,
que os resultados do primeiro trimestre mostram que o intervalo é um período de inflexão para
empresa, após resultados mais fracos no ano passado. E a companhia ainda disse acreditar que, no
fim do ano, as lojas maduras do grupo devem crescer perto da taxa de inflação, afirmou o diretor
Eugenio De Zagottis. Essas lojas tinham desacelerado o crescimento no ano passado.
 
“Esperamos terminar o ano com crescimento perto da inflação para essas lojas e aí a gente pode
voltar a falar em recuperação de margem”, afirmou ele, ao ressaltar que não se trata de previsão ao
mercado. “Nesse contexto, estamos esperando um segundo trimestre melhor”.
 
Zagottis ainda disse que o mercado tem desacelerado investimentos, com menor saldo líquido entre
aberturas e fechamentos, mas empresa vai sustentar a expansão.
 
O grupo RD registrou, no primeiro trimestre de 2019, lucro de R$ 88,5 milhões, queda de 27% na
comparação anual. A receita, na mesma base, avançou 15%, para R$ 3,95 bilhões. O resultado foi
prejudicado por um aumento de 18% nas despesas operacionais, que passaram de R$ 850,6 milhões
para pouco mais de R$ 1 bilhão.

Fonte: Valor
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Com esse desempenho, os genéricos
representam 70,8% dos remédios para
hipertensão comercializados no Brasil.
Entre redutores de colesterol, os antilipêmicos, os
genéricos avançaram 21,67% no mesmo intervalo,
enquanto similares caíram 18,7% e os de marca
recuaram 1,32% - nesse caso, a participação dos
genéricos, em unidades, é de 68,3%.
Hoje, os genéricos representam cerca de 34% do
mercado farmacêutico nacional e há potencial
para mais, seja através dos lançamentos, seja
pela maior substituição do medicamento de
referência. Em países maduros, como Estados
Unidos e Alemanha, essa participação chega 80%
e 70%, respectivamente. No Brasil, começaram a
ser difundidos há 20 anos, na esteira da Lei
9787/99, cujo intuito foi estimular a concorrência.
Somente no ano passado, segundo dado da
PróGenéricos, 15 moléculas inéditas foram
lançadas no Brasil, com potencial de adicionar
vendas anuais de R$ 920 milhões ao segmento de
genéricos já considerados os descontos. "Existe o
esforço das farmacêuticas para o
desenvolvimento de novos produtos, mas o
processo é complexo e pode levar de dois a três
anos", afirma Telma.
Soma-se a isso o prazo relativamente estendido
para que um medicamento genérico ou similar
receba o registro da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) ou para que o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
responda a pedidos de marcas e patentes, o que
acaba prolongando a exclusividade para além dos
20 anos previstos em lei.

A crise econômica e o desemprego em alta
aceleraram a migração para os medicamentos
genéricos no início deste ano no Brasil,
impulsionando o crescimento do mercado
farmacêutico. De janeiro a março, enquanto as
vendas de remédios no geral cresceram 5,28%, o
avanço em genéricos foi de 9,28%, para 356,7
milhões de unidades, segundo dados da IQVIA,
que audita as vendas da indústria.
Em receitas, considerados todos os descontos
concedidos (PPP, na sigla em inglês), o
crescimento dos genéricos foi de 13,4%, contra
9% do mercado em geral. "O cenário econômico
tem contribuído para a migração para os
genéricos, que hoje representam o principal
instrumento de acesso a medicamentos no país",
diz Telma Salles, presidente da PróGenéricos,
entidade que congrega os 17 maiores laboratórios
que atuam nesse mercado.
A confiança dos médicos também dá fôlego ao
segmento. Dos 10 medicamentos mais prescritos
no país, seis são genéricos, segundo auditoria da
IQVIA nos balcões de drogarias e farmácias.
Principalmente no tratamento de doenças
crônicas, onde está concentrada a maior parte do
portfólio, os pacientes têm aderido mais a essa
classe de medicamento.
Hoje, esse segmento representa cerca de 34% do
mercado farmacêutico nacional e há potencial
para mais
Em 12 meses até março, as vendas de genéricos
para tratamento de hipertensão arterial subiram
13,88%, contra 0,48% de avanço dos similares e
queda de 6,44% dos remédios de referência
(marca). 
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De partida, conforme a legislação, os genéricos devem custar 35% menos que o remédio de
referência. Porém, especialmente nos casos de moléculas com diversos fabricantes, os descontos
podem chegar a até 80% - o que exige dos laboratórios habilidade na gestão de portfólio, a fim de
garantir as margens do negócio.
 
Conforme a PróGenéricos, cujos associados respondem por 90% do mercado, desde 2000 a
economia em gastos dos brasileiros com medicamentos chega a R$ 132 bilhões, considerando-se
apenas o desconto previsto em lei. Hoje há 120 laboratórios que produzem genéricos no país.

Fonte: Valor
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Em um curto espaço de tempo tanto a americana
Eli Lilly quanto a suíça Roche anunciaram que vão
parar de produzir no Brasil. Elas devem levar suas
fábricas para países com mais incentivos fiscais e
de mão de obra qualificada, além de melhor
infraestrutura, tais como Espanha e Portugal.
A discussão, no mundo é sobre o eventual
desabastecimento de medicamentos baratos, a
exemplo da penicilina. Se antes havia 20 unidades
de produção da penicilina no mundo, hoje só há
na Índia e na China. Outra vertente desse debate
se refere aos preços excessivos que as empresas
globais estão cobrando pelos remédios para
doenças raras e para o câncer.
Para ter ideia do patamar dos preços, uma
ampola de Spinraza - único tratamento que existe
para a atrofia muscular espinhal (AME), doença
genética que paralisa bebês - custa, para o
governo brasileiro, cerca de R$ 218 mil e, para os
importadores privados, chega a praticamente o
dobro. Nos Estados Unidos, a ampola sai por US$
125 mil.
O tratamento requer seis doses no primeiro ano e
três doses anuais para o resto da vida. Sem ele, o
tempo médio de vida de um bebê com AME é de
dois anos. Por esses preços, só os governos
conseguem disponibilizá-los.
A OMS repetiu, no mês passado, o debate sobre
preço justo ("fair pricing") na África do Sul. Já
havia feito um em Amsterdã. Um preço justo seria
aquele que é acessível para os sistemas de saúde
e para os pacientes e que, ao mesmo tempo,
fornece incentivos de mercado suficientes para a
indústria investir em inovação e na produção de
medicamentos.

A reconfiguração global da indústria farmacêutica
- que migra para a produção de medicamentos
inovadores, caros e em menor escala - preocupa a
Organização Mundial da Saúde (OMS) e está no
rol dos recentes debates na Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE).
Os impactos desse rearranjo começaram a ser
sentidos no Brasil. Representantes da indústria
nacional e governo já iniciaram uma conversa
com o BNDES para que o banco financie a
expansão da produção local de medicamentos
mais baratos, de amplo espectro e de fabricação
em grande escala (genéricos). Essa é a faixa dos
remédios que as grandes companhias querem
deixar de produzir, por não ser mais lucrativo.
Embora os contatos com o banco de fomento
sejam ainda iniciais, o presidente do BNDES,
Joaquim Levy, manifestou interesse e disse que
"a saúde do brasileiro é uma das prioridades da
instituição".
No mundo, a indústria abandona os remédios
baratos
O banco apoia programas da pasta da saúde,
inclusive na pesquisa (a exemplo da que é
desenvolvida com a dengue), e discute como ter,
aqui, uma medicina financiável e que supere a
etapa da mera produção de cópias de genéricos.
A reorientação global da produção do setor e o
fim da política de concessão de fartos subsídios
pelo Brasil estão na raiz da decisão de duas
gigantes farmacêuticas, de encerrar suas
atividades no país.
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O governador João Doria, diante dos problemas,
estaria pensando em rescindir o contrato, que
está sob investigação do Ministério Público de
São Paulo e de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa. Seria o
caso de se aprofundar nas razões para esse
desfecho na medida em que a concessão,
aparentemente, esbarrou na falta de
competitividade da produção.
Os representantes do setor falam muito em uma
carga tributária de 33% que recai sobre os
medicamentos no Brasil. Este percentual, dos
mais altos do mundo, seria a soma das alíquotas
nominais do PIS/Cofins e do ICMS. São muito
poucos os produtos que pagam esse imposto no
país, pois 75% do mercado está desonerado.
Não há incidência de tributos federais em
produtos tarjados (de vermelho ou preto) e os não
tarjados representam cerca de 10% a 15% do
mercado. Já a alíquota efetiva do ICMS varia
conforme o Estado. Os especialistas no governo
reconhecem que resta uma pequena "franja" de
desoneração possível, mas asseguram que a
tributação não é dos graves problemas do setor.
O Brasil poderia até se habilitar a produzir
genéricos com recursos do BNDES. O banco tem
um pouco de dinheiro a fundo perdido que poderia
compor uma linha de financiamento. Mas, se essa
for uma decisão política do governo, que ela seja
atrelada a investimentos em inovação. Caso
contrário, a indústria, tanto estatal quanto privada,
ficará apenas copiando velhas fórmulas, sem se
arriscar o mínimo em pesquisa e sem sair do
lugar.

A indústria internacional de fármacos, porém, está
tentando testar novos patamares de preços dos
medicamentos para doenças raras. Começou
com a casa da dezena de milhares de dólares,
passou para a faixa da centena e, em ambos os
casos, os governos pagaram. Fala-se, agora, em
preços de medicamentos na faixa de alguns
milhões de dólares. "Está claro que tal como está
não dá mais. Não há como pagar esses preços",
disse um representante da América Latina nesses
fóruns. A comunidade externa, porém, ainda não
tem respostas sobre como lidar com as duas
disfunções do mercado de fármacos: a
exorbitância dos preços de remédios para
doenças raras, que têm pouca demanda, e o risco
de desabastecimento dos genéricos.
Em 2013 a Fundação para o Remédio Popular
(Furp), do governo de São Paulo, fez uma PPP
(Parceria Público-Privada) com a Concessionária
Paulista de Medicamentos (CPM), controlada pelo
laboratório EMS, para fazer a gestão, operação e
manutenção da fábrica de Américo Brasiliense, no
interior paulista. O resultado, porém, não foi
animador. O negócio dobrou o custo dos
medicamentos genéricos adquiridos pelo Estado
e colocou em xeque o modelo de parcerias para
gestão de indústrias farmacêuticas.
Pelo contrato de 15 anos, a CPM investiria cerca
de R$ 130 milhões na fábrica nos cinco primeiros
anos da concessão e produziria 96 tipos de
medicamentos para serem distribuídos na rede
pública de saúde. Passados quase seis anos, a
concessionária só fez metade dos investimentos
previstos, produz apenas 13 dos 96
medicamentos e cobra da Furp ressarcimento de
mais de R$ 60 milhões.

Fonte: Valor

Claudia Safatle é diretora adjunta de Redação e escreve às
sextas-feiras



EUA condenam fundador de farmacêutica por crise no uso de opioides

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

Philip Coyne, agente especial encarregado do
Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos
EUA, disse que o veredito ressalta o compromisso
do governo em responsabilizar indivíduos e
empresas por conduta fraudulenta. "Durante
muito tempo executivos não eram
responsabilizados por delitos corporativos", disse.
Os funcionários da Insys foram condenados por
pagar propinas e comissões a médicos - muitos
dos quais dirigiam clínicas para tratamento de
dores crônicas - em troca da prescrição de
receitas com seus medicamentos para pacientes.
A agência de alimentos e medicamentos dos EUA
(FDA) tinha aprovado o Subsys para uso no caso
de dor oncológica súbita, mas muitas das
prescrições eram para pacientes que não tinham
câncer.
O procurador federal Nathaniel Yeager disse que
Kapoor e outros ex-gerentes da Insys
"exploraram" os consumidores para ampliar
ilegalmente o mercado para o Subsys e torná-lo
um campeão de vendas. Os réus também foram
acusados de conspirar para ludibriar e defraudar
seguradoras de saúde que relutavam em pagar
pelo medicamento quando receitado a pacientes
que não tinham câncer.
Durante as dez semanas do julgamento, os
promotores apresentaram evidências de que a
Insys pagava U$ 100 mil para médicos por
palestras consideradas educacionais e que visava
postos de venda de medicamentos, os chamados
pill mills, que sabia que burlariam as regras para
fazer prescrições.
 

O fundador e quatro ex-funcionários da fabricante
de medicamentos Insys foram condenados por
subornar médicos para que prescrevessem um
analgésico que causa dependência, na mais séria
acusação contra uma empresa farmacêutica
relativa à epidemia de opioides.
John Kapoor, de 75 anos, o bilionário fundador e
presidente da Insys, e quatro de seus colegas
foram condenados por conspiração criminosa,
por um esquema de suborno que impulsionou as
vendas do Subsys, um spray feito com fentanil
que é cem vezes mais forte que a morfina.
Também foram condenados no mesmo
julgamento Michael Gurry, ex-vice-presidente de
mercados geridos da Insys, Richard Simon, seu
ex-diretor nacional de vendas, e os ex-diretores
regionais de vendas Sunrise Lee e Joseph Rowan.
Michael Babich, ex-executivo-chefe da empresa, e
Alec Burklakoff, ex-vice-presidente de vendas, já
tinham se declarado culpados.
Os réus podem pegar até 20 anos de prisão.
Andrew Lelling, procurador federal de
Massachusetts, disse que este era "o primeiro
processo bem-sucedido contra grandes
executivos da área farmacêutica por crimes
relacionados com a comercialização e a
prescrição ilícitas de opioides".
"Da mesma forma que faríamos com os que
traficam drogas no varejo, vamos responsabilizar
os executivos da área farmacêutica por alimentar
a epidemia de opioides ao distribuir essas drogas
de forma irresponsável e ilegal, especialmente
enquanto conspiravam para cometer crimes ao
longo do caminho", disse Lelling.
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A distribuidora de drogas McKesson concordou
ontem em pagar US$ 37 milhões para encerrar um
processo em Virginia Ocidental em que é acusada
de não ter sido capaz de identificar encomendas
suspeitas de opioides feitas por farmácias.
Andrew Kolodny, codiretor de pesquisa de
políticas para opioides na Heller School for Social
Policy, disse que espera ver mais processos
criminais contra executivos de outros fabricantes
de opioides.
"Da perspectiva da saúde pública, processos
criminais são importantes porque uma multa é
algo que pode ser visto por uma empresa como
um dos custos de fazer negócios", disse. "Se você
realmente quer impedir empresas de adotarem
medidas que matam pessoas, os processos
criminais são necessários."
As ações da Insys, que tinham caído 89% desde
seu pico em 2015, caíram 1,4% depois do anúncio
do veredito. A Insys informou que as ações de
Kapoor são geridas por um fundo independente e
continuarão assim até que sejam liquidadas.
Kapoor tem 63,2% das ações da Insys, o
equivalente a cerca de US$ 194,6 milhões.
Nenhum dos funcionários condenados continuam
na empresa. Em agosto passado, a Insys aceitou
pagar US$ 150 milhões como parte de um acordo
com o Departamento de Justiça dos EUA.
"A ações de alguns ex-funcionários não são um
indicador do trabalho duro conduzido por nossa
talentosa equipe hoje, que tem se dedicado a
melhorar as vidas dos pacientes e a formular
moléculas salvadoras de vidas em várias
Indicações", disse um porta-voz.

Outra prova apresentada foi um vídeo caseiro que
mostra funcionários da Insys comemorando suas
táticas de vendas - incluindo Alec Burklakoff,
vestido como um spray gigante de Subsys. No
vídeo, eles fazem pouco dos problemas
potenciais de titulação (método de determinar a
concentração de uma substância), quando um
paciente viciado pode precisar de doses cada vez
maiores.
Tracy Miner, advogada de Gurry, disse que seu
cliente pretende recorrer. "Estamos desapontados
com o veredito, mas entendemos que um júri
pode ser influenciado pelas acusações
excessivas dos promotores e sua retórica
extremamente exacerbada. Os opioides podem
ser usados indevidamente, mas a crise dos
opioides não foi causada por estes réus", disse
ela.
Outros advogados dos réus não responderam a
pedidos de que comentassem o caso. Durante o
julgamento, o advogado de Kapoor tinha
argumentado que os promotores não tinham
provas de que ele sabia dos detalhes ou estava
envolvido no suposto esquema.
Fabricantes e distribuidores de opioides
enfrentam 1.600 processos na Justiça relativos à
epidemia, pois mais de 130 americanos morrem
todos os dias de overdose de opioides, segundo o
Centro para Controle de Doenças (CDC).
Muitos são processos civis apresentantes por
procuradores estaduais, incluindo um caso contra
a Johnson & Johnson e a Teva Pharmaceuticals
que deve ir a julgamento em Oklahoma no fim de
maio. A Purdue Pharma, da família Sackler,
também foi indiciada como ré em um processo,
mas fechou um acordo em março.



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

Kolodny também questionou que tipo de ação pode ser tomada contra os médicos que aceitaram
propina da Insys. "Não acredito que eles devam ter permissão para praticar a medicina se eles
aceitaram propinas de farmacêuticas para receitar uma droga perigosa", disse.

Fonte: Valor



País sofre efeito de guinada na indústria farmacêutica
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O assunto vem sendo objeto de discussão na
própria Organização Mundial de Saúde (OMS), que
promoveu eventos na Holanda e na África do Sul
sobre o preço justo ("fair pricing"). O valor justo,
no caso da indústria farmacêutica, seria aquele
que é acessível para os sistemas de saúde e
também para os pacientes e que, ao mesmo
tempo, fornece incentivos de mercado suficientes
para a indústria investir em inovação e produção.

O impacto da reconfiguração global da indústria
farmacêutica, que migra para a produção de
medicamentos inovadores caros e abandona os
genéricos baratos, começa a ser sentido no Brasil.
Representantes da indústria nacional e do
governo iniciaram conversas com o BNDES para
que o banco financie a expansão da produção
local de medicamentos mais baratos, de amplo
espectro e fabricação em grande escala. O
presidente do banco, Joaquim Levy, manifestou
interesse e disse que "a saúde do brasileiro é
prioridade da instituição".
A reorientação global das operações no setor e o
fim da política de concessão de subsídios fartos,
no Brasil, estão na raiz da decisão de duas
gigantes farmacêuticas de encerrar suas
atividades no país. A americana Eli Lilly e a suíça
Roche já anunciaram que estão parando de
produzir no Brasil. Elas devem levar suas fábricas
para países com mais incentivos fiscais e de mão
de obra qualificada, além de melhor infraestrutura,
como Espanha e Portugal.
A discussão, no mundo, é sobre eventual
desabastecimento de medicamentos baratos e de
amplo alcance, como a penicilina. Enquanto isso,
são elevadíssimos os preços cobrados pelas
empresas globais por remédios para doenças
raras e contra o câncer. Por exemplo, uma ampola
de Spinraza, único tratamento para a Atrofia
Muscular Espinhal (AME), doença genética que
paralisa bebês, custa cerca de R$ 218 mil para o
governo brasileiro. O tratamento requer seis
doses no primeiro ano e três doses anuais pelo
resto da vida do paciente. Só governos
conseguem pagar esses preços.

Fonte: Valor



Resultado da GlaxoSmithKline no 1º trimestre supera expectativa
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A Glaxo reiterou a previsão de declínio no lucro
ajustado por ação entre 5% e 9% a taxas de
câmbio constantes em 2019.
De acordo com a diretora executiva da
farmacêutica, Emma Walmsley, o plano de
integração para a joint venture de saúde do
consumidor proposta com a Pfizer está
avançando. A transação deve ser concluída no
segundo semestre.

A farmacêutica GlaxoSmithKline informou hoje
que seu lucro antes dos impostos subiu 17% no
primeiro trimestre, superando as expectativas dos
analistas tanto para as vendas quanto para a
última linha do balanço da companhia.
O lucro antes de impostos no trimestre foi de 1,30
bilhão de libras (US$ 1,68 bilhão), ante 1,11 bilhão
de libras no ano anterior, informou a companhia.
O faturamento subiu 6,1%, a 7,66 bilhões de libras
esterlinas (US$ 9,93 bilhões), superando as
expectativas dos analistas, de 7,54 bilhões de
libras.
A companhia relatou crescimento nas divisões de
terapias respiratórias, HIV e imunoinflamação. No
entanto, o segmento de medicamentos maduros
teve decréscimo de 5% nas receitas, uma vez que
as vendas do tratamento respiratório Advair
diminuíram, atingidas pelo lançamento de uma
versão genérica desenvolvida pela Mylan.
O lucro por ação ajustado, métrica observada de
perto pelos analistas, totalizou 30,1 pences, acima
das expectativas de mercado de 25,9 pences,
segundo a FactSet. A Glaxo disse que se
beneficiou do melhor desempenho comercial,
bem como da assunção do controle total da área
de saúde do consumidor no ano passado.
A farmacêutica disse ainda esperar que seu
programa de reestruturação custe US$ 2,29
bilhões até 2021, resultando em economia anual
de cerca de US$ 588 milhões. Esses recursos
serão reinvestidos em pesquisas e apoio
comercial a novos produtos.

Fonte: Valor



Lucro líquido da americana Zoetis caiu 11% no 1º trimestre
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No segmento de animais de produção,
acrescentou a Zoetis, as vendas de
medicamentos para bovinos e suínos foram
prejudicadas pelo momento de aquisição pelos
distribuidores de aditivos usados na ração.
Para o mercado de frango, porém, as vendas da
Zoetis aumentaram, impulsionadas por produtos
que substituem o uso de antibióticos.

A americana Zoetis, maior indústria veterinária do
mundo, reportou hoje um lucro líquido de US$ 312
milhões no primeiro trimestre, queda de 11% na
comparação com o mesmo intervalo do ano
passado.
Entre janeiro e março, a receita líquida da
companhia totalizou R$ 1,4 bilhão, incremento de
7% na mesma comparação.
Do faturamento total, cerca de 50% foi gerado nos
Estados Unidos. No mercado americano, as
vendas da Zoetis renderam US$ 718 milhões no
primeiro trimestre, aumento de 13%.
No primeiro trimestre, a Zoetis teve uma margem
bruta de 79,5% nos Estados Unidos, incremento
de 1,6 ponto percentual na comparação anual.
Fora dos EUA, o que inclui os negócios no Brasil, a
margem bruta ficou em 70,8%, aumento de três
pontos percentuais.
Globalmente, os medicamentos para animais de
companhia (cães e gatos, basicamente) foram a
principal fonte de receita da Zoetis. No primeiro
trimestre, as vendas desse segmento renderam
US$ 729 milhões no primeiro trimestre, aumento
de 24%.
No caso dos medicamentos para animais de
produção (bovinos, suínos e frango,
principalmente), as vendas renderam US$ 707
milhões, redução de 8% ante o mesmo período do
ano passado.
Em comunicado, a Zoetis destacou que o
aumento das vendas para animais de companhia,
que se tornaram mais importantes que as de
animais de produção, refletem a incorporação dos
resultados da Abaxis, que foi comprada no ano
passado. A empresa americana produz
medicamentos para cães e gatos.

Fonte: Valor



Resultado da CVS no 1º tri é impulsionado por medicamentos de marca
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A companhia informou que seu segmento de
benefícios de saúde, que inclui o negócio de
seguros da Aetna, gerou US$ 16,6 bilhões em
receitas.
A CVS elevou a previsão para resultados em 2019
e agora espera lucro ajustado por ação de US$
6,75 a US$ 6,90, frente ao intervalo de US$ 6,68 a
US$ 6,88 anterior.

A americana CVS Health atribuiu a melhora dos
resultados no último trimestre aos ganhos mais
fortes com medicamentos de marca. A
companhia sediada em Woonsocket, na Flórida,
registrou lucro líquido de US$ 1,4 bilhão no
intervalo, ou US$ 1,09 por ação, acima do ganho
de US$ 998 milhões, ou US$ 0,98 um ano antes.
Os ganhos ajustados foram de US$ 1,62 por ação,
superando o US$ 1,50 por ação que os analistas
cujas projeções foram compiladas pela Refinitiv
esperavam.
A CVS reportou vendas de mais fortes em sua
rede de farmácias, atribuindo o desempenho a
ofertas mais focadas na saúde e a um aumento
nas prescrições médicas. O volume de prescrição
cresceu 5,5% em relação ao mesmo período do
ano anterior.
"Nosso primeiro trimestre completo de operações
combinadas foi um sucesso em muitos aspectos",
disse o principal executivo da CVS, Larry Merlo,
em comunicado.
A receita da companhia no trimestre subiu 35%,
para US$ 61,6 bilhões, superando a previsão de
US$ 60,4 bilhões do mercado. As vendas pelo
critério mesmas lojas aumentaram 3,8%,
superando a estimativa da FactSet de expansão
de 1,2%.
Em novembro, a CVS concluiu a aquisição de US$
70 bilhões da seguradora de saúde Aetna, criando
uma gigante do setor que combina farmácias,
gerenciamento de benefícios farmacêuticos e
seguros.
 

Fonte: Valor



Medicamentos para Aids evitam transmissão de HIV em homens gays, aponta estudo
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As conclusões se somam a uma fase anterior do
estudo que analisou o risco de HIV entre casais
heterossexuais ser o diferentes nas mesmas
circunstâncias, e que também encontrou um risco
zero.
Embora 15 homens dos 972 casais gays desta
fase tenham se infectado com HIV durante os oito
anos de acompanhamento, testes genéticos
mostraram que suas infecções foram com cepas
de HIV recebidas de outro parceiro sexual.
Desde o início da epidemia de Aids nos anos
1980, mais de 77 milhões de pessoas foram
infectadas pelo HIV. Quase metade delas, ou 35,4
milhões, morreram em decorrência da Aids.
Especialistas globais de saúde dizem que a luta
contra o HIV está em um estágio precário, uma
vez que o número anual de mortes ligadas à Aids
está diminuindo e o número de pessoas
recebendo tratamento antirretroviral está
aumentando, mas o número de novas infecções
se mantém teimosamente alto na casa dos 1,8
milhão por ano em todo o mundo.

Um estudo europeu com quase 1 mil casais de
homens gays que fizeram sexo sem camisinha, e
nos quais um parceiro tinha HIV e estava
tomando medicamentos antirretrovirais para inibi-
lo, descobriu que o tratamento pode evitar a
transmissão sexual do vírus.
Depois de oito anos de acompanhamento dos
chamados casais serodiferentes, o estudo não
encontrou nenhum caso de transmissão de HIV.
O estudo prova, disseram os pesquisadores, que
usar uma terapia antirretroviral para inibir o vírus
da Aids a níveis indetectáveis também significa
que ele não pode ser transmitido pelo sexo.
"Nossas descobertas oferecem indícios
conclusivos para homens gays de que o risco de
transmissão de HIV com inibidor ART é zero",
disse Alison Rodger, professora da Universidade
College de Londres que coliderou a pesquisa.
Ela disse que a "mensagem poderosa" poderia
ajudar a acabar com a pandemia de HIV evitando
a transmissão do vírus em populações de risco
alto. Só neste estudo, por exemplo, os
pesquisadores estimam que o tratamento
antirretroviral inibidor evitou cerca de 472
transmissões de HIV durante os oito anos.
O estudo, publicado no periódico médico Lancet
na quinta-feira, avaliou o risco de transmissão de
HIV entre casais de homens gays serodiferentes -
em que um parceiro é HIV positivo e um é HIV
negativo - que não usam camisinha.

Fonte: DCI

Pesquisadores apontam que usar uma terapia antirretroviral
para inibir o vírus a níveis indetectáveis também significa que

ele não pode ser transmitido pelo sexo



Concessão de fábrica dobrou custo de medicamentos para o Estado de SP
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A CPM, por sua vez, cobrava da Furp um
ressarcimento de R$ 65 milhões referente até
2017 – os dados atualizados não foram
divulgados nem pelo governo nem pela
concessionária.
A dívida é resultado de distorção entre o preço
dos remédios previstos no contrato da PPP e o
valor de mercado dos mesmos medicamentos.
Isso porque, entre maio de 2015 e julho de 2016, a
Furp pagou para a CPM o mesmo valor das atas
de registro de preço das compras de remédios
feitas pela secretaria com outros fabricantes do
mercado. Mas, na média, o valor era 53% menor
do que o previsto no contrato da fábrica
privatizada para os mesmos itens.
Após ser cobrada pela CPM, que alegava
desequilíbrio no contrato, a secretaria passou a
fazer a partir de agosto de 2016 repasses fixos de
R$ 7,5 milhões mensais para a Furp pagar a
concessionária, independentemente do volume de
entrega de remédios pela fábrica.
O Estado teve acesso ao inquérito aberto pelo MP
estadual, com base em uma denúncia feita por
um funcionário da fábrica – a investigação está
sob sigilo. Documentos oficiais da Furp e da
secretaria mostram que há casos em que os
preços previstos na PPP chegam a ser sete vezes
mais caros do que os de mercado. É o caso do
sildenafila, remédio usado por quem sofre de
disfunção erétil, e fluoxetina, indicado para
depressão e transtorno alimentar. No início de
2018, cada comprimido produzido na fábrica tinha
custo de R$ 3,85 e R$ 0,30, respectivamente,
enquanto o preço de referência no mercado era
de R$ 0,49 e R$ 0,04

A concessão de uma fábrica de remédios do
governo paulista à iniciativa privada dobrou o
custo dos medicamentos genéricos adquiridos
pelo Estado, criou uma dívida milionária com o
laboratório contratado e colocou em xeque o
modelo de Parceria Público-Privada (PPP) para
gestão de indústrias farmacêuticas. Diante dos
problemas, o governo João Doria (PSDB) não
descarta rescindir o contrato, que é alvo de uma
investigação do Ministério Público Estadual e de
uma CPI recém-instalada na Assembleia
Legislativa de São Paulo.
A PPP foi assinada em agosto de 2013 pela
Fundação para o Remédio Popular (Furp), órgão
vinculado à Secretaria da Saúde, com a
Concessionária Paulista de Medicamentos (CPM),
controlada pelo laboratório EMS, para fazer a
gestão, operação e manutenção da fábrica de
Américo Brasiliense, no interior paulista. À época,
o então governador Geraldo Alckmin (PSDB)
destacou que a CPM investiria cerca de R$ 130
milhões na unidade nos cinco primeiros dos 15
anos de concessão e produziria 96 tipos de
medicamentos para serem distribuídos na rede
pública de Saúde.
Após quase seis anos de concessão, porém, a
concessionária só fez metade dos investimentos
previstos – o que ocorreu após notificações sobre
descumprimento do contrato – e produz apenas
13 dos 96 medicamentos, segundo a Secretaria
de Saúde. 

Após PPP assinada com a Furp, concessionária só produz 13
dos 96 itens previstos em contrato e cobra de fundação

ressarcimento de R$ 65 milhões
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A PGE deu parecer favorável à manutenção do
contrato, dizendo que ele previa não somente a
compra de remédios, mas também serviços de
manutenção da fábrica. Apesar disso, a comissão
do governo que acompanha as PPPs estaduais
não descarta a possibilidade de extinção do
contrato com a CPM. “Esse contrato de gestão da
Furp será investigado porque existem indícios de
algo que não deveria acontecer, que é interesse
privado sobrestar o poder público”, disse o
deputado Edmir Chedid (DEM), presidente da CPI
da Furp.
Órgãos rejeitam comparação
Apesar do longo imbróglio envolvendo os custos
da PPP, a Secretaria Estadual da Saúde, a Furp e a
CPM afirmam que não é possível comparar os
preços dos remédios da fábrica concedida com
os dos medicamentos compra diretamente no
mercado porque o contrato de concessão inclui
outros serviços, como manutenção da indústria.
Segundo a secretaria, foram realizados no ano
passado “diversos investimentos na fábrica”,
como instalação de válvulas e linhas para
purificação de água e obras de readequação
estrutural, previstas em contrato. “A atual gestão
da Furp tem total compromisso com a
transparência e tem se reunido periodicamente
com a CPM, por meio de um grupo de trabalho,
para verificar as alternativas de otimização da
fábrica”, afirmou, em nota. Segundo a pasta, os
preços das atas de registro “são exclusivamente
para fornecimento de medicamentos” para o
Estado, “mantendo assim diferença fundamental
da natureza jurídica das complexas atividades
realizadas pela CPM”.

Em ofício enviado à secretaria em maio de 2017, a
Furp destaca que a CPM não recolhe ICMS sobre
medicamentos vendidos, não tem gastos com
logística de distribuição, e o contrato não prevê
ganhos de escala na produção, ou seja, redução
do preço unitário para a compra de um volume
maior.
Registros
A PPP previa também que a concessionária
prestasse um serviço de assessoria à Furp na
obtenção de registros para fabricação de
medicamentos, autorizados pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os
registros feitos até hoje pela CPM, no entanto, são
vinculados às licenças que já pertenciam ao
Grupo EMS, chamados de “registros-clone”. Eles
são mais baratos e podem ser obtidos mais
rapidamente, mas impedem a transferência de
tecnologia à fundação, como definia o contrato.
A Furp não fez nenhum pagamento à empresa
referente à obtenção de registros, por entender
que a modalidade descumpria o acordo. A CPM
diz que o contrato não determinou meios para a
realização desses serviço e buscou “um trâmite
mais célere, com a consequente rápida liberação
dos medicamentos para a produção”. A empresa
e a secretaria dizem que o processo para
repassar os registros definitivos à Furp já foram
iniciados. Mas, dos 51 “clones” obtidos até agora,
nenhum foi repassado até agora.
Ainda em 2017, a Furp listou todos os “pontos
críticos” da PPP à secretaria, que pediu um
parecer à Procuradoria-Geral do Estado (PGE)
para saber se poderia pagar pelos medicamentos
o dobro do que paga no mercado.
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A fundação foi condenada a pagar R$ 14,9
milhões de indenização ao consórcio. Na
sentença, a juíza enfatizou que a fundação não
contestou o pedido. Os engenheiros da Camargo
Corrêa à época afirmaram que o acordo judicial
foi fechado mediante propina.

A CPM afirmou que os investimentos na
infraestrutura da fábrica estão “100% de acordo
com o cronograma acordado” com a Furp e que
“todos os procedimentos adotados para a
obtenção de registros de medicamentos foram
feitos conjuntamente”. A empresa afirmou ainda
que “tem interesse na célere realização do
processo de revisão contratual para restabelecer
o equilíbrio econômico-financeiro da concessão
que atualmente está em desfavor da
concessionária”.
Secretário da Saúde no governo Geraldo Alckmin,
David Uip afirmou que o impasse na PPP era
“conceitual” e “superava a função da secretaria”.
Segundo ele, o aumento da concorrência reduziu
o preço dos genéricos no mercado e a crise
econômica do País diminuiu o poder de compra
do Estado. “Não é problema simples, tanto é que
até hoje não foi resolvido”
Delação fala em propina
No ano passado, o Estado revelou que executivos
da construtora Camargo Corrêa delataram ao
Ministério Público de São Paulo o repasse de
propina a dois funcionários da Furp para que o
órgão controlado pelo governo paulista desistisse
de uma disputa judicial em 2013 e pagasse uma
indenização de R$ 18 milhões ao consórcio que
construiu a fábrica.
A Camargo Corrêa foi a líder de um consórcio
contratado pela Furp em 2005. A construção da
fábrica foi orçada em R$ 124 milhões. Em 2012,
três anos após a entrega da obra, o consórcio
moveu uma ação judicial cobrando uma
indenização da Furp. 

Fonte: Estadão


