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De acordo com o presidente e um dos sócios da
farmacêutica, Cleiton de Castro Marques, o
interesse dos sul-africanos surpreendeu porque a
molécula foi sintetizada inicialmente com vistas a
outros alvos - a pomada é indicada para micose
de unha e para uso vaginal, enquanto o
antifúngico injetável, para pacientes
imunodeprimidos com infecções graves, ainda
está em estágio pré-clínico.
Cientistas da África do Sul, porém, descobriram
que moléculas com perfil antimicótico podem
combater com sucesso também bactérias
causadoras da tuberculose multirresistente.
"Esperamos que essa seja a primeira de muitas
parcerias.
Com o registro, o dapaconazol será um produto
para o mundo", diz Marques. "A Biolab entende
que sua internacionalização se dará via inovação".
O primeiro passo de internacionalização da
farmacêutica, que montou um centro de pesquisa
e desenvolvimento no Canadá, foi possibilitado
justamente por outro produto inovador, o Vonau
Flash (ondansetrona), contra náusea e vômito e
de dissolução oral imediata. Desenvolvido em
parceria com a Faculdade de Ciências
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo
(USP), o medicamento foi lançado em 2005, está
entre os 15 produtos mais vendidos do Brasil e já
foi registrado no Peru e no Equador.
O medicamento, que no Brasil alcançou fatia de
quase 50% do mercado em que participa, está em
fase de registro em outros países da América do
Sul e Central, México e Arábia Saudita.

Primeira molécula 100% desenvolvida pela Biolab
e fruto de inovação radical, o dapaconazol será
testado na África do Sul para o tratamento da
tuberculose multirresistente. Ao mesmo tempo, a
farmacêutica brasileira está em tratativas com
laboratórios internacionais para oferecer a
formulação tópica desse potente antifúngico, cujo
nome comercial é Zilt, em outros países. No
Brasil, a pomada deve chegar às farmácias em
2020.
Resultado de nove anos de pesquisas e
desenvolvimento dentro da Biolab, o dapaconazol
é um composto orgânico que age contra agentes
causadores de infecções fúngicas graves em
pacientes imunodeprimidos, como portadores do
HIV, e de dermatomicoses. A versão em pomada,
a primeira a estar disponível, está encerrando a
fase 3 dos estudos clínicos.
Apresentada na Bio International Convention do
ano passado, principal evento de biotecnologia do
mundo, a molécula chamou a atenção do governo
da África do Sul, que busca um tratamento mais
eficiente para a doença que atinge mais de 450
mil pessoas por ano no país. Na edição da Bio
deste ano, no início de junho, o acordo com o
Departamento de Ciência e Tecnologia e o
Conselho de Pesquisa Médica da África do Sul
(Samrc, na sigla em inglês) foi firmado e a Biolab
cedeu a matéria-prima para os testes, além da
autorização de uso, já que o dapaconazol foi
patenteado.
 



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

De acordo com Marques, a Biolab, que investe 7% de seu faturamento anual em pesquisa,
desenvolvimento e inovação, tem outras cinco moléculas inovadoras em estudo, uma delas para
tratamento do câncer de próstata.

Fonte: Valor
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O lançamento do biossimilar do trastuzumabe,
sob a marca Zedora, foi focado na divulgação da
segurança e na eficácia do tratamento com esse
tipo de medicamento. Anos atrás, quando os
biossimilares surgiram na Europa, foram
recebidos com desconfiança pela classe médica.
Em 2017, segundo pesquisa da consultoria IQVIA,
que audita as vendas do setor no mundo, cerca de
80% dos médicos já se sentiam confortáveis ou
parcialmente confortáveis para prescrever o
tratamento.
No Brasil, diz o diretor da unidade de negócios
B2B do laboratório, Marco Dacal, os médicos
confiam na tecnologia, a Câmara de Regulação do
Mercado de Medicamentos (CMED) tem
entendimento sobre a formação de preços dos
biossimilares e o mercado ganha cada vez mais
competidores. "O mercado está maduro." Em um
ano, o Zedora tornou-se o primeiro produto em
vendas da Libbs, com R$ 180 milhões projetados
para 2019 apenas no mercado privado. O
laboratório tenta entrar no mercado público, mas
ainda não teve êxito.
Um dos grandes benefícios do lançamento do
Zedora para o mercado local, conta Dacal, foi seu
impacto nos preços. Antes mesmo de o
biossimilar estar disponível, o preço do produto de
referência já havia caído. Com o rituximabe, a
expectativa é reproduzir o sucesso do primeiro
anticorpo monoclonal lançado, alcançando os
mesmos 30% de participação ao fim do primeiro
ano.

Uma das grandes farmacêuticas nacionais, a
Libbs alcançou mais um marco relevante para
ampliar o acesso aos pacientes brasileiros de
anticorpos monoclonais, terapia inovadora para
tratamento do câncer e de doenças autoimunes.
Após registrar o primeiro biossimilar com o
princípio trastuzumabe no Brasil, usado contra o
câncer de mama, o laboratório obteve a
aprovação da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) para o primeiro biossimilar do
rituximabe (doenças autoimunes) com fabricação
local.
O registro do rituximabe da Libbs, sob a marca
Vivaxxia e indicado inicialmente para cânceres
hematológicos, coroa um projeto que começou a
ser executado em 2013, inicialmente com
investimentos de quase R$ 500 milhões, que
envolveu a construção da Biotec, fábrica de
medicamentos biológicos no complexo industrial
do laboratório em Embu das Artes (SP).
E é o primeiro de uma série que virá nos próximos
anos, de acordo com a diretora de relações
institucionais da farmacêutica, Márcia Martini
Bueno. "No pipeline, temos seis anticorpos
monoclonais que podem exigir R$ 1 bilhão em
investimentos", afirma.
Para a construção da Biotec, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
concedeu financiamento de R$ 250 milhões.
Outros R$ 250 milhões da Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep) foram aplicados em
estudos clínicos e em tecnologia. Com algumas
economias, os desembolsos com a fábrica
ficaram em R$ 227 milhões e o projeto contempla
futuras expansões de capacidade.
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O desafio, porém, será maior, já que o mercado hemotológico é menor e há outro biossimilar do
mesmo princípio ativo em vias de ser lançado. Neste momento, o medicamento aguarda a
aprovação de preço pela CMED e deve ser lançado no segundo semestre.
 
Outros dois biossimilares em fase de desenvolvimento são o bevacizumabe, que está fase final de
estudos e deve ser submetido ao aval da Anvisa no fim de 2020, e o palivizumabe, indicado para
bebês prematuros.
 
A aposta em inovação também levou a Libbs a investir US$ 1 milhão em uma start-up nacional, a
Pluricell Biotech, da Incubadora USP/IPEN-Cietec. O objetivo da parceria, fechada em maio, é
desenvolver em conjunto uma terapia celular regenerativa para doenças cardiovasculares. A partir
de células-tronco, serão geradas células cardíacas que serão implantadas em pacientes que as
perderam. O projeto está na fase pré-clínica e a previsão é iniciar os testes em humanos em 2023.

Fonte: Valor
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A Raia Drogasil , maior rede de drogarias do Brasil, anunciou a incorporação da Drogaria Onofre,
cuja compra foi anunciada em fevereiro e concluída nesta segunda-feira.
 
Segundo a Raia Drogasil, a operação, que depende de aprovação de seus acionistas em assembleia
geral, resultará em maior eficiência operacional, administrativa e financeira, com aproveitamento de
sinergias e redução de custos.
 
De acordo com o comunicado, não haverá custos relevantes envolvidos na incorporação.

Fonte: DCI

Compra foi anunciada em fevereiro e concluída na segunda-feira
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A RD pagou um valor simbólico à americana CVS
para adquirir a Onofre, considerando a
incorporação de um negócio com prejuízo
operacional.
"Esse prejuízo que ela traz não tem efeito maior
em nossos números. É algo muito pequeno
contabilmente. Somos um negócio de 2 mil lojas e
entram 50 lojas", acrescentou o diretor. "A Onofre
entra na RD com caixa líquido positivo. Não há
pressão de caixa."
A expectativa é que a venda por loja da Onofre se
aproxime mais dos números da RD. Na Raia
Drogasil, a venda está em R$ 800 mil por ponto ao
mês, e na Onofre, na faixa de R$ 500 mil. "Se
chegar a 700 mil já será uma vitória", disse.
A sede da Onofre, próxima à avenida Paulista,
deve ser desativada e funcionários estão sendo
transferidos para a matriz da RD, no Butantã, zona
oeste de São Paulo. "A redução de pessoal será
basicamente no 'backoffice', e será pequena. Não
haverá demissão considerável em loja", afirmou
Marcílio Pousada, presidente da RD.
A Onofre apurou vendas de R$ 480 milhões em
2018, sendo que 45% foram originárias do site e
55% das lojas. O grupo RD faturou R$ 15,5 bilhões
em 2018, com 1.825 pontos. O plano de
integração começa a avançar após o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ter
concluído, na segunda-feira, o processo de
aprovação da aquisição.
Entre as trocas de iniciativas, a Onofre vai trazer
ao grupo RD o conhecimento em serviços, como
aplicação de vacinas, e o sistema de televendas.

Na virada de 31 de julho para 1º de agosto, os
sistemas da rede Onofre serão integrados aos do
grupo Raia Drogasil (RD). Ao longo do mês, os
pontos de venda da Onofre, comprada em
fevereiro, terão as fachadas alteradas para o
logotipo da Raia ou da Drogasil.
Com isso, a marca Onofre não será mais usada
em lojas físicas, apenas no comércio eletrônico.
Oito dos seus 50 pontos no país devem ser
fechados, por conta da sobreposição de unidades
com a RD ou por baixo desempenho. O centro de
distribuição da Onofre, no bairro paulistano da
Mooca, já foi desativado pela antiga gestão, há
cerca de dois meses.
"Definimos na estratégia das marcas que a Onofre
será uma operação on-line 'pura' e a mais
combativa em preço. Quem buscar conveniência
e rapidez na entrega vai comprar na Raia Drogasil
e quem quiser preço, terá a Onofre", disse Eugênio
De Zagottis, diretor de planejamento corporativo
da RD, em entrevista ao Valor na sede da
companhia, em São Paulo.
Entre agosto e novembro, os sistemas de vendas
nos sites das redes também serão integrados,
algo que leva um tempo maior por ser mais
complexo do que a migração do sistema das
lojas. No terceiro trimestre, os números da Onofre
passarão a ser incluídos no balanço da RD.
"Até o fim do ano, teremos uma única empresa.
Calculamos que, em seis meses, a Onofre deixará
de ser uma operação com Ebitda negativo
[prejuízo operacional] e volte ao positivo. Quando
colocarmos a empresa na estrutura da Raia
Drogasil, os ganhos gerados acabarão invertendo
essa curva negativa", afirmou Zagottis. 
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Os nove centros de distribuição da RD atenderão os pedidos do site da Onofre, que continuará a
fazer entregas em residências. Mas não será possível comprar no site da Onofre e retirar a
mercadoria nas lojas da RD. "As marcas não se misturam nisso", disse Zagottis.
 
O executivo mencionou que manteve no segundo trimestre a política de preços mais agressivos nos
medicamentos genéricos, apesar de o mercado sinalizar menor guerra de preços do que em 2018.

Fonte: Valor
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O gasto tributário (subsídio) com as deduções,
em 2017, foi maior, chegando a R$ 15,1 bilhões –
o equivalente a 32,8% do total de subsídios em
saúde e 8,9% da arrecadação do Imposto de
Renda da Pessoa Física.
Esse é o maior item na conta de R$ 45,9 bilhões
que o governo federal tem de subsídios na área
de saúde e que incluem também a desoneração
da produção de medicamentos (R$ 11,2 bilhões) e
a isenção da contribuição previdenciária patronal
para as entidades filantrópicas (R$ 7,8 bilhões).
As simulações foram feitas pela Secretaria de
Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria
(Secap) como parte da política de avaliação da
eficiência dos subsídios concedidos pelo governo
federal.
A avaliação acontece no momento que o governo
está debruçado na elaboração de uma proposta
de reforma tributária que pode mexer também no
IRPF e no imposto de renda das empresas (IRPJ).
Os dados mostram também que o volume dos
subsídios concedidos para o setor de saúde não
apenas é expressivo, mas também apresenta
ritmo de crescimento superior aos gastos diretos
da União (orçamentários) nessa área. Em 2017,
os subsídios tributários em saúde
corresponderam a 40% do total de gastos diretos
no setor. Na prática, esse porcentual elevado
indica uma ampliação do uso de subsídios
tributários para o financiamento da política de
saúde.

Estudo do Ministério da Economia propõe o fim
das deduções médicas em troca de um corte de
todas as alíquotas do Imposto de Renda da
Pessoa Física. Deduções permitem diminuir o
valor do imposto a ser pago ou aumentar a
restituição a receber.
Cálculos do estudo apontam que o fim da
dedução de despesas médicas pode ser
compensado com a redução de 8% das alíquotas
de todas as faixas de renda. A mudança, avalia a
equipe do governo Jair Bolsonaro, tem potencial
de atingir um número maior de brasileiros que
pagam Imposto de Renda e custaria mais barato
para os cofres públicos.
Hoje, as renúncias das despesas médicas
beneficiam apenas os 20% mais ricos da
população brasileira. O resultado do estudo
mostrou que a política de concessão desse
subsídio dado pelo governo por meio da dedução
das despesas médicas alimenta o caráter
regressivo do Sistema Tributário Nacional, no qual
quem ganha menos paga proporcionalmente mais
do que os de renda mais elevada. Ou seja, as
deduções médicas tendem a aumentar a
desigualdade de renda do País.
Projeções
Pelas simulações feitas pelo Ministério da
Economia, um corte de 8% de cada uma das
alíquotas atuais (7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%)
implicaria uma renúncia de R$ 14,6 bilhões. 

Contrapartida à extinção das isenções seria a redução de 8%
nas alíquotas de todas as faixas do Imposto de Renda da

Pessoa Física
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Subsídios
Dessa forma, o crescimento dos subsídios tributários para os consumidores de serviços privados
de saúde ocorre em oposição às necessidades de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS).
 
“Os gastos tributários com a dedução das despesas médicas no IRPF são concentrados do ponto
de vista da renda individual e regional”, diz o secretário Alexandre Manoel Angelo da Silva, que
comanda a Secap. Segundo ele, as simulações da secretaria mostram que, se o objetivo for manter
o atual nível de arrecadação, compensar a eventual extinção desses subsídios com redução das
alíquotas marginais (em todas as faixas) do IRPF estimulará a economia.
 
“Também vai reduzir distorções alocativas e incentivar a oferta de trabalho, assim como aumentará
a transparência orçamentária”, diz. Ele destaca que os subsídios não são explícitos na peça
principal do orçamento nem discutidos anualmente pelo Congresso. O estudo projeta que a
renúncia com as deduções médicas deve saltar de R$ 15,1 bilhões em 2017 para R$ 26,3 bilhões
em 2030.

Fonte: Estadão
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A Casa Branca trabalha em um decreto que garante que os Estados Unidos pagarão os preços mais
baixos no mundo para produtos farmacêuticos, afirmou o presidente Donald Trump nesta sexta-feira.
 
Trump disse que o decreto será uma "cláusula de nação favorecida", onde os EUA pagarão o preço
mais baixo que qualquer outra nação. "Eles têm tirado vantagem desse sistema durante muito tempo, o
setor farmacêutico", afirmou Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: DCI
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Nesse sentido, ele disse que a quebra de patentes
de medicamentos pode prejudicar os
investimentos no setor. “Não é bom ameaçar
quebras de patente. O país jamais deveria fazer
isso. Temos de zelar pela inventividade e pelo
tempo gasto no balcão de pesquisa e no balcão
dos nossos pesquisadores. Sei que cada um de
vocês gasta hoje algumas centenas de milhares
de dólares para fazer seus sistemas de
compliance [para estar em conformidade com leis
e regulamentos], e que essa palavra passou a ser
obrigatória nas empresas.”
Mandetta lembrou que o documento final,
assinado por muitos dos países participantes da
Convenção Mundial da Saúde em Genebra, pede
mais transparência na confecção de preços de
medicamentos. Segundo ele, isso será necessário
“para que possamos enfrentar o início dessa
revolução de maneira adequada e equilibrada”.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta,
disse hoje (4) que o país jamais deveria quebrar
patentes de medicamentos, uma vez que isso
prejudica a inventividade e o tempo gasto pela
iniciativa privada com pesquisas e pesquisadores.
Citando documento produzido pela Convenção de
Genebra, Mandetta defendeu ainda maior
transparência no cálculo dos preços cobrados por
medicamentos.
A afirmação foi feita durante a abertura do
Seminário Interfama – Inovação Tecnológica na
Saúde e o Valor para o Paciente, em Brasília. Ao
se dirigir a representantes do setor de saúde, o
ministro disse ser o setor privado que produz,
cabendo ao governo o papel de estimular
iniciativas de produção.“O Ministério da Saúde
tem grande expectativa em relação ao setor. O
século 21 será maravilhoso para se viver. Cada
um de vocês pode estar na iminência de anunciar
mais um passo; mais um avanço. Após
decifrarmos o genoma e colocarmos esse quebra-
cabeça à disposição da ciência e da indústria
farmacêutica, sabíamos de antemão que teríamos
o século de inovações na área genética”, disse o
ministro
Diante do cenário, Mandetta defendeu a criação
do Instituto Brasileiro de Genética, o aumento do
número de geneticistas e dos estudos sobre o
assunto no país. “Não podemos ficar com a
dependência tecnológica tão perigosamente
elevada”, afirmou.

Fonte: Exame

Em evento, Mandetta disse ser o setor privado que produz,
cabendo ao governo o papel de estimular iniciativas de

produção
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento ao recurso especial de uma empresa
farmacêutica e manteve o entendimento de acórdão que considerou válido o ato administrativo que
concedeu ao laboratório Abbott a patente de invenção do medicamento Kaletra, usado no
tratamento da Aids. A decisão é da 3ª Turma (REsp 1753535). No caso, ao ajuizar a ação anulatória,
a empresa recorrente alegou, entre outras coisas, que a patente foi concedida sem que o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) examinasse os requisitos gerais de patenteabilidade
previstos no artigo 8° da Lei nº 9.279/1996 (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial).
Além disso, argumentou que a patente seria nula, pois não houve anuência prévia da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) quanto aos eventuais riscos do medicamento à saúde
pública. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e decretou a nulidade da patente, mas o
Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região a considerou válida, uma vez que o único vício
detectado no ato administrativo - ausência de manifestação da Anvisa - foi sanado no curso da
ação.

Fonte: Valor
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A 9ª Vara Cível Federal em São Paulo deferiu tutela antecipada (espécie de liminar) para que a
União Federal forneça o medicamento Laronidase (Aldurazyme) a uma menor portadora de
síndrome de Hurler-Sheie, de forma contínua e de acordo com prescrição médica. A síndrome,
também conhecida como MPS I, é uma doença genética rara caracterizada por deformações
esqueléticas e atraso no desenvolvimento motor e intelectual, podendo levar o portador à morte, por
volta dos 25 anos de idade. A autora da ação (nº 5009 175-48.2017.4.03.6100) alega que é
portadora da doença desde os dois anos e que o medicamento foi aprovado pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa). No entanto, trata-se de um produto de alto custo que não está
disponível na rede pública. Em sua defesa, a União Federal alega que o medicamento em questão
não teve a sua eficácia e segurança totalmente demonstradas cientificamente e que o Ministério da
Saúde já oferece tratamentos alternativos para os sintomas gerados pela enfermidade da autora.
Para a juíza Cristiane Farias Rodrigues dos Santos, porém, "o fato de existir tratamento paliativo
fornecido pela rede pública (SUS), não impede que a autora busque pela via jurisdicional o único
tratamento viável para a sua enfermidade.

Fonte: Valor


