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Laboratório EMS investe R$ 500 mi em medicamentos com prescrição médica
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O laboratório farmacêutico fabricante de genéricos EMS está investindo R$ 500 milhões em sua
área de medicamentos com prescrição médica, para alavancar em 20% o faturamento deste
segmento em 2019, para R$ 2 bilhões. Os recursos serão direcionados para ampliar a força de
vendas, promover a carteira da unidade, marketing e lançamento de seis novos medicamentos. No
apelojunto à classe médica, a EMS quer aumentar o time de propagandistas para
aproximadamente dois mil profissionais, dos atuais 1,6 mil. Eles são responsáveis por realizar
nada menos do que uma média de 440 mil visitas por mês ou cerca de 22 mil por dia.

Fonte: Estadão



Dasa compra laboratório argentino Maipú
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Nesses quatro anos, foram investidos R$ 1,7
bilhão em inovação médica, tecnologia,
equipamentos e expansão das unidades. A
estratégia de investimento neste período é bem
diferente dos anos anteriores quando o foco eram
as aquisições de concorrentes. Atualmente, a
Dasa é dona de cerca de 750 unidades
distribuídas em cerca de 50 diferentes
laboratórios. No total, a Dasa realiza 250 milhões
de exames por ano.
Nos últimos dois anos, uma parte relevante dos
esforços da Dasa tem sido em inovação e
genética. Bueno, inclusive, deixou o dia a dia da
companhia para se dedicar aos projetos de
inovação da companhia que, atualmente, é
liderada por Carlos de Barros Jorge Neto, que até
outubro era vice-presidente financeiro. A
expectativa é que em dez anos o negócio de
genética seja maior do que a companhia atual,
cuja receita líquida foi de R$ 3 bilhões no ano
passado.
O Maipú é a primeira aquisição internacional, mas
desde o ano passado a Dasa já vem trabalhando
fortemente com laboratórios de outros países
para desenvolvimento de pesquisa científica, o
que acaba contribuindo para a companhia
brasileira se aproximar de empresas
internacionais. Em outubro, a gigante americana
Quest Diagnostics, maior laboratório do mundo
com receita de US$ 7,5 bilhões em 2018, criou um
grupo com sete laboratórios para pesquisa clínica
e transferência de tecnologia. A Dasa foi
escolhida para representar o Brasil ao lado de
laboratórios da Europa, Ásia, Oriente Médio e
Austrália.

Maior rede de medicina diagnóstica do Brasil, a
Dasa anunciou nesta quinta-feira a aquisição de
100% do laboratório argentino Diagnóstico Maipú,
que também é o maior do país vizinho. A
transação marca o início da internacionalização
da Dasa e do próprio setor de medicina
diagnóstica. Até então, nenhum laboratório
brasileiro havia adquirido uma operação no
exterior.
Com oito unidades em Buenos Aires, o Maipú
realiza, principalmente, exames de imagem e
atende ao mercado premium. “Pesou na escolha
da aquisição o fato deles investirem muito em
tecnologia e pesquisa científica. Acreditamos que
há oportunidades de crescimento em patologia e
genética, áreas que ainda são pouco exploradas
no Maipú”, disse Romeu Côrtes Domingues,
presidente do conselho da Dasa.
A transação, cujo valor não foi divulgado, será
quitada em parcelas e haverá um adicional em
caso de metas pré-estabelecidas atingidas. Os
fundadores e principais gestores do Maipú
permanecem.
O mercado de medicina diagnóstica na Argentina
é bastante pulverizado e ainda está em fase inicial
de consolidação. Em Bueno Aires, principal cidade
do país, cerca de 30% da população têm convênio
médico, sendo que a maior parte é administrada
pelos sindicatos trabalhistas. O modelo de saúde
dominante na Argentina é o das Obras Sociales
em que os custos médicos são divididos entre o
Estado e o usuário final. A internacionalização é
um projeto que já estava no radar da Dasa desde
2015, quando Pedro Bueno assumiu a presidência
da companhia

Fonte: Valor
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Apesar de ter acertado um acordo de não
julgamento com as autoridades dos EUA, a Reckitt
Benckiser não precisou admitir nenhuma
irregularidade.
"Embora a RB [Reckitt Benckiser] tenha agido
dentro da lei em todos os momentos e negado
expressamente todas as acusações de que teria
se engajado em qualquer conduta irregular, o
conselho de administração da RB, depois de
cuidadosa consideração, determinou que o
acordo está nos melhores interesses da
companhia e de seus acionistas", destacou a
companhia em seu comunicado.
A Reckitt Benckiser tenta superar de vez o
episódio, uma vez que prepara o terreno para um
possível desmembramento de suas operações
em duas empresas e aguarda a chegada de um
novo executivo-chefe em setembro.
O caso vinha pondo em dúvida as perspectivas da
empresa em razão dos riscos dos pagamentos
que poderia ser obrigada a fazer em função dos
problemas legais da Indivior ou até de ser
denunciada futuramente. A Reckitt Benckiser
havia reservado US$ 400 milhões para cobrir o
passivo legal relacionado à Indivior.
Analistas do Morgan Stanley consideraram o
acordo uma "clara resolução positiva" para a
Reckitt Benckiser. As ações da empresa
chegaram a subir 3% nos negócios pela manhã,
enquanto as da Indivior subiram 25%.

A Reckitt Benckiser concordou em pagar US$ 1,4
bilhão às autoridades americanas na maior pena
já aplicada no caso da crise de opiáceos no país.
O acordo com o Departamento de Justiça dos
Estados Unidos (DoJ, na sigla em inglês) e a
Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC)
soluciona as investigações sobre a forma como
uma ex-subsidiária da Reckitt Benckiser lidou com
o marketing de um remédio usado para tratar o
vício em analgésicos.
As autoridades americanas acusam a empresa,
que pertenceu à Reckitt Benckiser até 2014, de ter
feito afirmações não substanciadas sobre uma
nova versão do Suboxone, um remédio para
tratamento de vícios, de 2006 a 2015.
A Reckitt Benckiser desmembrou a unidade em
2014, transformando-a em uma empresa
separada chamada Indivior, com ações
negociadas no Reino Unido.
A decisão de chegar a um acordo chega apenas
três meses depois de um tribunal do júri federal
em Virgínia ter denunciado a Indivior e exigido
pelo menos US$ 3 bilhões em multas pelas
acusações de que a empresa tentou impulsionar
as vendas do Suboxone, seu remédio mais
vendido, com um esquema de marketing
fraudulento.
O acordo com a Reckitt Benckiser é o maior
acertado até agora na crise que levou à morte de
mais de 200 mil americanos e deixou cerca de 2
milhões sofrendo de distúrbios pelo uso de
opiáceos, segundo os Centros de Controle e
Prevenção de Doenças (CDCP).
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Ainda assim, cada Estado pode optar por fazer
parte ou não do acordo, de forma que a empresa
ainda poderia enfrentar processos dos Estados
que optem por seguir tal caminho.
A empresa também concordou em cooperar nas
investigações contra a Indivior, que continua
lutando contra as acusações.
O julgamento está marcado para 2022.
A Reckitt Benckiser informou que vai pagar a pena
por meio de linhas de crédito que já possui e do
caixa de seus negócios.
O tamanho da pena foi calculado com base na
soma das vendas do medicamento Suboxone
Film para pacientes dos programas públicos de
saúde Medicaid e Medicare entre 2010 e 2014.

Resolver a questão, porém, não saiu barato. A
pena contra a Reckitt Benckiser supera de longe a
de US$ 600 milhões paga pela Purdue Pharma,
que foi pioneira com o remédio opiáceo mais
popular, conhecido como OxyContin. Financiada
pela família bilionária Sackler, a empresa de
capital fechado ainda pode enfrentar vários
processos na esfera estadual e já comunicou que
estuda entrar com pedido de recuperação judicial
para proteger-se.
Para Laxman Narasimhan, que vai ser o novo
executivo-chefe da Reckitt Benckiser, o acordo tira
de sua frente um problema espinhoso, que
poderia ter impactado sua presidência. Agora, o
veterano da PepsiCo poderá direcionar sus
atenções para reanimar as vendas estagnadas da
divisão de saúde da empresa, que comercializa
remédios vendidos sem receita como o Nurofen e
o Mucinex.
Sua outra grande tarefa será intensificar os
esforços da Reckitt Benckiser para separar-se em
duas empresas - uma de saúde e outra de
produtos de uso doméstico e de higiene. O
projeto, conhecido internamente com "RB 2.0", é
peça essencial na estratégia da companhia e
investidores temiam que as incertezas com os
problemas jurídicos nos EUA pudessem retardar o
plano.
O acordo com as autoridades americanas
também prevê a criação de um fundo para os
Estados americanos que pagaram o Suboxane
para pacientes participantes do Medicaid, o
programa público de assistência médica. 

Fonte: Valor
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Nesses quatro anos, foram investidos R$ 1,7
bilhão em inovação médica, tecnologia,
equipamentos e expansão das unidades.
A estratégia de investimento neste período tem
sido bem diferente dos anos anteriores quando o
foco eram as aquisições de concorrentes.
Atualmente, a Dasa é dona de 828 unidades de
mais de 40 diferentes laboratórios no país.
No total, o grupo realiza 250 milhões de exames
por ano o que a posiciona como a quinta maior
rede de medicina diagnóstica do mundo, segundo
a Dasa.
Nos últimos dois anos, uma parte relevante dos
esforços da Dasa tem sido em inovação e
genética. 
Bueno, inclusive, deixou o dia a dia do negócio
para se dedicar a projetos de inovação da
companhia que, atualmente, é liderada por Carlos
de Barros Jorge Neto, que até outubro era vice-
presidente financeiro. 
A expectativa é que em dez anos o negócio de
genética seja maior do que a companhia atual,
cuja receita líquida atingiu R$ 3 bilhões em 2018.
O Maipú é a primeira aquisição internacional, mas
desde o ano passado a Dasa vem trabalhando
fortemente com laboratórios de outros países
para desenvolvimento de pesquisa científica.
Essas parcerias acabam contribuindo para que a
companhia brasileira se aproxime de laboratórios
internacionais.
 

Maior rede de medicina diagnóstica do Brasil, a
Dasa informou, ontem, a aquisição de 100% do
laboratório argentino Diagnóstico Maipú, que
também é o maior do país vizinho. A transação
marca o início da internacionalização da Dasa e
do próprio setor de medicina diagnóstica. Até
então, nenhum laboratório brasileiro havia
adquirido uma operação no exterior.
Com oito unidades em Buenos Aires, o Maipú
realiza, principalmente, exames de imagem e
atende ao mercado premium. "Pesou na escolha
da aquisição o fato deles investirem muito em
tecnologia e pesquisa científica. Acreditamos que
há oportunidades de crescimento em patologia e
genética, áreas que ainda são pouco exploradas
no Maipú", disse Romeu Côrtes Domingues,
presidente do conselho da Dasa.
A transação, cujo valor não foi divulgado, será
quitada em parcelas e haverá um adicional caso a
operação alcance metas pré-estabelecidas. Os
fundadores e principais gestores do Maipú
permanecem no negócio.
O mercado de medicina diagnóstica na Argentina
é bastante pulverizado e ainda está em fase inicial
de consolidação. Em Bueno Aires, principal cidade
do país, cerca de 30% da população têm convênio
médico, sendo que a maior parte é administrada
pelos sindicatos trabalhistas. O modelo de saúde
dominante na Argentina é o das Obras Sociales,
sistema em que os custos médicos são divididos
entre o Estado e o usuário final.
A internacionalização é um projeto que já estava
no radar do grupo Dasa desde 2015, quando
Pedro Bueno assumiu a presidência. 
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Em outubro, a gigante americana Quest Diagnostics, maior laboratório do mundo com receita de
US$ 7,5 bilhões em 2018, criou um grupo com sete laboratórios para pesquisa clínica e
transferência de tecnologia. A Dasa foi escolhida para representar o Brasil ao lado de laboratórios
da Europa, Ásia, Oriente Médio e Austrália.

Fonte: Valor
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Não estamos concentrados apenas em um
momento", explicou ao Broadcast o presidente da
companhia no Brasil, o escocês Fraser Hall.
Em São Paulo há 20 anos, a ambição da empresa
é melhorar a vida de 5,5 milhões de pacientes
brasileiros até 2025. "Temos compromisso com o
Brasil", afirmou Hall. Ele descartou, no entanto, um
dos objetivos mais desejados pelo governo do
Estado, que é o de criar um centro de pesquisa no
País, como já tem em outras unidades no mundo,
como na China, Japão e Estados Unidos, além de
em seus países sede: Reino Unido (Cambridge) e
Suécia (Gothenburg).
"Não está nos planos no momento, mas estamos
fazendo várias iniciativas de pesquisa na área
clínica no Brasil, mas não temos laboratórios, não
estamos fazendo descobertas no País", disse o
executivo.
De acordo com Hall, o Brasil deve se tornar uma
oportunidade para a empresa nesse sentido, mas
não no momento. Antes, segundo ele, é preciso
desenvolver mais as bases da ciência local e ter
mais infraestrutura no setor de educação.
Antes da assinatura do protocolo, Doria e sua
equipe visitaram a instalação da empresa em
Cambridge e se disse impressionado com o que
viu no local. Aos executivos da companhia,
reafirmou que seu governo é liberal e disse que
atuações como a da empresa em Cotia são
importantes para o Estado e para o País.

Na Inglaterra até quinta-feira, 11, para angariar
investimentos ao Estado, o governador de São
Paulo, João Doria, assinou nesta terça-feira, 9, um
protocolo de intenções com a gigante
farmacêutica AstraZeneca para uma parceria de
cooperação com o Hospital das Clínicas.
A intenção é modernizar a instituição dentro do
modelo 4.0, um conceito trazido do setor
industrial, que vive a Quarta Revolução, que busca
a integração de todas as áreas possíveis, uso de
inteligência artificial, robótica e Big Data.
Com atuação em Cotia, na Grande São Paulo, a
empresa atua em vários países do mundo e o
Brasil  é um dos poucos locais que ainda não
contam com um centro de pesquisa e
desenvolvimento. "Fizemos um apelo para que
implantem em São Paulo um centro de pesquisa",
relatou o governador.
Além de colaborar com conhecimento científico
para aprimoramento dos protocolos de
tratamento no maior complexo hospitalar da
América Latina, pelo acordo, a empresa irá ceder
tecnologia, estimulando a implantação de
processos inovadores.
"Uma das questões da medicina hoje não é tratar
de uma doença em um paciente, mas o que
estamos fazendo agora é olhar toda a história do
paciente, até mesmo antes de ser diagnosticado
com alguma enfermidade.

Governador de São Paulo assinou um protocolo de intenções
com o laboratório AstraZeneca para parceria de cooperação

com o Hospital das Clínicas
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"Falo de São Paulo porque é o que a gente gerencia, então é a fronteira que temos de ter, mas é
importante para São Paulo e para o Brasil, claro", disse o governador que não assume, mas que
pavimenta seu caminho como candidato em 2022.
 
Após o evento, Doria disse ao  Broadcast  que, num primeiro momento, a parceira não envolve
investimentos, mas que eles poderão vir numa segunda fase. "Há perspectivas de investimentos em
programas de estudos, na chamada ciência médica. Diria que é uma segunda etapa, mais breve até",
disse, argumentando que São Paulo se diferencia do restante do País e que já conta com
infraestrutura. "Esse protocolo acelera o processo nessa direção."
 
Para o presidente da InvestSp, Wilson Mello, que também participou da formatação do acordo, essa
iniciativa já implantada pela empresa em outros hospitais em diversas partes do mundo é uma
tendência. "O futuro da área da saúde passa necessariamente pela tecnologia e inovação."

Fonte: Estadão
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Os índices acionários europeus encerraram sem grandes movimentações nesta sexta-feira,
enquanto os fabricantes de medicamentos foram pressionados por temores de que o governo norte-
americano intervenha sobre os altos preços dos remédios, enquanto depoimentos do chairman do
Federal Reserve, Jerome Powell, ajudavam a limitar as perdas.
 
O índice FTSEurofirst 300 <.FTEU3> caiu 0,06%, a 1.522 pontos, enquanto o índice pan-europeu
STOXX 600 <.STOXX> ganhou 0,04%, a 387 pontos, interrompendo a sequência de cinco semanas
de ganhos, já que os índices regionais não se beneficiaram da posição 'dovish' do Fed nesta
semana.
 
As ações suíças <.SSMI> apresentaram desempenho inferior, recuando mais de 1%, com as
farmacêuticas incluindo Roche Holdings , Novartis e Novo Nordisk caindo mais de 2%.
 
As farmacêuticas europeias vêm pesando sobre o índice de saúde <.SXDP> desde quinta-feira,
depois que a Casa Branca encerrou o plano de descontos para saúde e levantou a possibilidade dos
parlamentares dos Estados Unidos intervirem sobre os altos preços dos medicamentos.
 
O índice FTSEurofirst 300 <.FTEU3> fechou em queda de 0,06%, a 1.522 pontos.
 
Em LONDRES, o índice Financial Times <.FTSE> recuou 0,05%, a 7.505 pontos.
 
Em FRANKFURT, o índice DAX <.GDAXI> caiu 0,07%, a 12.323 pontos.
 
Em PARIS, o índice CAC-40 <.FCHI> ganhou 0,38%, a 5.572 pontos.
 
Em MILÃO, o índice Ftse/Mib <.FTMIB> teve valorização de 0,06%, a 22.182 pontos.
 
Em MADRI, o índice Ibex-35 <.IBEX> registrou alta de 0,14%, a 9.293 pontos.
 
Em LISBOA, o índice PSI20 <.PSI20> valorizou-se 0,68%, a 5.221 pontos.

Fonte: DCI



Visando ao lucro, farmacêuticas dedicam esforços aos mais pobres
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possibilitando que as fabricantes de genéricos
abasteçam mercados na África, Ásia e América
Latina com remédios baratos. Mas ainda há
oportunidades para o crescimento. A maior parte
do progresso da indústria se limita a poucas
empresas, e seus esforços são demasiadamente
dependentes do dinheiro de doadores, de acordo
com relatório divulgado em maio pela Access to
Medicine Foundation, responsável pela publicação
do índice, e também com entrevistas de
especialistas.
Conforme as pessoas vivem mais tempo nos
países em desenvolvimento, as mortes por
câncer, diabetes e problemas cardíacos estão
aumentando. Empresas farmacêuticas são menos
ágeis na oferta de tratamentos para doenças
crônicas. “A situação ainda é frágil", avaliou
Jayasree K. Iyer, diretor executivo da fundação. “O
afastamento de uma empresa ou uma queda nos
investimentos de saúde pode colocar em risco o
progresso alcançado até agora”.
O índice classifica agora as 20 maiores empresas
farmacêuticas dos Estados Unidos, Europa e
Japão de acordo com seus esforços de
distribuição de medicamentos para a população
pobre do mundo. A GSK, antes conhecida como
GlaxoSmithKline, foi campeã em todas as edições,
e sua pontuação aumenta constantemente.
Johnson & Johnson, Novartis, Sanofi e Merck
KGaA, com sede na Alemanha, apresentam
pontuação consistentemente alta.

Vinte anos atrás, milhares de africanos morriam
diariamente de aids enquanto as empresas
farmacêuticas apenas assistiam, declarando
sentirem muito e alegando ser impossível reduzir
o preço de seus medicamentos contra o HIV, que
chegava a US$ 15.000 por ano. Amplas mudanças
transformaram a indústria farmacêutica nas duas
décadas mais recentes. Poderosos remédios
antes disponíveis apenas em países ricos são
agora distribuídos nos locais mais remotos do
planeta, salvando milhões de vidas a casa ano.
Quase 20 milhões de africanos recebem agora o
tratamento contra o HIV - a um custo anual
inferior a US$ 100 por ano. Medicamentos da
mais alta qualidade para o tratamento da malária,
tuberculose, hepatite C e alguns tipos de câncer
são agora vendidos a preços baixos em países
pobres.
Antes demonizadas por seu interesse imoral no
lucro, muitas das 20 maiores empresas
farmacêuticas do mundo mostram agora seus
esforços para ajudar os países mais pobres no
combate a doenças negligenciadas. Elas
concorrem entre si no Access to Medicine Index
[Índice de Acesso a Medicamentos], que as
classifica de acordo com seus esforços de
caridade.
Várias delas chegam até a cooperar com as
empresas indianas de genéricos antes
consideradas “piratas” por meio do
sublicenciamento, 

Remédios antes disponíveis apenas em países ricos, como o
tratamento contra HIV, são agora distribuídos nos locais mais

remotos do planeta
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“Oito delas disseram que algumas das nossas
respostas estavam erradas, decidindo participar",
destacou. “Dois anos depois, todas as 20
respondiam às nossas solicitações”.
Yo Takatsuki, executivo da firma Axa Investment
Managers, em Londres, disse que as empresas
começaram a enxergar novos motivos para
distribuir remédios em países pobres: o lucro
futuro. Conforme os mercados ocidentais
envelhecem e sua população se estabiliza,
empresas como AstraZeneca e Sanofi obtêm
agora quase um terço da sua receita nos países
em desenvolvimento. “Enquanto investidores,
pedimos às empresas que pensem nas
oportunidades de negócios nos mercados
emergentes, em vez de enxergá-los como
oportunidade de realizar ações meramente
filantrópicas e não lucrativas".

As fabricantes japonesas de medicamentos
Takeda e Eisai ocupam a quinta e a oitava
posições, respectivamente.
A Access to Medicine Foundation publicou
recentemente uma retrospectiva de tudo que
mudou desde a época da sua fundação, em 2005,
pelo holandês Wim Leereveld, ex-consultor
informativo da indústria. Em 1998, com 250 mil de
seus cidadãos morrendo de aids todos os anos, o
parlamento da África do Sul legalizou a
suspensão de patentes de remédios, para que o
governo pudesse então importar genéricos.
Quase imediatamente, 39 empresas
farmacêuticas entraram com ações na justiça
para invalidar a lei. Na esteira da reprovação
internacional, o processo foi encerrado em 2001.
“Fiquei horrorizado", lembrou Tadataka Yamada,
que trabalhava na GlaxoSmithKline. “A indústria,
que era uma das mais respeitadas do mundo,
passou a ser considerada quase tão maléfica
quanto as empresas do tabaco”.
Uma virada ocorreu em 2001, quando a indiana
Cipla ofereceu remédios para o tratamento do HIV
aos Médicos Sem Fronteiras ao custo anual de
US$ 350 por paciente. A oferta revelou o preço
superfaturado de muitos remédios que garantiam
o lucro das empresas farmacêuticas. Quando
Leereveld começou a publicar sua classificação,
em 2008, ele disse que as empresas ignoravam
suas solicitações de informação. Mesmo assim,
ele prosseguiu com a ideia usando informações
de fontes públicas.
Então, a maré virou. Antes de publicar a primeira
classificação, ele revelou a todas as 20 empresas
como elas seriam retratadas.

Fonte: Estadão



Anvisa interdita mais três lotes de vacina pentavalente produzida por laboratório indiano
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A vacina pentavalente protege contra difteria,
tétano, coqueluche, a bactéria haemophilus
influenza tipo B (responsável por infecções no
nariz e na garganta) e hepatite B. As crianças
devem tomar três doses da vacina aos 2, 4 e 6
meses de idade.

Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) publicada hoje, no Diário Oficial
da União, interditou três lotes de vacinas da
empresa indiana "Biologicals E. Limited". De
acordo com o texto da publicação, a vacina é do
tipo pentavalente líquida e "obteve resultado
insatisfatório no ensaio de aspecto".
O teste é realizado pelo Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saúde e avalia cor, odor
e características da embalagem de um produto.
Já são cinco lotes interditados de vacina
pentavalente da "Biologicals E. Limited" em
menos de três meses. Segundo o Ministério da
Saúde, essas vacinas da empresa indiana vinham
sendo adquiridas há cinco anos e até então não
apresentavam problemas.
Ministério pretende substituir vacinas
Questionado sobre a manutenção do laboratório
na lista de fornecedores, o Ministério da Saúde
respondeu, em nota, que a retirada cabe à
Organização Pan-Americana de Saúde (Opas),
responsável pelo Fundo Rotatório para Aquisições
de Imunobiológicos.
O Brasil adquire a pentavalente por meio deste
fundo da Opas, pois não existe vacina com
registro no Brasil. O Ministério da Saúde solicitará
à Opas a substituição dos lotes reprovados,
produzidos pela empresa indiana.
Ainda em nota, o Ministério da Saúde afirmou que
“neste mês, estão sendo enviadas para os
estados 437,7 mil doses da vacina pentavalente
do laboratório Serum India, regularizando os
estoques em todo o país.”

Fonte: G1


