Mundipharma chega ao Brasil
Líder global no gerenciamento da dor, a empresa expande sua presença na América Latina.
Em torno de 40% dos brasileiros sofrem de dor crônica; a Mundipharma oferecerá acesso a
tratamentos inovadores para o gerenciamento da dor

São Paulo, Setembro de 2013: Mundipharma, líder global no gerenciamento de dor, chega ao Brasil
para oferecer uma vasta gama de opções para tratamentos inovadores em uma área que precisa de
opções efetivas no controle da dor. A farmacêutica é a produtora de Oxycontin®, um analgésico
para dores moderadas a severas, reconhecido em muitos países por sua inovação tecnológica e
eficiência. De acordo com os estudos da SBED (Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor – 2013), a
dor crônica está presente na vida de em média em 40% dos brasileiros, um número que varia de
acordo com cada região do País. A dor crônica afeta de 20% a 30% da população mundial.

Mundipharma, que abriu oficialmente seu escritório em São Paulo em Setembro, já conta com quase
100 funcionários. No Brasil, a empresa será comandada pelo seu Gerente Geral, Amaury Guerrero,
executivo com mais de 25 anos de experiência no setor de Saúde, Guerrero ocupou anteriormente
posições-chave em países da América Latina e Estados Unidos. “Ser o líder da companhia, que tem
seu foco no Brasil neste momento, é um desafio e uma experiência muito positiva. Nós temos uma
grande missão, que é trazer aos pacientes acesso a tratamentos inovadores, não apenas em dor,
mas também em oncologia, doenças respiratórias, artrite e OTC”, comenta Guerrero. “Nosso País
tem apresentado uma das melhores taxas de crescimento e oferece um espaço grande para
expansão na área farmacêutica.”

Mundipharma e suas companhias associadas independentes estão presentes na maioria dos
mercados globais, incluindo Estados Unidos, Europa e Ásia.

Raman Singh, Diretor da Mundipharma para Ásia-Pacífico, Oriente Médio, Norte da África e América
Latina, reforçou seu comprometimento com a região. “Existe uma grande necessidade não atendida
no tratamento de pacientes com dores causadas pelo câncer e outras enfermidades nesta região, e a
nossa responsabilidade como farmacêutica é oferecer a eles inovação e acesso mais fácil às
estratégias terapêuticas para melhorar a qualidade de suas vidas”.

Ele ainda completa, “A abertura do nosso escritório no Brasil reforça nosso objetivo em oferecer
novas possibilidades em tratamentos focados no melhor interesse dos pacientes e aqueles que

cuidam deles. Diante disso, estamos felizes em anunciar nossa chegada à América Latina.
Pretendemos aumentar nosso portfolio no Brasil nos próximos cinco anos, fornecendo acesso a
tratamentos que irão oferecerão aos pacientes uma melhor qualidade de vida”.

REFERÊNCIA EM PESQUISA
Para manter um forte pipeline, a Mundipharma e suas companhias independentes associadas
investem 14% do seu faturamento global em Pesquisa & Desenvolvimento, um dos mais
significantes valores da indústria farmacêutica. Os centros de pesquisa estão localizados nos Estados
Unidos, Reino Unido e Alemanha e se destaca pelo time de peso e renomados profissionais.

INOVAÇÃO E CONTROLE DA DOR
Focada em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, a Mundipharma é detentora do
desenvolvimento de um sistema de liberação diferenciado para oxicodona. O sistema consiste na
imersão da molécula em uma matriz de camada dupla, que permite a liberação gradual da função
analgésica do medicamento na corrente sanguínea, após a digestão. Este sistema de liberação
gradual impede a presença de doses elevadas na circulação, proporcionando um controle mais eficaz
no tratamento de dores moderadas e severas, pós-operatórias ou mesmo dores oncológicas.

SOBRE A MUNDIPHARMA
Mundipharma é uma farmacêutica que entrega produtos de alta qualidade, alinhados com os
valores de inovação e compromisso com os pacientes, que representam a empresa. Tem como
missão aliviar o sofrimento das dores causadas pelo câncer e outras enfermidades, e também
melhorar substancialmente a qualidade de vida das pessoas tratadas. A Mundipharma é formada
por companhias independentes associadas, dedicadas a trazer novos tratamentos e oferecer opções
preventivas em áreas como a dor, oncologia, doenças respiratórias, artrite reumatoide, e
antissépticos de cuidados pessoais.

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA:

Adriana Adorno – adriana.adorno@edelmansignifica.com
Telefone: 11 3060.3142

