Mundipharma chega ao Brasil e leva ciência e inovação ao XVIII
Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica
Líder global no gerenciamento da dor, empresa que acaba de expandir sua presença na América
Latina, reforçará a importância do tratamento adequado para pacientes oncológicos.

Durante o XVIII Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica que ocorre de 23 a 26 de outubro em
Brasília, a Mundipharma, líder no gerenciamento da dor, reforçará a importância do tratamento
adequado da dor nos pacientes que sofrem de câncer. De acordo com dados clínicos¹ a dor
relacionada ao câncer está presente em cerca de 50% dos pacientes em todos os estágios da doença
e em 70% dos indivíduos em fase avançada.
¹. Bonica, J.J. - Treatment of cancer pain: current status and future needs. In: Fields, H.L.; Dubner R.; Cervero, F. Advances in pain research
and therapy: proceeding of the Fourth World Congress on Pain, New York, Raven, 9:.589-615, 1985.

Recém-chegada no País, a farmacêutica é especializada em tratamentos efetivos no controle da dor
e é a produtora de Oxycontin®, um analgésico para dores moderadas a severas. “Existe uma grande
necessidade não atendida no tratamento de pacientes com dores causadas pelo câncer no Brasil, e a
nossa responsabilidade como farmacêutica é oferecer inovação e acesso mais fácil às estratégias
terapêuticas para melhorar a qualidade de vidas dos pacientes”, explica Andréa Naves, oncologista e
gerente médica da Mundipharma Brasil.

Os diretores da nova companhia estarão no estande para conversar com os visitantes sobre
conteúdos exclusivos, e poderão tirar dúvidas sobre o tratamento da dor com opiódes.

“A

participação nesse evento é uma oportunidade única que está alinhada ao compromisso da empresa
de levar informação aos médicos, atualizando-os sobre novidades e mostrando toda a ciência e
tecnologia presente na Mundipharma. É também uma maneira de reforçar a qualidade e segurança
do nosso produto, bem como a importância dos participantes estarem cada vez mais preparados
para gerenciar o tratamento da dor nos pacientes oncológicos” finaliza Andréa.

Serviço

XVIII Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães
Endereço: SDC Eixo Monumental – Lote 5 - 70070-350, Brasília (DF)
Data: de 23 a 26 de outubro de 2013
Localização dos stands Mundipharma : 37 e 38.

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.
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