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Nota da Global sobre contratos com o Ministério da Saúde – 13/3/2018 

“A Global Saúde participou de uma concorrência na modalidade de menor preço promovida 

pelo Ministério da Saúde que exigia, por força de medida judicial, a aquisição dos 

medicamentos Aldurazyme, Fabrazyme e Myozyme, fabricados pela indústria Sanofi Genzyme. 

Existem no mercado mundial medicamentos que cumprem a mesma função dos exigidos pelo 

processo de compras, mas a decisão judicial determinava que o Ministério da Saúde adquirisse 

exclusivamente os medicamentos produzidos pela indústria Sanofi Genzyme. Mesmo que a 

Global Saúde quisesse oferecer medicamentos com custo menor de concorrentes da Sanofi 

Genzyme, ela não o poderia fazer, embora tenha em sua carteira de medicamentos 

alternativas eficazes e mais baratas. 

É informação pública que o mercado de saúde brasileiro vem sofrendo com o crescente 

aumento da judicialização, seja em instâncias de órgãos públicos quanto no mercado de 

empresas de planos de saúde privados, gerando custos acima de R$ 7 bilhões por ano ao 

poder público. 

 A proposta comercial apresentada para avaliação do Ministério da Saúde dentro do processo 

de tomada de preços para a compra dos medicamentos especificados já continha como 

condição o pagamento antecipado. Como forma de redução de custos, é absolutamente 

relevante no Brasil considerar o custo financeiro do prazo de pagamento. Esta forma de 

pagamento desonera os custos, permitindo assim repassar o menor custo não só ao cliente, no 

caso o Ministério da Saúde,  mas também aos fornecedores. 

Todo o processo de tomada de preços e definições estão registrados no Ministério da Saúde 

que disponibiliza informações no Portal da Transparência. Seguem links dos referidos 

empenhos para conhecimento: 

 Empenho Myozyme: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?documento=25000500001

2017NE801480 

 Empenho Fabrazyme: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?documento=25000500001

2017NE801481 

 Empenho Aldurazyme: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?documento=25000500001

2017NE801482 

Em transações internacionais é corriqueiro o uso de um documento chamado certificado de 

origem, obtido junto ao fornecedor. O registro e rastreabilidade de toda a cadeia de 

suprimentos é item de suma importância, principalmente quando se trata de saúde. Os lotes 

entregues terão sua rastreabilidade garantida e também poderão ser checados na sua fábrica 

de origem. 

Os distribuidores podem agregar ao lote adquirido uma numeração própria de forma que este 

registro detenha mais dados de controle e rastreabilidade do que simplesmente o código de 

barras que a indústria insere na embalagem do medicamento. Com certeza, dentro deste 
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controle está o número de lote e validade originais da indústria que os produziu. Os lotes de 

fabricação serão confirmados no momento de embarque. 

É natural, por exemplo, que um mesmo lote fabricado em uma determinada planta industrial 

seja distribuído e possa chegar aos armazéns dos distribuidores em momentos diferentes e por 

fontes diferentes, tal como transportadoras. Com isso, agregando um número de controle 

próprio a empresa pode ter acesso mais rápido à rastreabilidade do medicamento e assim 

identifica-lo. Isso, nem de longe, pode ser confundido com adulteração. 

Toda documentação solicitada para a emissão das Licenças de Importação foi apresentada 

desde o início do processo e ainda assim a ANVISA não emite a Licença de Importação por 

motivos desconhecidos, desrespeitando decisão judicial. A Anvisa jamais comunicou à Global 

Saúde a ausência de outros documentos que não DDR que, como se sabe, não é exigida nesta 

importação, posição reforçada por decisão judicial de desembargador da Justiça Federal. 

A morosidade da ANVISA em emitir a Licença de Importação, mesmo após a determinação 

judicial tem prejudicado em muito todo o fluxo de processo de entrega, prejudicando não só a 

Global Saúde mas também o Ministério da Saúde e os pacientes que dependem dos 

medicamentos. O não cumprimento da determinação judicial do desembargador federal por 

parte da presidência da ANVISA além de colocar em risco a condição destes pacientes, 

também contraria um dos preceitos básicos da legislação brasileira que & eacute; o acesso à 

saúde, fator de origem da demanda judicial destes processos. 

A  Global Saúde dispõe de todos os recursos necessários para o atendimento de um cliente 

como o Ministério da Saúde. A empresa atua atua no mercado de PBM (Pharmacy Benefit 

Management), que existe há mais de 50 anos no mundo e há 20 anos no Brasil. Entre os 

preceitos dessa atuação estão  redução de preços e eficiência, um posicionamento que vem a 

se opor à prática de preços no mercado brasileiro, mais elevado do que em outros países e 

contaminado pela figura da “judicialização”, que prejudica o paciente e onera os cofres 

públicos. 

A Global Saúde tem em sua governança corporativa o exercício de políticas compliance, é 

auditada desde 2013 por empresa entre as 5 maiores do mercado e compartilha desta forma 

de atuação inclusive em suas controladas. Também é um destaque do mercado nacional sendo 

empresa vencedora do certificado do Great Place do Work (GPTW) desde 2014, graças à forma 

de atuar junto a seus colaboradores. 

Para poder exercer sua liderança no mercado, a empresa faz intercâmbios frequentes com o 

mercado internacional em busca de desenvolvimento de seus protocolos e de parcerias, sendo 

os mais recentes o Congresso do PBMI (Instituto de PBMs do mercado americano), evento da 

Apex Pequim 2017 e este ano com a Coréia do Sul. 

A Global Saúde está sempre atenta aos requisitos legais e sempre cumpriu e cumprirá o que 

legislação exige.” 

----------- 

Respostas da Global ao JOTA sobre contratos com o Ministério da Saúde - 2/3/2018 

“O Ministério da Saúde exigiu apresentação de DDR na disputa em que a Global foi contratada 

para distribuição de Aldurazyme, Fabrazyme e Myozyme? 



A DDR foi estabelecida no país por conta de uma ação administrativa da ANVISA que não pode 

suprimir a legislação brasileira, peça soberana do direito de nosso país. Com esta declaração a 

empresa importadora e distribuidora no Brasil, que no caso dos medicamentos Aldurazyme, 

Fabrazyme e Myozyme é a Sanofi-Genzyme, define a que preços vai fornecer e evita 

concorrência. 

A legislação se opõe à situações de monopólio e de proteção ou exclusividade de mercado e por 

isso, quando se consegue obter os medicamentos do mesmo fabricante, em fornecedor 

cadastrado com o mesmo fora do país, não se pode criar condições restritivas de concorrência. 

O mercado internacional possui preços competitivos, sendo possível com importação oferecer 

custos mais baratos aos clientes. Este foi um dos argumentos inseridos na demanda jurídica que 

a Global Saúde realizou. 

Apesar da DDR constar como um dos itens de documentos da lista da tomada de preços, ela é 

um instrumento de proteção comercial ao distribuidor Sanofi-Genzyme do Brasil e não poderia 

ter sido exigida. 

 A Global apresentou DDR concedido pela Genzyme? 

Embora empresas controladas/parceiras da Global Saúde tenham credenciamento junto ao 

fabricante, a Global Saúde foi surpreendida com a recusa da Sanofi Genzyme em entregar os 

medicamentos especificados na tomada de preços realizada pelo Ministério da Saúde. 

A Global já conseguiu fazer a compra dos medicamentos? 

Sim. A Global Saúde já possui fornecedores internacionais e aguardamos apenas que a ANVISA 

siga a decisão judicial de desembargador federal e emita as Licenças de Importação para que os 

produtos sejam embarcados e entregues ao Ministério da Saúde. 

A Global levou a questão à Justiça? Houve decisão sobre o processo? 

Sim, a Global Saúde questionou judicialmente a negativa da ANVISA em fornecer a licença de 

importação e na data de ontem houve a decisão do desembargador para que a agência emita a 

licença e com isso a importação será feita e por conseguinte o atendimento ao Ministério da 

Saúde. 

Informações adicionais: 

A Global Saúde atua no mercado de PBM (Pharmacy Benefit Management), que existe há mais 

de 50 anos no mundo e há 20 anos no Brasil. Entre os preceitos dessa atuação estão  redução 

de preços e eficiência, um posicionamento que vem a se opor à prática de preços no mercado 

brasileiro, mais elevado do que em outros países e contaminado pela figura da “judicialização”, 

que leva a distorções no concorrência e prejudicam o paciente e onera os cofres públicos. 

Como gestora de saúde, a Global Saúde é legítima representante de seus clientes para o acesso 

a medicamentos dentro dos devidos padrões legais e sanitários, valendo-se de toda a cadeia de 

valor de saúde, ou seja, seja por meio de seus parceiros ou por meio de suas empresas 

controladas, a Global Saúde viabiliza a entrega dos medicamentos conforme a demanda dos 

clientes e seus pacientes.” 

A Global Saúde tem em sua governança corporativa o exercício de políticas compliance, é 

auditada desde 2013 por empresa entre as 5 maiores do mercado e compartilha desta forma de 

atuação inclusive em suas controladas. Também é um destaque do mercado nacional sendo 



empresa vencedora do certificado do Great Place do Work (GPTW) desde 2014, graças à forma 

de atuar junto a seus colaboradores. 

Para poder exercer sua liderança no mercado, a empresa faz intercâmbios frequentes com o 

mercado internacional em busca de desenvolvimento de seus protocolos e de parcerias, sendo 

os mais recentes o Congresso do PBMI (Instituto de PBMs do mercado americano), evento da 

Apex Pequim 2017 e este ano com a Coréia do Sul. 

A Global Saúde sempre pautou seu trabalho dentro das legislação e de boas práticas de 

governança e o continuará fazendo desta forma. 

Todo o processo de tomada de preços e definições estão registrados no Ministério da Saúde que 

disponibiliza informações no Portal da Transparência. Seguem links dos referidos empenhos 

para conhecimento:  

Empenho Myozyme: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?documento=25000500001

2017NE801480 

Empenho Fabrazyme: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?documento=25000500001

2017NE801481 

Empenho Aldurazyme: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?documento=25000500001

2017NE801482” 
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