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7 de Abril de 2020 

A Fresenius Kabi toma medidas alargadas para aumentar o fornecimento 

de medicamentos essenciais durante a pandemia de COVID-19  

• Aumento da produção de medicamentos críticos com fornecimento prioritário a
doentes de COVID-19

• Compromisso de estabilidade de preços para os medicamentos prioritários de

tratamento de doentes de COVID-19 durante a epidemia

A Fresenius Kabi está a dar resposta à crescente procura global de medicamentos essenciais 

para o tratamento de doentes de COVID-19, em particular, medicamentos utilizados para 

sedação, como o Propofol e em medicamentos para gestão da dor. A empresa está a maximizar 

o fornecimento, utilizando toda a capacidade de fabrico instalada compatível, agora dedicada a

estes medicamentos essenciais. A Fresenius Kabi tem feito nos últimos anos, nas suas fábricas, 

investimentos significativos orientados para o futuro, tanto em automação como em capacidade;  

esses investimentos que permitem agora tratar um maior número de doentes em todo o mundo.

A Fresenius Kabi continuará a alinhar a sua capacidade de fabrico com o desenvolvimento 

dinâmico da procura resultante da pandemia de COVID-19.

A Fresenius Kabi está totalmente empenhada em proteger a sua força de trabalho, tendo  

implementado medidas de segurança adicionais para todos os colaboradores da organização. 

Estas medidas visam também permitir a continuidade das operações nas suas unidades de 

produção. Para garantir a continuidade do acesso aos medicamentos, dispositivos e tecnologias 

da empresa, a Fresenius Kabi está a trabalhar em estreita colaboração com os governos e com 

as autoridades de saúde, em todo o mundo.
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Stephan Sturm, CEO da Fresenius, afirmou: “A pandemia COVID-19 coloca desafios muito 

específicos à nossa sociedade. Como empresa de prestação de cuidados de saúde e sendo a 

nossa missão oferecer medicamentos melhores e mais acessíveis a cada vez mais pessoas, 

assumimos uma especial responsabilidade, particularmente em tempos difíceis como estes. 

Independentemente de a procura ser maior do que a nossa capacidade para fornecer, 

comprometemo-nos a manter estáveis os preços dos medicamentos essenciais para os 

doentes COVID-19, durante a pandemia. O meu especial agradecimento aos nossos 

colaboradores em todo o mundo. Estou muito grato pelo seu extraordinário empenho.  

Mats Henriksson, CEO da Fresenius Kabi, afirmou: “Estamos empenhados em colocar 

medicamentos e tecnologias essenciais nas mãos das pessoas que cuidam dos doentes e em 

encontrar as melhores respostas para os desafios que enfrentam, hoje mais do que nunca. 

Faremos todo o possível para aumentar a nossa capacidade de produção e o fornecimento de 

produtos urgentes necessários. Sinto-me inspirado pela dedicação dos nossos colaboradores, 

pelo seu empenho em assegurar o fornecimento dos nossos produtos aos doentes e às suas 

famílias.

# # # 

A Fresenius é um grupo global de prestação de cuidados de saúde, disponibilizando produtos e serviços de diálise, 
hospitalares e cuidados em ambulatório. Em 2019, as vendas do Grupo atingiram 35,4 mil milhões de euros. A 31 de 
Dezembro de 2019, o Grupo Fresenius Group tinha 294.134 colaboradores em todo o mundo.  

Para mais informações, visite o website da empresa em www.fresenius.com. Siga-nos nas redes sociais: 
www.fresenius.com/socialmedia.

Este comunicado contém previsões sujeitas a diversos riscos e incertezas. Os resultados futuros podem diferir 
materialmente dos descritos nestas previsões, ex, alterações de negócio, condições económicas e concorrenciais, 
reformas regulatórias, resultados de ensaios clínicos, flutuações cambiais, imprevisibilidade na litigação ou em 
processos de investigação, e disponibilidade de financiamento. A Fresenius não assume qualquer respnsabilidade na 
atualização das previsões feitas neste comunicado de imprensa.
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