Comunicado de Imprensa
MSD junta-se à aliança GAVI na prevenção de novos surtos de Ébola

Merck Sharp & Dohme (MSD) na luta contra o Ébola
A MSD juntou-se à aliança GAVI (Aliança Global para Vacinas e Imunização), órgão de
referência no acesso à vacinação em países sub-desenvolvidos, para a elaboração de um
plano de ataque a novos surtos de Ébola. Este acordo assenta no desenvolvimento e
fornecimento de uma vacina que poderá ser armazenada preventivamente pelo GAVI em
proteção contra possíveis surtos da doença.
Embora a vacina esteja ainda em desenvolvimento, a MSD assegura que 300 mil
doses do medicamento estarão disponíveis a partir de Maio deste ano para uso em
ensaios clínicos ou em situações de emergência.
O Dr. Seth Barkley, CEO do GAVI, relembra que “o sofrimento causado pela crise do
Ébola foi uma chamada de atenção para muitos na comunidade internacional de cuidados
de saúde. Novas ameaças requerem soluções inteligentes e o nosso inovador acordo
com a MSD irá assegurar que estamos preparados para futuros surtos que possam
surgir.”
A 14 de Janeiro, a Organização Mundial de Saúde tinha anunciado que nenhum novo
caso de Ébola tinha sido indicado nos três países mais afetados no último mês. Contudo,
pouco depois deste anúncio, a Serra Leoa reportou uma morte causada por esta doença
infecciosa. O CEO do GAVI chama também a atenção para o facto de que “sabemos que
ainda existem reservatórios de Ébola (…) quanto mais aprendermos com o devastador
impacto desta crise, mais preparados estaremos para outros potenciais surtos de doença.
O mundo ainda está muito mal preparado para futuras ameaças à saúde pública e é
necessária uma mudança de mentalidade para assegurar que investimos em investigação
hoje de modo podermos proteger-nos no futuro”.
Embora o desenvolvimento de uma vacina para o Ébola tenha começado há mais de
uma década, na altura do surto nenhuma das vacinas estava sequer em fase III de
ensaios clínicos. Esta epidemia tirou a vida a mais de 11 mil pessoas e teve um efeito
devastador em diversos sistemas de saúde, nomeadamente nos programas de
imunização pediátrica.

Sobre a MSD
A MSD, conhecida nos Estados Unidos e Canadá como Merck&Co., é uma das empresas líder em cuidados
de saúde a nível global que se esforça diariamente para ajudar a mundo a ficar bem.
Através dos medicamentos sujeitos a receita médica, vacinas, terapias biológicas e produtos de saúde
animal, a MSD opera em mais de 140 países para desenvolver soluções de saúde inovadoras.
Para mais informação, por favor visite ww.merck.com (site global) ou ww.msd.pt (site nacional).
Declaração de Visão Futura da MSD
Este comunicado à imprensa inclui “declarações de visão futura” dentro do âmbito das disposições de “porto
seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995. Estas declarações
são baseadas nas previsões e expectativas atuais da equipa de gestão da MSD e estão sujeitas a riscos
significativos e incertezas. Se os pressupostos inerentes se provarem imprecisos, ou se materializarem riscos
ou incertezas, os resultados atuais poderão diferir, materialmente, dos definidos nas declarações de visão
futura.
Os riscos e incertezas incluem, mas de forma não limitativa, condições gerais da indústria e concorrência;
fatores económicos gerais, incluindo taxas de juros e flutuações da taxa de câmbio; o impacto da
regulamentação da indústria farmacêutica e legislação de cuidados de saúde nos Estados Unidos e
internacionalmente; tendências globais relativas a contenção de custos com cuidados de saúde; avanços
tecnológicos, novos produtos e patentes obtidos pela concorrência; desafios inerentes ao desenvolvimento de
novos produtos, incluindo a obtenção de aprovações regulamentares; a capacidade da MSD de prever, com
precisão, as condições de mercado futuras; dificuldades ou atrasos de produção; instabilidade financeira de
economias internacionais e risco soberano; dependência da efetividade das patentes da MSD e outras
proteções para produtos inovadores; e a exposição a litígios, incluindo litígios de patentes, e/ou ações
regulamentares.
A MSD não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração de visão futura, seja
como resultado de nova informação, seja por eventos futuros, ou qualquer outro fator. Podem ser
encontrados fatores adicionais, que podem causar a existência de resultados materialmente diferentes
daqueles descritos nas declarações de visão futura, no Relatório Anual da MSD de 2014 no Formulário 10-K
e outra documentação da empresa, na Comissão de Mercado de Valores (Securities and Exchange
Commission, SEC), disponíveis no sítio da SEC na Internet (www.sec.gov)

