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Missão  

Servir aos pacientes 
 
Informações  

Localização 
São Paulo (SP) 
Rochaverá Corporate Towers 
Torre Crystal  
 
Escritório 
Amgen Brasil 
Avenida das Nações Unidas, 14.171, 22° andar   
Rochaverá Corporate Towers - Torre Crystal  
CEP: 04794-000 – São Paulo (SP) 
Telefone: 55 (11) 5171-8500 
 
Fábrica 
Bergamo  
Rua Raphael de Março, 43  
CEP: 06765-000 – Taboão da Serra (SP) 
Telefone: 55 (11) 4788-4400  
 
Serviço de Atendimento ao Cliente 
0800-264-0800 
 
Principais funções no Brasil 
- Operações Comerciais  
- Funções Administrativas 
- Pesquisa Clínica 
- Assuntos Científicos 
- Fábrica 
 
HISTÓRIA DA AMGEN NO BRASIL 

2009 - Inicia as atividades de pesquisa clínica no 
Brasil 
2011 - Expande as ações no país com a compra 
do Laboratório Bergamo e readquire os direitos 
do cloridrato de cinacalcete e o panitumumabe 
2013 - Readquire os direitos comerciais de 
filgrastim e o pegfilgrastim 
2014 - Lança o romiplostim 
2015 - Lança o alfadarbepoetina e readquire os 
direitos do denosumabe para uso reumatológico 
e oncológico 
2016 - Reafirma o compromisso com a pesquisa 
clínica e o lançamento de terapias inovadoras 

 

 

Amgen Brasil 

A Amgen chegou ao país em 2009, com a abertura do primeiro escritório para coordenar 
pesquisas clínicas na América do Sul. Em abril de 2011, a companhia adquiriu o laboratório 
brasileiro Bergamo e readquiriu seus produtos que eram comercializados pela Mantecorp.  
 
Atualmente, a Amgen oferece no Brasil tanto os medicamentos biológicos para tratar doenças 
complexas, quanto os produtos da marca Bergamo. A empresa, que trabalha seguindo sua 
missão de servir aos pacientes, encontra-se em processo de expansão e trará ao mercado 
brasileiro cinco novos medicamentos até 2017, além de readquirir produtos que estavam sob o 
direito comercial de outras companhias. 

 

Biotecnologia para a saúde 

A biotecnologia evoluiu significativamente nas últimas três décadas, mas ainda estamos na 
infância desta promissora área científica. Isso significa que estamos apenas começando a 
reconhecer o pleno potencial da biotecnologia e como poderá beneficiar cada vez mais a saúde 
humana. 
 
Grandes avanços no sequenciamento do DNA e na terapia genética estão nos conduzindo a 
descobertas empolgantes. Cresce a demanda global por medicamentos biotecnológicos, 
motivada pela ampliação do acesso à saúde e a necessidade de novas alternativas para 
melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Neste cenário, fica evidente que a empresa tem 
ajudado a resolver os mistérios fundamentais da biologia, por meio da ciência, e produzido 
medicamentos inovadores.   
 
Estamos vivendo o início do “Bio-Século” e a Amgen está bem posicionada para ascender a um 
novo patamar na indústria, levando suas terapias para mais pacientes em todo o mundo, a fim de 
melhorar os resultados dos tratamentos.
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Pesquisa Clínica 

A Amgen entende que os estudos clínicos são fundamentais para a avaliação da segurança e da 
eficácia dos medicamentos, e também para a disseminação do conhecimento científico adquirido 
durante o desenvolvimento de seus produtos. A empresa tem o compromisso permanente de 
aplicar recursos em pesquisa, colaborando com instituições, profissionais de saúde e agências 
reguladoras, de modo que seus produtos sejam reconhecidos como os melhores e mais inovadores 
em suas respectivas categorias. 
  
Nos próximos anos, a Amgen projeta investir no Brasil cerca de R$ 40 milhões anuais em 
atividades de pesquisas clínicas, por entender que a busca de novas tecnologias evidencia  
a sólida parceria e o compromisso entre a empresa e o país, ao mesmo tempo em que  
estimula a economia local e eleva a competitividade da Amgen.  
  
Atualmente, a empresa coordena estudos clínicos em aproximadamente 250 centros de 
pesquisa em oito países da América Latina, sendo que mais de 100 estão no Brasil, nas áreas de 
Cardiologia, Doenças Ósseas, Oncologia e Hematologia, envolvendo cerca de 2.300 
participantes entre 2009 e 2015.  
 

Compromisso com a saúde no Brasil 

No Brasil, a Amgen valoriza a oportunidade de trabalhar em conjunto com pacientes, médicos, 
pesquisadores, indústrias, profissionais de saúde e governos para encontrar soluções de saúde 
que interessem a todos os brasileiros, tendo sempre em vista que atualmente os medicamentos 
biológicos têm a capacidade de mudar a prática da medicina como nunca antes.  
 
Nesse sentido, a empresa tem o compromisso de colaborar com os atores do sistema de saúde 
brasileiro responsáveis pela avaliação e decisões de novas tecnologias aplicadas à saúde, por 
meio do desenvolvimento e disponibilização de informações consistentes sobre a relação custo-
efetividade de seus produtos, na perspectiva do Brasil. Essas informações auxiliam para que 
sejam tomadas decisões adequadas às necessidades dos pacientes no país.  
 

 

MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS 
NO BRASIL  

Cardiologia 
Evolocumabe 
 
Oncologia 
Carfilzomibe 
Denosumabe 
Filgrastim 
Panitumumabe 
Pegfilgrastim 
 
Hematologia 
Alfadarbepoetina 
Filgrastim 
Pegfilgrastim 
Romiplostim 
 
Nefrologia 
Cloridrato de cinacalcete 
 
Doença Óssea 
Denosumabe 

 
SOBRE A AMGEN 

A Amgen está comprometida em explorar 
todo o potencial da biotecnologia para 
pacientes que sofrem de doenças graves, 
por meio da descoberta, desenvolvimento, 
fabricação e fornecimento de terapias 
humanas inovadoras. Esta abordagem 
começa pela utilização de ferramentas 
como a genética humana avançada para 
desvendar a complexidade das doenças e 
entender os fundamentos da biologia 
humana.  
 
A Amgen é focada nas necessidades 
médicas não atendidas e otimiza seu 
conhecimento para buscar soluções 
inovadoras que possam melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. Pioneira 
em biotecnologia desde 1980, a Amgen é 
uma das líderes e principais referências 
mundiais na área.  
 
A empresa atende milhares de pacientes 
ao redor do mundo, buscando sempre 
desenvolver um portfólio de 
medicamentos com potencial inovador. 
Para mais informações, consulte:  

   http://www.amgen.com.br/  

 

 


