Baxter – 50 anos de Brasil
A Baxter International Inc. é uma empresa global e diversificada da área da saúde que desenvolve, fabrica e
comercializa produtos de biotecnologia, terapias especializadas e equipamentos médicos para hemofilia, doença
renal, distúrbios imunológicos, câncer, trauma e outras condições médicas agudas e crônicas.
Fundada nos Estados Unidos em 1931, foi a primeira empresa no mundo a desenvolver um sistema de coleta de
sangue em bolsas plásticas flexíveis e vedadas - o sistema fechado – que impede a entrada do ar e de
microorganismos, reduzindo o risco de infecção. Hoje, é adotado como primeira escolha por alguns dos mais
importantes hospitais do país.
A Baxter foi pioneira também na fabricação de soluções intravenosas (IV), como soro fisiológico, e no
desenvolvimento de uma embalagem para acondicioná-las. Dentro de sua história de pioneirismo constam
também a fabricação de soluções para diálise peritoneal domiciliar, o primeiro aparelho utilizado neste tipo de
terapia do mercado, o primeiro rim artificial e um sistema portátil e domiciliar de diálise.
Com cerca de 47 mil funcionários e vendas de US$ 12,8 bilhões em 2010, a Baxter está presente em mais de 100
países e mantém unidades produtivas em 27 deles, incluindo o Brasil. Além do aperfeiçoamento das terapias de
prevenção e tratamento que já fazem parte do portfólio da empresa, a área de P&D da Baxter se dedica ao
desenvolvimento das prováveis terapias do futuro. Prova disto é o investimento contínuo em tecnologias de ponta
como a busca por alternativas subcutâneas e mais seguras à infusão de drogas intravenosas e a pesquisa do uso de
imunoglobulina para tratamento da Doença de Alzheimer. Só em 2010, o valor investido em pesquisa e
desenvolvimento mundialmente chegou a US$ 915 milhões.
A Baxter é reconhecida também como empresa sustentável, tendo recebido inúmeros prêmios internacionais. O
conceito de sustentabilidade é visto como uma estratégia de longo prazo para
equilibrar oportunidades de negócio com responsabilidade social, econômica e ambiental. Frutos desta filosofia
foram a indicação ao índice Dow Jones de Sustentabilidade pelo 12º ano consecutivo, para a lista de revista
Fortune de Empresas Mais Admiradas do Mundo, e como primeira na categoria de saúde pela revista Newsweek
no “Ranking Verde” das 500 maiores empresas dos EUA.

Baxter no Brasil
Com mais de 1.000 funcionários alocados em três unidades, a Baxter tem mais de 50 anos de Brasil. Tendo iniciado
suas operações em 1960, inaugurou sua fábrica em São Paulo em 1977 no bairro de Interlagos para fabricação de
dialisadores e acessórios para transfusão de sangue. Logo em seguida, iniciou a produção de soluções para diálise
peritoneal, que passaram a ser fabricadas no país em 1996. Nos anos seguintes, os acessórios para administração
de medicamentos e para drenagem em diálise peritonial já faziam parte da produção local. Nos últimos anos,
iniciou atividades no setor de industrialização por encomenda (business-to-business), fabricando soluções ou
diluindo e envasando medicamentos para companhias farmacêuticas e veterinárias.
No país, produz soluções intravenosas, bolsas de sistema fechado e acessórios para infusão de medicamentos. A
subsidiária brasileira fabrica também soluções de diálise e alguns dispositivos para esta terapia.
A empresa possui no Brasil as certificações ISO 9001:2000 pelo seu sistema de gestão da qualidade; ISO 14001,
pelos programas de proteção ao meio ambiente e OHSAS18001, relacionado à saúde ocupacional e segurança do
trabalho. Em 2006 recebeu o "1o Prêmio FIESP de conservação e reuso da água"

Portfolio de negócios
A Baxter opera em dois segmentos diversificados:
BioCiências
Responsável pela produção de terapias e acessórios para doenças crônicas como imunodeficiências, hemofilia e
outras enfermidades relacionadas ao sangue. Fabrica produtos derivados de plasma como concentrado de
imunoglobulina para deficiências imunológicas e fatores de coagulação VIII e IX para hemofilia. A Baxter é pioneira
no desenvolvimento e produção de fator VIII recombinante, obtido por engenharia genética, e a primeira a lançálo no Brasil. Comercializa também produtos biológicos para cirurgias - como “colas” para cicatrização e selagem de
tecidos - e vacina contra meningite C.
Produtos Médicos
Além de soluções parenterais – como soro fisiológico e soluções de glicose – essa área engloba uma linha de
nutrição parenteral pronta para uso em sistema fechado e produtos para anestesia inalatória. A Baxter é expert
também na fabricação de bolsas para acondicionamento de soluções intravenosas em sistema fechado, essenciais
para prevenir infecção hospitalar. A empresa terceiriza essa especialidade para a indústria farmacêutica, para a
qual produz e acondiciona drogas prontas ou pré-misturadas. A Baxter especializou-se ainda no desenvolvimento
de tecnologias, como bombas de infusão, e acessórios que permitem um controle mais preciso das soluções
infundidas nos pacientes. A área de Produtos Médicos responde também pela fabricação de produtos e
equipamentos para portadores de doença renal crônica e investe no desenvolvimento de terapia domiciliar, a
diálise peritoneal (DP), que proporciona melhor qualidade de vida ao paciente e reduz custos para o sistema de
saúde. A Baxter fabrica soluções para DP e uma máquina eletrônica, a HomeChoice, que permite aos pacientes se
tratarem em casa, enquanto dormem. A empresa é também fornecedora de produtos para hemodiálise, como
máquinas, linhas de sangue e dialisadores, incluindo os de alto-fluxo, que utilizam uma tecnologia avançada de
filtragem.

Linha do tempo

1960 – Começo da operação de distribuição
1977 – Abertura de uma fábrica pequena em São Paulo
para produzir dialisadores e acessórios para transfusão de
sangue
1980 – Introdução da terapia de diálise ambulatorial contínua (DPAC)
no Brasil
1983 – Início da produção local das soluções de
CAPD
1993 – Lançamento das primeiras bolsas plásticas flexíveis para
soluções intravenosas

1994 Primeira empresa de saúde na América do Sul a
receber a certificação ISO 9001, que foi renovada nos
anos seguintes
1996 – Início da produção de soluções intravenosas

1998 – Abertura de nova fábrica, ocupando uma área
de 12.500 m2
1999 – Lançamento da HomeChoice no mercado brasileiro

2000 – Recebeu a certificação ISO 14001, renovado
nos anos seguintes; Prêmio de Excelência Operacional
da Baxter International
2002 – Recebeu a certificação OHSAS 18001

2006 – Lançamento do primeiro Fator VIII
coagulante recombinante para o tratamento da
hemofilia
2006 – Recebeu o primeiro lugar do prêmio para preservação e
reutilização da água da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo em reconhecimento de programas de conservação de água
2009 – Lançamento do Extraneal
2010 – Lançamento do Floseal, Clearlink e Advate

