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Eisai, uma empresa dedicada ao
cuidado humanizado da saúde

Eisai: uma empresa global

Eisai Laboratórios Ltda.

Na Eisai, nossa missão é pensar primeiro
nos pacientes e suas famílias, aumentando
os benefícios de saúde que eles recebem,
um conceito que denominamos cuidado
humanizado da saúde (human health carehhc) e que é força motriz por trás de tudo o
que fazemos.

As operações da Eisai nas Américas são
supervisionadas pela Eisai Inc., uma empresa
farmacêutica que integra
descoberta, desenvolvimento,
fabricação e comercialização
de medicamentos. As principais
áreas de foco comercial incluem cuidados de
Oncologia e de cuidados especiais.

Eisai Laboratórios Ltda. é uma empresa

A empresa faz parte da Eisai Co. Ltd., matriz
do Grupo Eisai, sediada em Tóquio, no Japão,
e que se dedica a pesquisas para melhorar o
cuidado humanizado da saúde, descoberta,
desenvolvimento e comercialização de
produtos farmacêuticos em todo o mundo.

Eisai Laboratórios Ltda. é parte das

Esse nosso cuidado, o comprometimento
com a excelência e as contribuições para a
sociedade são a marca de nossa empresa.
Reconhecemos que os pacientes e suas
famílias são os principais agentes dos
cuidados com a saúde e nos esforçamos
para levar em consideração os seus
pontos de vista. Este compromisso
com a assistência ao paciente é o que
nos impulsiona a oferecer terapias que
contribuam para aliviar as necessidades
não atendidas em todo o mundo.

Fundada em 1941, os primeiros produtos
lançados pela empresa foram medicamentos
cardiovasculares e para úlcera.
Atualmente Eisai Co., Ltd emprega mais de
dez mil pessoas em todo o mundo e participa
ativamente em todos os aspectos do sistema
de saúde global por meio de uma rede de
centros de pesquisa, fabricação e subsidiárias
de comercialização.

farmacêutica dedicada a oferecer novas
opções de tratamento no Brasil. Como
parte de uma rede global, somos peçachave nos esforços do Grupo para
melhorar a vida de pacientes e suas
famílias, no país e no mundo.

operações da Eisai Américas, que inclui
empresas no México, Canadá e Estados
Unidos.
Sediada em São Paulo, a Eisai
Laboratórios Ltda. é uma subsidiária da
Eisai Inc. dos Estados Unidos.

