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A Dinamarca é o país das ciências biológicas.
O setor de ciências biológicas da Dinamarca é um dos setores mais importantes para 

a economia do país. Reconhecidas internacionalmente por seus produtos e serviços 

inovadores, as empresas dinamarquesas são líderes globais no tratamento de doenças 

como diabetes, transtornos do humor, doenças dérmicas e alergias; bem como em áreas 

de tecnologia médica e inovação, como aparelhos de amplificação sonora, dispositivos 

médicos descartáveis, materiais e produtos médicos. 

A Dinamarca tem mais de 150 

anos de tradição em indústria ba-

seada em pesquisa A forte pes-

quisa privada e pública combinada 

com um impressionante legado 

tecnológico levou a um cluster de ciências 

da vida de classe mundial que represen-

ta mais de 17% da exportação total de 

mercadorias da Dinamarca. O objetivo do 

setor de ciências biológicas é dobrar estes 

bens exportados até 2025. 0
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Fonte: O Marco Econômico da Indústria de Ciências 

Biológicas da Dinamarca (Damvad), Estatísticas 

Dinamarquesas.
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Tradição em parcerias público-privadas
O Laboratório Nordic Insulin (atualmente chamado Novo Nordisk) foi criado em 1923. 

Já em 1932, a empresa estabeleceu o primeiro Hospital Nórdico de Diabetes para tratar 

diabéticos, e o sistema público de saúde logo percebeu o potencial de colaboração. Nos anos 

70 demos início à uma colaboração público-privada formalmente chamada Centro Steno 

para Diabetes. O Centro Steno para Diabetes atualmente está presente em 5 regiões da 

Dinamarca. Isto serviu de inspiração para uma cultura de cooperação e pesquisa público-privada 

no país, que é um dos segredos por trás do sólido ramo de ciências biológicas.

Uma base estável para inovação digital
A cultura de uma cooperação público-privada forte também é estimulada por 

oportunidades de pesquisa únicas que estão disponíveis no sistema de saúde 

dinamarquês. Há mais de 40 anos a Dinamarca conta com um banco dados 

de saúde, com 170 bancos de dados clínicos e o Registro do Banco Biológico 

Dinamarquês, que conecta 25 milhões de amostras biológicas. 

O sistema de previdência social da Dinamarca (sistema único de identificação de pacientes 

chamado CPR) possibilita a combinação de dados de pacientes específicos com dados 

contido em um amplo banco de dados com 5,8 milhões de dinamarqueses. 

A Dinamarca é também o país mais digitalizado da UE,1 o que é possível somente por 

causa da confiança que os dinamarqueses depositam nas autoridades públicas. Tudo isso 

contribui para que para que a Dinamarca seja o país líder em estudos clínicos, 2 medido por 

testes clínicos realizados per capita. 

   O primeiro Hospital Nórdico para Diabetes 

foi criado em Gentofte em 1932.
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Uma sinergia entre saúde pública e ciências biológicas
A Dinamarca está enfrentando os mesmo desafios que outros países: uma população ido-

sa com doenças crônicas cada vez mais relacionadas com estilo de vida, o que resulta em 

uma enorme pressão nos gastos públicos. Como resposta a estes desafios, a Dinamarca 

está transformando o sistema de saúde focando mais em cuidados de primários, cuidados 

geriátricos e saúde populacional. Futuros pacientes terão à sua disposição serviços de 

cuidados primários e à clínicas ambulatoriais, além de só precisarem de atendimento hospitalar 

quando houver a necessidade de um tratamento extensivo ou especializado.

A ampla transformação do sistema de saúde dinamarquês cria uma alto grau de sinergia com o 

setor de ciências biológicas, pois o mesmo depende de inovações e acesso rápido a novos trata-

mentos e medicamentos. Quando focamos em criar um sistema de saúde voltado para o paciente 

e cuidados primários aumenta a demanda por novos medicamentos e inovação do setor. Portanto, 

a cooperação público-privada é essencial tanto para os órgãos de saúde quanto para o setor de 

ciências biológicas.

1  Comissão Europeia, Índice de Economia e Sociedade Digital (DESI),  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.

2 Associação Dinamarquesa da Indústria Farmacêutica (LIF), www.clinicaltrials.gov.

   O Banco Biológico Nacional da Dinamarca 

fornece as amostras biológicas necessárias 

para pesquisa.
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O modelo único de propriedade contribui para a sociedade
Diversas grandes empresas dinamarquesas são operadas por uma instituição – um modelo 

único de propriedade: O fundador da empresa doa, de forma irrevogável, a maioria das 

ações a uma pessoa jurídica independente, uma instituição, com determinados direitos e 

responsabilidades. Nenhuma pessoa física ou jurídica será o titular dos ativos da fundação 

e a mesma deve ser sem fins lucrativos. 

Em geral, a fundação detém o controle sobre a empresa. Dois terços de todas as empresas listadas 

pelo seu valor na bolsa de valores dinamarquesa seguem este modelo, inclusive as quatro maiores 

empresas do ramo de ciências biológicas: Novo Nordisk A/S, LEO Pharma A/S, Lundbeck A/S e 

Coloplast A/S. As doações destas fundações são investimentos de longo prazo, o que faz uma 

enorme diferença para a sociedade dinamarquesa, principalmente nas áreas de ciência e pesquisa.

    Empresas de ciências biológicas  

de propriedade de fundações.

O “Pacto Tecnológico”

O “Pacto Tecnológico” é uma iniciativa 

para lidar com a escassez de funcioná-

rios com aptidões digitais e técnicas, 

além de incentivar os jovens a seguir 

uma carreira em ciências biológicas. 

Lançado em 2018, esta iniciativa conta 

com o apoio generoso da Novo Nordisk 

e da Lundbeck Foundations.

Novo centro para pes-

quisas dermatológicas

Um novo Centro de 

Pesquisa de Imunologia 

Dermatológica na Uni-

versidade de Copenha-

gen foi fundado com o 

apoio financeiro da LEO 

Foundation. 
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   Parceiros em 19 cidades estão colaborando para entender melhor e ter uma ideia melhor a respeito da diabetes urbana.
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Avanços público-privados em medicina personalizada 
 A Estratégia Dinamarquesa de Medicina Personalizada contribuirá substancialmente 

para tornar sustentável o sistema de saúde dinamarquês nos próximos anos, apoiando o 

uso de dados genômicos para oferecer aos pacientes medicamentos mais direcionados 

e eficientes. Uma das primeiras iniciativas da Estratégia de Medicina Personalizada da 

Dinamarca foi criar, em maio de 2018, o Centro Nacional de Genoma. A Novo Nordisk 

Foundation fez uma doação generosa para a criação deste centro. 

 

Estas iniciativas são o exemplo de uma realidade aonde todos saem ganhando. Onde as autoridades 

de saúde pública recebem contribuições significativas dos proprietários de empresas do setor de 

ciências biológicas para enfrentar os desafios da área saúde, o que dá ao setor a oportunidade de 

estar a frente de inovações e  pesquisas.

As iniciativas do sistema de saúde dinamarquês também beneficiam outros países. O programa 

internacional “Cidades Mudando a Diabetes” é uma iniciativa da Novo Nordisk A/S como resposta a 

um aumento drástico em casos de diabetes urbana em todo o mundo. A Novo Nordisk A/S oferece 

uma parceira que incentiva a cooperação multidisciplinar e multissetorial contra o crescimento pan-

dêmico de diabetes e de obesidade, uma área que precisa de suporte para circunscrever custos futu-

ros. Até os dias de hoje, 19 cidades em todo o mundo participam do “Cidades Mudando a Diabetes”. 

Cidades mudando a diabetes
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Uma nação líder em ciências biológicas na Europa  
– o Plano para o Crescimento das Ciências Biológicas

O governo e o parlamento dinamarquês querem tornar a Dinamarca no país líder em ciên-

cias biológicas na Europa devido à importância do setor na economia e cuidados de saúde 

do país. Assim, o governo propôs um Plano para o Crescimento das Ciências Biológicas com 

36 iniciativas políticas no início de 2018. Com o apoio do parlamento, as iniciativas foram 

adotadas e estão sendo implementadas. 

O propósito do Plano de Crescimento é garantir que produtos médicos e dispositivos de alta qua-

lidade sejam seguros e eficazes, além de ajudar a criar condições estruturais melhores para as 

empresas do setor de ciências biológicas na Dinamarca. 

Dinamarca – O PAÍS DOS ESTUDOS 

CLÍNICOS

A Dinamarca ocupa o primeiro lugar em 

termos de estudos cínicos per capita na UE. 

As solicitações feitas para estudos 

clínicos da Dinamarca na UE subiu de 9% 

em 2015 para 12% em 2017.3

A recém-criada organização Trial Nation (País 

dos Estudos Clínicos) é uma destas iniciativas. 

A Trial Nation (País dos Estudos Clínicos) é uma 

parceria público-privada entre o setor industrial 

e os hospitais dinamarqueses que visa a 

aumentar a pesquisa e os estudos clínicos no 

país. Isso é reflexo do interesse das autoridades 

de saúde pública em incentivar pesquisas 

extensivas na Dinamarca e contribuir para que 

a comercialização de novos medicamentos e 

tecnologia médica seja mais ágil.

Aumentar a 

atratividade 

de P&D na 

Dinamarca

Aumento de 

pesquisas clínicas 

na Dinamarca

Agência 

Médica de 

Alto Nível

Melhor acesso 

a mão de obra 

altamente 

qualificada

Nova unidade de ciências biológicas vinculada ao Ministério 

da Indústria, Comércio e Assuntos Financeiros

Mais start-ups e 

transformação 

digital

Campanha 

internacional 

direcionada

A Cadeia de Valor para o Crescimento das Ciências Biológicas
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A iniciativa País dos Estudos Clínicos é baseado no 

sucesso em atrair investimentos estrangeiros para 

estudos clínicos na Dinamarca. O ecossistema 

de ciências biológicas dinamarquês se beneficia 

muito de investimentos feitos por empresas 

estrangeiras do setor de ciências biológicas, 

que se unem a empresas nacionais e ajudam 

a fortalecer a imagem da Dinamarca como um 

centro internacional de ciências biológicas.

Uma outra iniciativa é focar em processos 

de validação de alta qualidade para novos 

medicamentos na Agência Farmacêutica 

Dinamarquesa (DKMA). Além disso, a DKMA 

está prestes a realizar um projeto piloto de 

compartilhamento de risco, visando apoiar 

a introdução de medicamentos e o acesso 

de pacientes a novos tratamentos de forma 

mais eficiente. A indústria será reembolsada 

por seus produtos se dividir o risco econômico 

referente ao reembolso. 

Nos últimos anos, a DKMA aumentou seu quadro 

de funcionários visando especificamente a apro-

vação de novos medicamentos. Um dos resul-

tados deste programa é a apresentação de um 

novo conceito para o Conselho Científico Nacional 

para setor de ciências biológicas. Nos próximos 

anos, a DKMA aumentará ainda mais seu quadro 

de funcionários trazendo mais consultores cien-

tíficos, principalmente no setor de análise de da-

dos, o que fortalecerá ainda mais a cooperação 

internacional. As iniciativas da DKMA vão resultar 

na introdução mais rápida de novos produtos 

para o setor, devido à possibilidade de apresentar 

antecipadamente um processo de aprovação e 

serviços de alta qualidade junto com Dados de 

Vida Real (Real World Data), que é conectado 

com as agências médicas de outros países. 

3 Agência de Medicamentos da Dinamarca, Relatório Anual de 2017, Estudos clínicos de medicamentos. 

• Aprovações de alta qualidade

• Acesso Rápido

• Piloto em compartilhamento de riscos

• Cooperações internacionais
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As grandes empresas farmacêuticas e médicas dinamarquesas são reconhecidas por sua contribuição 

em avanços na área de saúde em todo o mundo. Mais de 200 PMEs também participam do grupo 

dinamarquês de ciências biológicas, ao lado de algumas das maiores empresas internacionais de 

ciências biológicas, muitas das quais com afiliadas locais na Dinamarca. Isso se deve, em parte, ao 

fato da Dinamarca ser reconhecida como o país mais fácil para realizar negócios na Europa.4

O Plano de Crescimento incentivará ainda mais a criação e o crescimento de novas empresas do 

setor de ciências biológicas com iniciativas que irão criar uma cultura de investimentos fortalecida 

com fácil acesso a investimentos e com apoio de novas deduções fiscais para investidores. 

Regulamentação mais ágil e com melhores condições de remuneração para funcionários 

garantidas também são iniciativas que serão o alicerce para as empresas do setor de ciências 

biológicas na Dinamarca.

4 World Bank, Doing Business 2019, www.worldbank.org.
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Funcionários altamente qualificados são essenciais para o 
crescimento contínuo do ramo

A Dinamarca, por ter um setor de ciências biológicas sólido, ocupa o terceiro lugar no índice 

de países que têm mais funcionários atuando na área de ciências per capita na Europa. 

Com iniciativas como o novo regime fiscal para pesquisadores estrangeiros, o “Pacto 

Tecnológico” junto ao setor, o incentivo para atrair estudantes que queiram se matricular 

em programas de educação superior, as iniciativas do Plano de Crescimento para ciências 

biológicas ajudará a garantir a disponibilidade futura de pesquisadores e funcionários na área de 

ciências biológicas altamente qualificados na Dinamarca.

Ciências 

biológicas

Total em 
emprego 
privado

Outros 
setores

   Fonte: O Marco Econômico da Indústria de Ciências Biológicas da Dinamarca (Damvad), Estatísticas Dinamarquesas.
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Healthcare DENMARK é o portal internacional para especialização  

em cuidados com a saúde, ciências biológicas e inovação da Dinamarca. 

Se você gostaria de obter mais informações entre  

em contato conosco: info@healthcaredenmark.dk



Healthcare DENMARK
INOVANDO UMA VIDA MELHOR

Vesterbrogade 1L, 2.

1620 Copenhagen V

www.healthcaredenmark.dk
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