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iomanguinhos está no
meio do processo de
transferência de tecno-
logia para a produção de
alfaepoetina humana re-

combinante, previsto para ser concluí-
do em 2009. Usada para controlar a
insuficiência renal crônica, a alfae-
poetina faz parte do Programa de
Medicamentos Excepcionais do Minis-
tério da Saúde, que fornece gratuita-

mente à população remédios de alto
custo ou de uso continuado. Em 2006,
o governo investiu cerca de R$ 1,4 bi-
lhão no programa.

O Programa de Medicamentos Ex-
cepcionais tem uma lista de remédios
com 226 itens, sendo 14 classificados
como prioritários. No topo da lista es-
tão os dois medicamentos produzidos
por Biomanguinhos: a alfaepoetina hu-
mana recombinante e a alfainterferona
2b humana recombinante. Estes pro-
dutos são classificados como biofár-

macos, medicamentos que utilizam
células modificadas geneticamente
para produzir determinadas proteínas,
melhorando suas características, como
o aumento de sua vida útil.

A listagem inclui remédios para
tratar doenças como insuficiência re-
nal crônica, hepatite viral B e C, os-
teoorose, Alzheimer, doença de
Parkinson, entre outras. As três esfe-
ras do governo (União, estados e mu-
nicípios) são responsáveis por elaborar
a relação, que pode variar de acordo
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Por meio de Biomanguinhos, a Fiocruz entregou, desde 2006, 8,8 milhões de frascos de alfaepoetina humana recombinante e de
alfainterferona 2b humana recombinante ao Ministério da Saúde

com as demandas específicas de uma
determinada região.

Segundo dados do Ministério da
Saúde, a assistência farmacêutica tem
um orçamento de mais de R$ 4,6 bi-
lhões este ano, sendo que um terço
deste valor é destinado ao financiamen-
to dos medicamentos excepcionais.
Para fornecer gratuitamente apenas
quatros destes medicamentos — a eri-
tropoetina; o interferon alfa; a imu-
noglobulina e a imiglucerase — o go-
verno gasta cerca de R$ 500 milhões
anualmente. Os dois primeiros produ-
tos passaram a ser fornecidos por
Biomanguinhos com a transferência de
tecnologia. Desde 2006, já foram en-
tregues cerca de 8,8 milhões de fras-
cos de alfaepoetina humana recom-
binante e de alfainterferona 2b
humana recombinante ao Ministério da
Saúde. Para 2008, a previsão é a en-
trega de quase nove milhões de fras-
cos destes biofármacos.

Para reduzir o custo dos medica-
mentos e a dependência do mercado

externo, o Ministério da Saúde tem
estimulado a incorporação de novas
tecnologias ao sistema de saúde. A
transferência tecnológica que Bioman-
guinhos faz para produzir biofármacos
em seu complexo industrial é parte
desta estratégia governamental e foi
iniciada em 2003.

Intercâmbio com Cuba – Em
agosto daquele ano, o governo brasi-
leiro, por meio do Ministério da Saú-
de, organizou uma missão a Cuba que
teve como objetivo estreitar as rela-
ções existentes entre os dois países e
identificar as áreas mais fortes entre
diversos segmentos, dentre as quais a
biotecnologia. Os representantes de
Biomanguinhos/Fiocruz tiveram como
incumbência identificar produtos, pro-
cessos e tecnologias na área da saúde
humana que poderiam ser transferidos
e fazer parte de um futuro acordo en-
tre Brasil e Cuba. Esta viagem resul-
tou num relatório que identificou os
principais produtos e norteou os acor-
dos biotecnológicos.

Além disso, o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva firmou o memorando de
entendimento entre os dois governos
na área da saúde, que estabeleceu
mecanismos de cooperação, com ên-
fase na transferência de tecnologia e
no desenvolvimento conjunto de pro-
jetos e de pesquisas técnico-científicas.
Após este primeiro passo do governo
federal, Biomanguinhos celebrou o
acordo de transferência de tecnologia
de dois biofármacos com duas institui-
ções de pesquisa cubanas, a Cimab S.
A. do Centro de Imunologia Molecular
(CIM) e a Heber Biotec.

Após a assinatura do contrato en-
tre Biomanguinhos e as instituições cu-
banas, foi constituído o comitê técnico
para a transferência de tecnologia com
dois representantes de cada país. Este
grupo acompanha o cumprimento das
três etapas da transferência tecnológica
até que a produção se torne totalmen-
te nacional. A primeira delas, já con-
cluída, foi o envio de um pacote de
informações sobre os medicamentos,
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para que Biomanguinhos pudesse ob-
ter o registro da Anvisa para produzi-
los no país. Nesta fase, o Instituto im-
portava os frascos e embalava os
produtos no Brasil, fazendo o trabalho
de rotulagem, encartuchamento, em-
balagem e todos os testes de controle
de qualidade dos biofármacos.

Atualmente, o Instituto já
cumpriu a segunda fase da
transferência de tec-
nologia, a realização
do processamento final
no Brasil. Isto significa que,
além da embalagem dos
biofármacos, Biomanguinhos faz
o envase. Nesta etapa, são realiza-
dos também os testes de controle de
qualidade do produto acabado a gra-
nel e do produto final. Na terceira e
última etapa, que se inicia agora, Bio-
manguinhos passará a produzir o in-
grediente farmacêutico ativo (IFA). A
partir de então todas as etapas de pro-
dução ocorrerão no país. Esta fase en-
volve a construção e aquisição de equi-
pamentos para a planta de produção
do IFA, treinamento de pessoal em pro-
dução, no controle e garantia de qua-
lidade destas etapas do processo. O tér-
mino desta fase está previsto para
2009, quando também será concluí-
da toda a obra do Centro Integrado
de Protótipos, Biofármacos e Reativos
para Diagnóstico (CIPBR), onde todo
o processo de produção será realizado.

O
CIPBR, cujo
custo total é da
ordem de R$ 106
milhões, terá mais de 15 mil m2 de
área total e contará com uma infra-
estrutra laboratorial das mais avança-
das do Brasil, sendo pioneiro ao inte-
grar em uma mesma construção a
planta de protótipos para desenvolvi-
mento e produção de novas vacinas,
reativos para diagnóstico e biofár-
macos. O projeto prevê a completa in-
dependência das três plantas labo-
ratoriais, impedindo o cruzamento de
atividades. As entradas e saídas são
distintas para pessoal, insumos e ma-

Biomanguinhos concentrará todo
o processo de produção dos
biofármacos em um núcleo que
será inaugurado em 2009

terial acabado. Esta integração permi-
tirá a racionalização das operações e
da manutenção técnica, reduzindo cus-
tos. No prédio, poderão ser produzi-
dos lotes experimentais com espe-
cificação técnica e qualidade para uso
em estudos clínicos. A planta atende-
rá a projetos próprios de Bioman-
guinhos e também aos de outras insti-
tuições públicas ou privadas que
estejam com os projetos em fase de
estudos clínicos ou multicêntricos.


