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Brasil, por meio do Ins-
tituto de Imunobiológi-
cos  de Manguinhos
(Biomanguinhos) da Fio-
cruz, começa a escre-

ver  um importante  cap í tu lo  na
história do fornecimento de insumos
de saúde à população brasileira. Em
janeiro próximo, Biomanguinhos
dará início ao fornecimento para o
Sistema Único de Saúde (SUS) de
dois importantes medicamentos: a
eritropoetina alfa humana recom-
binante (EPO), que trata a anemia
assoc iada  à  insuf i c i ènc ia  rena l
crônica, Aids ou quimioterapia, e
o interferon alfa humano recom-
binante (INF), que auxilia no trata-
mento de hepatites virais e alguns

IMUNOBIOLÓGICOS

A revolução dos biofármacos
Biomanguinhos começa a produzir interferon e eritropoetina

O
tipos de tumor. Além da economia
em cerca de R$ 40 milhões anuais
para os cofres públicos pela substi-
tuição de dois produtos importados
por sua produção nacional, a infra-
estrutura a ser criada para a fabri-
cação  des tes  b io fá rmacos  –  o
prédio de Protótipos, Biofármacos
e Reativos – vai propiciar o desen-
volvimento de diversos outros pro-
dutos que interessam ao SUS.

Iniciado em agosto de 2004, o
processo de transferência de tec-
nologia  entre  B iomanguinhos e
duas  ins t i tu i ções  c ient í f i cas  de
Cuba,  o  Cent ro  de  Imuno log ia
Molecu lar  (C IM)  e  o  Centro de
Engenharia Genética e Biotecnolo-
gia (CIGB, da sigla em espanhol),

levará mais três anos até que a
produção seja totalmente nacional.
Por enquanto, o processo encontra-
se no fim da primeira etapa, em
que os produtos são importados de
Cuba, sendo apenas rotulados na
Fiocruz. Em 2006, Biomanguinhos
passará a finalizar o produto no
Centro  de  Processamento F ina l
(CPFI) e no ano seguinte, com o
prédio de Biofármacos construído
e os equipamentos instalados, todo
o processo de produção será naci-
onal. Técnicos brasileiros e cuba-
nos estão em intenso intercâmbio
para assimilação da tecnologia.

A intenção da iniciativa é de-
mocratizar o acesso a medicamen-
tos de dispensação excepcional,

A produção de biofármacos na Fiocruz significará uma economia de R$ 40 milhões a cada ano

Biomanguinhos/Fiocruz
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que alcançam um reduzido núme-
ro de beneficiados, mas que repre-
sentam em 2005 mais de 22% dos
gastos do Ministério da Saúde com
medicamentos (veja o gráfico).

O diretor de Biomanguinhos,
Akira Homma, lembra o sucesso
alcançado pela polít ica de auto-
suf ic iência em imunobiológicos,
inic iada na década de 70 e que
hoje garante as campanhas de va-
cinação implementadas pelo Pro-
grama Nac iona l  de  Imun ização
(PNI), com todas as vacinas do ca-
lendário básico sendo produzidas
no Brasil. Para ele, o investimento
do Ministério da Saúde nesta nova
área trará retorno não apenas fi-
nanceiro, mas social.

“A primeira questão é a depen-
dência completa do país quanto a
esses produtos de alto valor agre-
gado. Tecnologicamente
falando, isso representa
um importante custo ao
Ministério da Saúde, que
precisa comprar uma in-
finidade de biofármacos
para suprir o SUS”, diz
Homma.

Para se ter idéia do
custo, apenas 14 de uma lista de
226 medicamentos especiais repre-
sentam mais de R$ 600 milhões
anuais aos cofres públicos. E dife-
rentemente das vac inas,  usadas
para impedir o aparecimento de en-
fermidades, o uso desses biofárma-
cos é para o tratamento de doenças
e deve ser contínuo.

“O interessante desse processo
é que o país não está apenas com-
prando a tecnologia. O Ministério
da Saúde tem o dever de comprar
esses medicamentos para suprir o
SUS. Então aproveitamos o poder
de compra do Estado e incluímos na
aquisição destes dois produtos a ab-
sorção da tecnologia de produção.
Diminuímos os gastos com a impor-
tação, ficamos independentes das
oscilações do mercado e garantimos
à população maior acesso a esses
medicamentos”, explica Homma.

O processo de licitação para o
início das obras deve ocorrer até o
fim de 2005. Além do setor de pro-
dução de biofármacos, atendendo
a Boas Práticas de Fabricação (BPF)

e equipado com o que há de mais
moderno, a planta prevê uma área
de protótipos, destinada à fabrica-
ção em pequena escala de produ-
tos-piloto, fundamental para o setor
de desenvolvimento. É nessa área
que os biofármacos desenvolvidos
serão produzidos também em BPF,
com menos custo e sem a necessi-
dade de parar a produção. A plan-
ta-p i loto também vai  atender a
área de imunobiológicos (vacinas
e reagentes para diagnóstico).

A previsão é de que em 2008,
Biomanguinhos possa produzir mais
de 7,5 milhões de frascos de EPO e
INF anualmente, com possibilidade
de aumentar a capacidade no caso
de mais máquinas e equipamentos.

Gerente do Programa de Biofár-
macos na unidade da Fiocruz, Nadia
Batoréu anima-se ao falar do futu-

ro prédio de Biofárma-
cos.  “Trata-se de uma
planta flexível, que nos
dará possibilidade de au-
mentar o número de equi-
pamentos  conforme a
demanda. Além disso, as-
sim que as linhas de pro-
dução em Escher i ch ia

Coli e células CHO (células de ová-
rio de hamster chinês), usadas para
a produção de interferon e eritro-
poetina respectivamente, est ive-
rem prontas, poderemos trabalhar
na produção de diferentes proteí-
nas de uso terapêutico em outras
doenças”, diz ela.

Essa flexibilidade para a produ-
ção de biofármacos se dá porque
outras proteínas como a somatotro-
pina (hormônio de crescimento hu-
mano-GH), por exemplo, também
se expressam em células CHO, po-
dendo-se aproveitar a linha de pro-
dução instalada. Atualmente 11
projetos de desenvolvimento estão
em estudo.

Segundo Homma, essa nova
plataforma será extremamente im-
portante para a produção de outros
biofármacos já em desenvolvimen-
to por Biomanguinhos em parceria
com universidades e outros institu-
tos – o diretor ainda prevê que, em
três anos, o processo para a produ-
ção destes dois biofármacos já es-
tará incorporado por completo à

unidade e novos projetos estarão
em fase final de desenvolvimento.

A iniciativa de Biomanguinhos
tem o intuito de acompanhar uma
tendência mundial. O uso da en-
genharia genética é crescente no
mundo todo e tem se tornado uma
questão estratégica para o desen-
volvimento científico dos principais
países. Somente nos Estados Uni-
dos o setor cresce 20% ao ano com
mais de 370 produtos em fase de
testes pré-clínicos e clínicos.

Diferenças de status
entre medicamentos

O Ministério da Saúde divi-
de os medicamentos em três ti-
pos de complexidade. São eles:

Básicos
Cem itens destinados às ne-

cessidades de atenção básica,
cujo atendimento pode ser fei-
to em postos de saúde. Exem-
p los :  ác ido  acet i l  sa l i c í l i co
(analgésico e antitérmico), cál-
c io  de repos ição e enalapr i l
(para hipertensão arterial). O
custo desses medicamentos é
de R$ 0,65 por habitante.

Especiais
São dispensados em caráter

especial, num total de 109 itens,
de médio e alto custo. Utiliza-
dos para tratar doenças de com-
plexidade variável, hereditárias
ou adquiridas. Exemplos: Fluoxe-
tina (antidepressivo), binaprost
(glaucoma), ticlopidina (cardio-
patia isquêmica).

Excepcionais
Fornec idos  somente em

caráter excepcional, são de alto
custo e compõem um total de
216 itens. Exemplos: cliclsporina
(transplantados), clozapina (tra-
tamento de esquizofren ia ) ,
interferon alfa 2b humano re-
combinante (hepatites e tumo-
res sólidos), eritropoetina alfa
humana recombinante (insufici-
ência renal).

Engenharia
genética

é tendência
mundial
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 TABELA 1

O mundo esportivo foi apresen-
tado à EPO pela primeira vez nas
Olimpíadas de Inverno de 1988. Os
esquiadores soviéticos surpreende-
ram ao conseguir várias medalhas
batendo, nas provas de longa dis-
tância, os noruegueses, de quem
eram fregueses de carteirinha. Foi
então descoberto que os soviéticos
aproveitaram-se da EPO, que não
era detectada nos exames de uri-
na, para aumentar a produção de
glóbulos vermelhos e assim aprimo-
rar a capacidade de transportar oxi-
gênio no sangue para músculos. O
aumento de hemácias privilegia em

Imunoglobulina

(Imunoterapia)

Toxina Butolínica

(Paralizante muscular)

2004
R$ 768 MILHÕES

EPO e INF representam
R$ 207.522.000,00 de
investimento.

Inter feron a l fa

Hepatites B e C, tumores sólidos

Micofenolato de mofet i l

Pacientes transplantado

Inter feron beta

Esclerose múltipla

Imig lucerase

Doença de Gaucher

demais  212  medicamentos

Olanzapina

Esquizofrenia

Tacrol imus

(Pacientes transplados)

Somatotrof ina

(Hormônio de Crescimento)

Ciclosporina

(Pacientes transplantados)

Eritropoetina

(Pacientes renais crônicos)

Octreot ida

(Acromegalia)

Desmopressina

(Antidiurético)

Calcitonina

(Calcemia)

Leuprol ida

(Câncer de próstata)

especial atletas de provas
de longa duração dando um
fôlego extra.

O doping foi logo adotado pe-
los ciclistas, em busca de um “em-
purrãozinho” em provas com mais
de 200 quilômetros de distância.

O caso mais conhecido foi o do
ciclista italiano Marco Pantani, fa-
lecido em 2004 e campeão da pro-
va mais tradicional do mundo, a
Volta da França. Flagrado no anti-
doping com exame de sangue, em
1999, ele foi suspenso de compe-
tições oficiais.

O uso errado da eritropoetina

O uso da EPO em pessoas sau-
dáveis é altamente perigoso e pode
levar à morte. O aumento além do
normal de glóbulos vermelhos acar-
reta uma série de problemas. En-
t re  os  e fe i tos  co la te ra i s  es tão :
trombose, coagulação do sangue,
reações hemolíticas com danifica-
ção renal e hipertensão arterial.

COMPARATIVO PERCENTUAL DE INVESTIMENTO BRASILEIRO NOS 14 MEDICAMENTOS DE

MAIOR IMPACTO FINANCEIRO EM 2004 DO TOTAL DE UMA LISTA DE 226 PRODUTOS.
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avanço científico tem
permitido o emprego
industrial de microor-
gan ismos ou cé lu las
modificadas genetica-

mente para a produção de proteí-
nas de interesse em diversas áreas,
em especial na saúde humana. Pro-
teínas são essenciais para o funci-
onamento de células e a carência
de uma pode acarretar sérios e di-
ferentes problemas de saúde.

Esta tecnologia permite reprodu-
zir proteínas idênticas às naturais,
bem como elaborar outras totalmen-
te novas. Tais moléculas são mais
vantajosas do que as naturais para
determinadas funções, por exemplo,
maior atividade biológica, maior vida
média ou menos efeitos colaterais.
Estas moléculas modificadas geneti-
camente são chamadas biofármacos
e agem para neutralizar o mal quan-
do determinada proteína está ausen-
te ou em número insuficiente.

No caso da eritropoetina, seu
uso mais freqüente é em  insufici-
entes renais crônicos,  pacientes
que têm uma perda lenta e pro-
gressiva das funções renais, tendo
um redução drástica na capacida-
de de eliminar substâncias tóxicas
produzidas pelo organismo e de
produz i r  hormôn io ,  no  caso  a
eritropoetina.

Para realizar qualquer atividade,
o corpo humano necessita de ener-
gia, assim como um carro para an-
dar precisa de combust íve l .  Pela
respiração, o oxigênio chega aos
pulmões e de lá vai para o sangue,
onde é transportado pelas hemácias
ou glóbulos vermelhos para todo o
corpo. Em casos de anemia, carac-
ter izada pe lo  ba ixo número de
hemácias no sangue, o oxigênio tem
problemas para chegar ao seu des-
tino. Por isso pessoas anêmicas so-
frem para fazer provas de esforço ou
estão sempre cansadas.

O corpo humano sabe quando
precisa de mais oxigênio, por isso,
quando detecta baixa quantidade
desse elemento, aciona o rim para
produzir mais eritropoetina. Esta
substância viaja pelo sangue até a

O

O que é um
biofármaco

medula óssea e aciona o mecanis-
mo de  p rodução  de  hemác ias .
Com mais hemácias o corpo rece-
be mais oxigênio. A administração
de eritropoetina a um insuficiente
renal visa a curar a anemia provo-
cada pela baixa produção do hor-
mônio pelo rim, dando ao paciente
possibilidade de executar suas ati-
vidades diárias normalmente.

No caso do interferon alfa 2b re-
combinante humano, a importância
está no combate às infecções virais,
principalmente as hepatites tipo B
e C, agindo contra a proliferação
do vírus e contra tumores sólidos.

Segundo a Organização Mun-
d ia l  da  Saúde (OMS) ,  ce rca  de
400 milhões de pessoas no mun-
do estão infectadas pelo tipo B da
doença.  No Bras i l ,  não ex i s tem
dados oficiais que demonstrem a
abrangência da infecção pelos di-
ferentes  v í rus  (A,  B,  C,  D e E) .
Es t ima-se  que ex i s tam dois  mi -
lhões de portadores crônicos de
hepat i t e  B  e  t rê s  m i lhões  com
hepatite C. Esse número represen-
ta quase oito vezes a quantidade
de pessoas portadoras do HIV, o
agente da Aids.

CUSTO ANUAL POR PACIENTE DAS DEZ PROTEÍNAS TERAPÊUTICAS MAIS VENDIDAS NO MUNDO (2003)

N e u p o g e m

Fator de coagulação (Amgen)

N e u l a s t a

Fator de coagulação (Amgen)

R i tuxan

Anticorpo monoclonal (Genetech)

Intron A fami ly

Interferon alfa (S.-Plough)

R e m i c a d e

Anticorpo monoclonal (J&J e Schering-Plough)

E n b r e l

Outro (Amgen/Wyeth)

Procr i t /Eprex

Eritropoetina (J&J)

A r a n e s p

Eritropoetina (Amgen)

Av o n e x

Interferon beta (Biogen IDEC)

E p o g e n

Eritropoetina (Amgen)

 TABELA 2

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

53.00053.00053.00053.00053.000 51.00051.00051.00051.00051.000

28.00028.00028.00028.00028.000

20.00020.00020.00020.00020.000 20.00020.00020.00020.00020.000

14.00014.00014.00014.00014.000
12.80012.80012.80012.80012.800 12.80012.80012.80012.80012.800

10.50010.50010.50010.50010.500 10.00010.00010.00010.00010.000

c
u

st
o

 a
n

u
a

l 
(U

S
)

p r o d u t o


