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Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos (Bio-
Manguinhos/Fiocruz) pro-
duzirá a Betainterferona
1a subcutânea, biofár-

maco indicado no tratamento da es-
clerose múltipla, nas apresentações 22
mcg e 44 mcg.  A novidade foi possí-
vel devido a um acordo de transferên-
cia de tecnologia assinado com a
Merck, que também envolve a pro-
dutora nacional Bionovis, em uma das
12 Parcerias para o Desenvolvimento
Produtivo (PDPs) para a incorporação
de biofármacos da qual Bio-Mangui-
nhos participa.

Dessas, três já estão em processo de
transferência: o da alfataliglicerase com
a israelense Protalix, o do infliximabe
com a norte-americana Janssen e, ago-
ra, o da betainterferona 1a. Completam
o portfólio de cinco biofármacos do Insti-
tuto a alfaepoetina e a alfainterferona
2b. “Essa PDP representa mais uma con-
quista fruto do esforço de Bio-Mangui-
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nhos em fortalecer o Programa de Me-
dicamentos Excepcionais do Ministério
da Saúde, por meio de uma parceria com
a Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos”, afirmou o diretor
da unidade da Fiocruz, Artur Couto.

De 2010 a 2014, Bio-Manguinhos
forneceu 50 milhões de frascos de bio-
fármacos para o Sistema Único de Saú-
de (SUS). Além de garantir o acesso
do medicamento à população, o acor-
do traz economia de R$ 27 milhões em
sete anos ao Tesouro Nacional e movi-
menta a cadeia produtiva. “O impacto
na economia brasileira é decorrente do
uso de insumos que usaremos e serão
produzidos no Brasil, além de gerar
empregos”, ressaltou Couto.

A incorporação da tecnologia co-
loca a unidade da Fundação um de-
grau acima na corrida tecnológica. “A
incorporação não é só do produto,
mas da plataforma tecnológica na
qual ele é desenvolvido. Ganhamos
expertise e a possibilidade de desen-

volvimento de outros produtos nela,
agregando valor para Bio-Mangui-
nhos e, assim, para a própria saúde
pública no Brasil”, complementou.

Por sua alta tecnologia, os biofárma-
cos são uma fonte de receita crescente
para a manutenção das atividades de
Bio-Manguinhos. A linha de produtos,
que em 2016 completará 12 anos, re-
presentará 62% do que a unidade da
Fiocruz arrecadará com o portfólio de
vacinas, que completará quatro décadas.

A betainterferona 1a é comercializa-
da em mais de 80 países pela Merck.
No Brasil, cerca de 27% dos 13 mil paci-
entes em tratamento de esclerose múlti-
pla no SUS faz uso desse biofármaco.
Existem cerca de 35 mil pessoas com a
doença no Brasil, com o agravante de
que é subnotificada. No mundo, de acor-
do com a Organização Mundial de Saú-
de (OMS), existem cerca de dois milhões
de pessoas com a enfermidade, notada-
mente indivíduos entre 20 e 40 anos de
idade (75% mulheres).
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