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A. AGENDA DE BIOTECNOLÓGICOS

 

Foco: estabelecimento de uma estratégia de curto, médio e longo prazo articulada com o setor produtivo, para viabilizar a exploração das oportunidades do segmento
de biofármacos pelas empresas nacionais de medicamentos, nos moldes do plano coreano para o segmento – “Bio-vision 2016”.

Justificativa: Os medicamentos biotecnológicos representam a superação de desafios científicos e industriais e um enorme avanço para a medicina. O dinamismo
desse segmento tem atraído o interesse de novos players, como as gigantes coreanas LG e Samsung, que criaram recentemente divisões voltadas para a produção e
o desenvolvimento de medicamentos de origem biotecnológica. No Brasil, os chamados produtos biotecnológicos de primeira geração (insulina, hormônios de
crescimento, entre outros) estão em fase de desenvolvimento/registro por empresas nacionais e por BioManguinhos. Os de segunda geração, notadamente os
anticorpos monoclonais, representam o futuro da indústria farmacêutica no Mundo.

As primeiras patentes dos biotecnológicos de 2ª geração já expiraram e outras expirarão até 2020, o que vem estimulando uma corrida mundial para desenvolvimento,
registro e produção dos chamados Biológicos Não Novos, com base em regulamentações específicas para esses produtos. Essas regulamentações vêm sendo
estabelecidas desde 2005 (inicialmente pela agência regulatória da União Européia - EMA) e ainda estão em construção e revisão nos principais mercados regulados
(EUA e EU) e em mercados emergentes (Coréia do Sul, Índia, China e Israel), dada a complexidade técnica e a relevância econômica e financeira desse segmento. No
Brasil, a base legal para registro e produção dos biotecnológicos vem se consolidando, de forma alinhada com as normas internacionais, desde 2010.

As empresas brasileiras associadas ao Grupo FarmaBrasil tomaram a decisão de explorar as oportunidades oferecidas pelos biológicos não novos, ao mesmo tempo,
investindo na sua capacitação tecnológica, visando a produção de bio-betters (produto de inovações incrementais) e as inovações radicais. A criação da Bionovis e da
Orygen Biotecnologia, sociedades envolvendo oito empresas do Grupo FarmaBrasil, foi o primeiro movimento nessa direção.

A viabilização das estratégias de entrada das empresas farmacêuticas nacionais no promissor mercado de biotecnológicos deve contar, desde o início, com o apoio
firme e sustentado do governo brasileiro, com regulatório aplicável ao atual estágio de desenvolvimento da indústria nacional, não apenas em razão das perspectivas de
elevação do valor agregado dos medicamentos produzidos no País, como também do objetivo central de ampliar o acesso da população a recursos terapêuticos da
fronteira tecnológica.

Para melhor compreender o Plano de Ação a ser proposto, é fundamental o entendimento de cada cadeia produtiva específica: Cadeia de Biológicos Não
Novos, Cadeia de Bio-betters, Cadeia de Biotecnológicos Inovadores.

Proposta: detalhar um plano de ação abrangente e integrado para o segmento de biofármacos, em articulação com as empresas farmacêuticas nacionais, contando
com os diversos instrumentos à disposição do governo para a implementação da política industrial – compras públicas, incentivos diretos a P&D empresarial,
financiamento, tributação, tarifas de importação, regulação do mercado, regulamentações sanitárias, entre outros.

Eixos que comporão o Plano de Ação da Proposta

Eixo 1- Recursos Humanos

Ações de cunho estruturante:

Ação 1: criação de um instituto voltado para a formação de recursos humanos de biotecnologia para atuação no setor farmacêutico, o qual deverá se dedicar
exclusivamente a programas de pós-graduação, suprindo a carência de profissionais com formação adequada nesse setor. Essa proposta seria viabilizada com recursos
públicos, mas as empresas associadas da FarmaBrasil se dispõem a discutir participação nesse importante empreendimento. O instituto contaria com um Conselho
Técnico Científico, envolvendo especialistas renomados, do Brasil e do Exterior, representantes do setor produtivo e do setor público, que orientaria os programas de
formação, a produção de teses e dissertações e as pesquisas desenvolvidas em parceria com as empresas. (link de documentos: apresentação e texto).
Ação 2: atração de pesquisadores estrangeiros com expertise em biotecnologia, no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras, para programas de treinamento de
pesquisadores e técnicos das instituições brasileiras de pesquisa, ampliando as oportunidades de cooperação em projetos estratégicos para o Brasil. Ênfase especial
poderá ser dada à cooperação com Cuba, Declaração Conjunta Do Ministério Da Saúde Da República Federativa Do Brasil E Do Ministério Da Saúde Pública Da
República De Cuba Sobre Desenvolvimento Tecnológico E Inovação Em Saúde, assinada em 31 de janeiro de 2012, por ocasião da visita oficial da Presidenta
Dilma Rousseff a Cuba – Havana.
Ação 3: formação de Recursos Humanos de nível superior capacitados na área específica de biotecnologia, para atuação em desenvolvimento de produtos e
tecnologias.

Medidas a serem tomadas
 1) Para as áreas voltadas às atividades de P&D

 •Mestrados profissionalizantes (em Institutos de Pesquisa) / mestrados acadêmicos com co-orientação de profissionais da indústria de biotec, atualizar curriculos dos
cursos de graduação e pós-graduação voltados para biotec (foco mais multidisciplinar (não só do ponto de vista técnico, mas também regulatório, patentes, jurídico),
foco em empreendedorismo), capacitação de formadores de RHs das Universidades no que diz respeito á melhor formação de profissionais voltados ao
desenvolvimento de produtos de biotec.

 •Maior participação de profissionais da indústria nos Programas de Pós-graduação (acadêmicos e profissionalizantes)

2) Para a área de gestão de projetos, (integrando gestão técnica, regulatória, financeira, de propriedade industrial, jurídica, dentre outras)
 •Implementação de Cursos de educação continuada, de curta duração, com foco multidisciplinar.

 •Implementar cursos de educação continuada (modelos como os de MBA) em gestão de projetos de biotecnologia voltada à saude.
 •Implementar cursos curriculares voltados ao empreendedorismo e à gestão empresarial, com a participação conjunta de professores da academia e da indústria.

 •Implementar processo que permita a alunos de graduação e de pós-graduação fazerem estágios em empresas nacionais e estrangeiras (com foco em venture

http://www.grupofarmabrasil.com.br/images/arquivos/acoes_setoriais/a/Biotechnology_in_Korea_0905.pdf
http://www.grupofarmabrasil.com.br/images/arquivos/acoes_setoriais/a/LG_e_Samsung.pdf
http://www.grupofarmabrasil.com.br/images/arquivos/acoes_setoriais/a/Biol%C3%B3gicos_1a_gera%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.grupofarmabrasil.com.br/images/arquivos/acoes_setoriais/a/Biol%C3%B3gicos_2a_gera%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.grupofarmabrasil.com.br/images/arquivos/acoes_setoriais/a/Vencimentos_de_patentes.pd
http://www.grupofarmabrasil.com.br/images/arquivos/acoes_setoriais/a/Bionovis.pdf
http://www.grupofarmabrasil.com.br/images/arquivos/acoes_setoriais/a/Cadeias_Biotec__Rela%C3%A7%C3%B5es_Externas-Biossimilares.pdf
http://www.grupofarmabrasil.com.br/images/arquivos/acoes_setoriais/a/Cadeias_Biotec__Rela%C3%A7%C3%B5es_Externas-Bio-betters.pdf
http://www.grupofarmabrasil.com.br/images/arquivos/acoes_setoriais/a/Cadeias_Biotec__Rela%C3%A7%C3%B5es_Externas-Inovadores.pdf
http://www.grupofarmabrasil.com.br/images/arquivos/acoes_setoriais/a/Declara%C3%A7%C3%A3o_conjunta.pdf
http://www.grupofarmabrasil.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=153:iii-a-eixo-1-acao-3&catid=85:detalhamento-medidas
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Ação 4: incremento da disponibilidade em quantidade e qualidade de Recursos Humanos de nível técnico, na área específica de biotecnologia, para atender as
demandas atual e futura (5 a 10 anos).

 

Ação 5: aumento da disponibilidade de profissionais com conhecimento e experiência de trabalho (expertise) em estágios específicos do processo de desenvolvimento
de biotecnológicos , a saber, (i) escalonamento de processos upstream e downstream e (ii) formulação de produtos biotecnológicos; (iii) pré-clínico (toxicologia, potência
e imunogenicidade).

Ação 6: interação entre setor produtivo e Universidades, Centros de P&D, Institutos de Pesquisa e Cursos Técnicos em nível relevante, de forma a auxiliar no
alinhamento de conceitos, de etapas de desenvolvimento de produtos, de demandas regulatórias, de melhores práticas jurídicas, valoração de produtos e tecnologias,
dentre outros aspectos que dificultam as relações entre essas partes.

Ação 7: aumento da disponibilidade de profissionais, envolvidos em prestação de serviços, com expertise para trabalhar em BPL, de forma a poder oferecer ao setor
produtivo serviços adequados ao mesmo (no tempo, em termos de rastreabilidade e qualidade)

capital, em patentes e licenciamento e em gestão de P&D), desvinculados de projetos de pesquisa, mas tão somente ligado à disseminação de experiência.
 •Estimular programas de repatriação de profissionais brasileiros, que já adquiriram vasta experiência fora do Brasil.

Medidas a serem tomadas
 •Formação e oferecimento de cursos técnicos profissionalizantes de nível técnico, focados em biotecnologia.

Medidas a serem tomadas
 •Oferecer/Financiar cursos de curta/média duração fora do país para capacitação de profissionais

 •Oferecer/Financiar cursos de curta/média duração no país, trazendo profissionais estrangeiros, para capacitação de profissionais
 •Fomentar cursos de especialização, mestrado e/ou doutorado fora do país, que foquem em capacitação de pessoal para os estágios do desenvolvimento de produtos

biotecnológicos que são gargalos no Brasil (escalonamento, formulação de proteínas, análises físico-químicas, etc)
 •Estimular a instalação, no Brasil, de CMOs estrangeiras, com expertise em escalonamento de processos e em formulações de produtos biotecnológicos.

Medidas a serem tomadas
 •Fomentar e/ou criar instrumentos que promovam maior integração indústria-Universidades/Institutos de Pesquisa/Cursos Técnicos para a formação de RH

adequados às necessidades do mercado. Possibilidades: (i) incentivos para que ICTs desenvolvam teses de mestrado/doutorado e programas de pós-doutorado com
orientação compartilhada entre pesquisadores das ICTs e da Indústria; (ii) outros.

Medidas a serem tomadas
 •Fomentar e oferecer, em quantidade e localidades adequadas, cursos de capacitação para trabalho e prestação de serviço de acordo com as normas de BPL (Boas

Práticas de Laboratório).

http://www.grupofarmabrasil.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=155:iii-a-eixo-1-acao-4&catid=85:detalhamento-medidas
http://www.grupofarmabrasil.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=157:iii-a-eixo-1-acao-5&catid=85:detalhamento-medidas
http://www.grupofarmabrasil.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=158:iii-a-eixo-1-acao-6&catid=85:detalhamento-medidas
http://www.grupofarmabrasil.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=159:iii-a-eixo-1-acao-7&catid=85:detalhamento-medidas


Medidas a serem tomadas Questão Políticas Marco Legal Proponentes Justificativa Análise Crítica Impactos Positivos Impactos Negativos Responsáveis específicos

Cronograma

Medidas a serem tomadas Questão Políticas Marco Legal Proponentes Justificativa Análise Crítica Impactos Positivos Impactos Negativos Responsáveis específicos

Cronograma

Medidas a serem tomadas Questão Políticas Marco Legal Proponentes Justificativa Análise Crítica Impactos Positivos Impactos Negativos Responsáveis específicos

Cronograma

 

Ação 8: continuidade aos processos internos da ANVISA de capacitação permanente de seus quadros com o objetivo de aprofundar o conhecimento,
experiência/vivência para avaliação de dossiês de registros e inspeções de BPF referente a produtos biotecnológicos. O resultado esperado é maior agilidade e
facilidade de interlocução para formulação e revisão de normas, assim como para concessão de registros e a certificação de plantas produtivas. Possibilidade de a
ANVISA exercer papel fundamental de orientador no desenvolvimento nacional de produtos.

Ação 9: aumento da disponibilidade de profissionais da FINEP com capacitação técnica e gerencial para atuar em seleção e acompanhamento de projetos de
desenvolvimento de produtos e de tecnologias de forma a realizar gerenciamento que integre questões técnicas, regulatórias, financeiras, de propriedade industrial,
jurídicas, dentre outras.

Eixo 2– Regulatório

Sub-tema: Vigilância Sanitária

Ação 1: adequação do regulatório ao desenvolvimento da indústria nacional brasileira. A partir disso, revisão e atualização de marco regulatório relacionado a produtos
biotecnológicos, de forma a se ter alinhamento com a política industrial brasileira para o setor.
Ação 2: implementação de processo interno na ANVISA que possibilite e viabilize a discussão de Planos de Desenvolvimento de Medicamentos Biotecnológicos entre
setor regulado e ANVISA, desde o início dos desenvolvimentos, de forma a se garantir às empresas desenvolvedoras segurança jurídica/regulatória para os
investimentos em curso.

Medidas a serem tomadas
 •Capacitar esses profissionais do ponto de vista teórico (conhecimentos básicos de biotec)

 •Criar programas de treinamento in loco com profissionais da ANVISA dentro das indústrias farmacêuticas.
 •Oferecer/Financiar cursos de curta/média duração fora do país para capacitação de profissionais

 • Oferecer/Financiar cursos de curta/média duração no país, trazendo profissionais estrangeiros, para capacitação de profissionais
 •Criação de uma comissão de assessoramento composta por players das cadeias de desenvolvimento e produtiva de biotec

 •treinamento de profissionais da ANVISA por parte de agências regulatórias de outros países (auxílio da OPAS)

Medidas a serem tomadas
 •Capacitar esses profissionais do ponto de vista teórico (conhecimentos básicos de biotecnologia)

 •Implementação de Cursos de educação continuada, de curta duração, com foco multidisciplinar.
 •Implementar cursos de educação continuada (modelos como os de MBA) em gestão de projetos de biotecnologia voltada à saúde.

Medidas a serem tomadas
 1) Obter da ANVISA garantia de que os Planos de Desenvolvimento acordados em conjunto com o setor regulado tenham validade até o registro dos produtos;

 2) Plano de desenvolvimento
 •A extensão dos estudos clínicos para registro de produtos biológicos, assim como o seu desenho, deverá ser determinada pela quantidade, qualidade e robustez dos

dados (físico-químicos, biológicos, não clínicos e clínicos e de farmacovigilância) disponíveis.
 •Produtos inovadores: Protocolos clínicos diferenciados para produtos que se enquadrem como drogas órfãs, ou que sejam para doenças negligenciadas ou para

indicações terapêuticas de baixa prevalência
 •Biossimilar: Previsão legal para uso de pacientes e medicação do SUS para realização de provas clínicas comparativas, quando esses estudos forem necessários.

http://www.grupofarmabrasil.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=160:iii-a-eixo-1-acao-8&catid=85:detalhamento-medidas
http://www.grupofarmabrasil.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=161:iii-a-eixo-1-acao-9&catid=85:detalhamento-medidas
http://www.grupofarmabrasil.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=172:iii-a-eixo-2-acao-2&catid=85:detalhamento-medidas
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Ação 3 - proposta de guia e ajuste das  RDC 49 e RDC 50: rápido encaminhamento dos pontos acordados com a direção da Anvisa, no âmbito dos Fóruns Técnicos
das RDC 49 e 50, envolvendo entre outras questões : a redução dos prazos dos estudos de estabilidade para os produtos terminados, com o objetivo de avaliar se as
novas condições de fabricação implicam alteração da qualidade do produto em suas diferentes etapas; registros no histórico de mudanças do produto do
estabelecimento de novos bancos de células de trabalho, para efeito de inspeções; adoção do nível 3 e obrigatoriedade de apresentação de resultados de estudos
clínicos apenas para alterações que envolvam introdução de concentrações inéditas no mercado. 

Sub-tema: Regulação de Preços (CMED)

Ação 1: revisão da Resolução CMED nº 2/2004, de forma a permitir que a definição de preço de medicamentos de base biotecnológica, tanto para biológicos quanto
para biológicos não novos, adequada ao estado de desenvolvimento desses produtos no país.

Eixo 3- Investimentos

Ação 1: estabelecimento de prioridade para o segmento de biofármacos, nas linhas de financiamento e nos programas de subvenção econômica do BNDES e da Finep,
em articulação com representantes do setor produtivo. 

Eixo 4- Uso do Poder de Compra

Ação 1: pleno uso do instrumento do poder de compra público instituído pela Lei 12.349/2011 e Decreto 7.713/12, o qual prevê margem de preferência de até 25%
para aquisição de fármacos e medicamentos de origem biotecnológica nas licitações federais, e que poderá vir a constituir um poderoso aliado no fortalecimento das
estratégias das empresas farmacêuticas nacionais.

Ação 2: estabelecimento de Parcerias de Desenvolvimento Produtivo para estimular a produção nacional de biotecnológicos no Brasil.

 

Medidas a serem tomadas
 •Revisão da resolução nº 2/2004 da CMED de forma a prever a forma de cálculo de preço de venda de produtos bio-betters/biológicos inovadores desenvolvidos no

Brasil, e de medicamentos que incorporem inovação incremental realizada no país;
 •Estimação do preço de venda pela CMED antes do registro, em momento do desenvolvimento do produto que ainda permita à empresa avaliar a viabilidade

financeira desse desenvolvimento, sendo que o momento ideal é o da discussão do Plano de desenvolvimento do Produto;
 •Criar normativa que permita interação entre CMED e ANVISA para estimativa prévia de preço;

 •Implementar processo que permita efetiva construção conjunta (entre setor produtivo e CMED) das normas referentes ao estabelecimento de preços de
medicamentos inovadores.

Medidas a serem tomadas
 •Definição dos produtos essenciais para o governo e estratégicos para a indústria nacional;

 •Adequação dos percentuais de acordo com o grau de nacionalização do produto;
 •Ampliação do sistema de compras preferencial para as compras descentralizadas das Secretarias de Saúde estaduais e municipais.

http://www.grupofarmabrasil.com.br/images/arquivos/acoes_setoriais/a/1._MPI_-_ANVISA_-_RDC_49.pdf
http://www.grupofarmabrasil.com.br/images/arquivos/acoes_setoriais/a/2._MPI_-_ANVISA_-_RDC_50.pdf
http://www.grupofarmabrasil.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=173:iii-a-eixo-2-acao-1-b&catid=85:detalhamento-medidas
http://www.grupofarmabrasil.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=174:iii-a-eixo-4-acao-1&catid=85:detalhamento-medidas
http://www.grupofarmabrasil.com.br/images/Compras_p%C3%BAblicas_de_medicamentos.pdf
http://www.grupofarmabrasil.com.br/images/LEI_12.349.pdf
http://www.grupofarmabrasil.com.br/images/Decreto_7.713.pdf

