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Saiba mais, acesse:

Celltrion Healthcare, uma das 
líderes sul-coreanas no segmento 
de biofarma, chegou ao Brasil com 

o objetivo de oferecer ao sistema de saúde 
pública e suplementar opções de tratamento 
de ponta com alta tecnologia                                     
e acessibilidade. A empresa está presente em 
mais de 110 países e faz parte do               
Grupo Celltrion. 

A partir de uma estrutura fabril composta 
por duas plantas com biorreatores de última 
geração e capacidade produtiva total de 190 
mil litros, a  Celltrion traz ao mercado           
brasileiro biossimilares aprovados pelas   
principais agências regulatórias do mundo 
como a FDA e EMA, além de uma previsão de 
lançar anualmente, ao menos um novo 
produto até o ano de 2032.

Os biossimilares tornam o tratamento mais 
acessível, dando a possibilidade de que mais 
pessoas possam recebê-lo de forma segura e 
e�caz, possibilitando uma grande e efetiva 
economia de recursos. Além deles, a Celltrion 
também desenvolve novas moléculas, 
investindo mais de 20% de sua receita           

em Pesquisa e Desenvolvimento que no     
ano de 2020 representou cerca de                                
1,8 bilhões de reais.

A empresa, fabricante do primeiro               
biossimilar lançado no Brasil1, recebeu   
recentemente autorização da Agência  
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
para uso emergencial do tratamento com 
anticorpos monoclonais2 para COVID-19, o 
qual já está disponível no país.

No Brasil, visto como um de seus principais 
mercados do mundo, a companhia iniciou 
seu projeto com 4 funcionários em  2019         
e chegará ao �nal do ano de 2021 com 25 
colaboradores, reforçando a presença da 
empresa no país. 

“Acreditamos no potencial do mercado              
brasileiro e temos planos de crescimento        
com ofertas de soluções, inovações e            
desenvolvimento de novos negócios da           
empresa nesta região”.

A�rma Michel Batista, Gerente de Negócios 
Sênior da Celltrion Healthcare no Brasil.

A

Referências: 1. PRIMEIRO medicamento biológico por comparabilidade é registrado pela Anvisa. Anvisa, 2015. Disponível em: < http://antigo.anvisa.gov.br/pt_BR/noticias?p_p_id=101_IN-
STANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=primeiro-medi
camento-biologico-por-comparabilidade-e-registrado-pela-anvisa&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_asset
EntryId=219797&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=contentAcesso> 14, setembro 2021  | 2 . ANVISA autoriza uso emergencial de novo medicamento para Covid-19. ANVISA, 2021. Disponível 
em:< https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-autoriza-uso-emergencial-de-novo-medicamento-para-covid-19>. Acesso em 14 de setembro de 2021.


