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São Paulo. 17 de Fevereiro de 2014  
 
Caro Dr(a),  

 

A BioMarin Pharmaceutical Inc. (San Rafael, Califórnia, E.U.A) acaba de anunciar que o FDA (Food 

and Drug Administration -agência regulatória norte-americana) aprovou a comercialização de 

VIMIZIM ™ (elosulfase alfa), nos Estados Unidos. A nova terapia é indicada para o tratamento de 

pacientes diagnosticados com Mucopolissacaridose tipo IV A ( MPS IV A ou Síndrome de Morquio 

tipoA). . 

  

" A aprovação de VIMIZIM é um marco importante para a BioMarin e para os pacientes com 

síndrome de Morquio A . Esta é a primeira e única terapia disponível para o tratamento da doença 

e poderá trazer benefícios significativos aos pacientes. Com a aprovação de VIMIZIM, a BioMarin 

oferece à classe médica tratamentos para 3 tipos distintos de mucopolissacaridoses, 

estabelecendo firmemente sua liderança no desenvolvimento de terapias para esse grupo de 

doenças genéticas.  Nossa missão é ampliar o conhecimento científico e clínico sobre as doenças 

de depósito lisossômico e continuar desenvolvendo terapias para outras enfermidades genéticas 

raras", disse Jean-Jacques Bienaimé , Chief Executive Officer da BioMarin. 

  

VIMIZIM é uma terapia de reposição enzimática para a síndrome de Morquio A, que afeta cerca de 

3.000 pacientes no mundo desenvolvido. A doença ocorre como resultado da deficiência de 

atividade de uma enzima envolvida no metabolismo de glicosaminoglicanos (GAGs). O acúmulo 

generalizado e progressivo de GAGs leva a morbidades significativas e comprometimento clínico 

multissistêmico, resultando em diminuição da capacidade funcional, qualidade de vida e 

mortalidade precoce. As características mais comuns da doença são a displasia esquelética 

progressiva, a necessidade de múltiplos e frequentes procedimentos cirúrgicos relacionados 

principalmente a disfunções músculo-esqueléticas ou respiratórias e limitações significativas na 

mobilidade, comprometendo a resistência fisica do paciente. 

   

"Até agora , os pacientes com síndrome de Morquio A não tinham uma opção de tratamento 

medicamentoso. Esta aprovação oferece uma opção de terapia e de esperança", disse Barbara 

Wedehase , Diretora Executiva da Associação Norteamericana de Pacientes com MPS . 

  

A BioMarin comunica que submeteu junto à ANVISA o pedido de registro para 

comercialização de VIMIZIM no Brasil. Ressalte-se que este pedido está em análise pela 

agência regulatória Brasileira.    

 

Para obter maiores informações, favor contatar a área médica da BioMarin através do telefone 

0800-722-0350 (ramal 1) ou através do e-mail BioMarin–LA@bmrn.com 

 

 

Atenciosamente,  

BioMarin  
 


