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IMUNOBIOLÓGICOS

Totalmente
nacional

O Efavirenz,
medicamento
do coquetel antiAids
mais usado no Brasil,
passa a ser produzido
pela Fiocruz.

A fabricação
nacional do
antirretroviral
representará
uma economia
de R$ 30 milhões
para o país.
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Edmilson Silva e Ricardo Valverde

o momento em que o mi-
nistro da Saúde, José Gomes
Temporão, recebeu das
mãos do presidente da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fio-

cruz), Paulo Gadelha, um frasco de com-
primidos do medicamento antirretroviral
Efavirenz, em fevereiro deste ano, ocor-
reu mais um desses episódios marcantes
da história da saúde pública brasileira. Na
ocasião, em solenidade no Instituto de
Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/
Fiocruz), foi oficializada a entrega da pri-
meira partida nacional do medicamento.
Ali começavam a ser despachados 2,1
milhões de comprimidos a serem distri-
buídos para pacientes atendidos pelo Pro-
grama Nacional de DST/Aids em São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e
Espírito Santo – estados que concentram
62% dos usuários do Efavirenz.

A cerimônia foi o coroamento de
uma trajetória que começou quase dois
anos antes, quando o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva assinou o licencia-
mento compulsório do medicamento. O
ministro Temporão afirmou que um pas-
so como esse representa “um marco do
processo civilizatório”, já que amplia a
proteção social e a assistência médica
para milhares de brasileiros. O Efavirenz
é o antirretroviral mais usado pelos paci-
entes que recebem o coquetel antiAids,
atendendo a 85 mil (46%) dos 185 mil
pacientes assistidos pelo Programa Na-
cional de DST/Aids. A nacionalização do
Efavirenz representará uma economia de
R$ 30 milhões por ano para o país.

Para o presidente da Fiocruz, a en-
trega do primeiro lote do medicamento
é mais um exemplo do alinhamento da
Fundação às demandas do Ministério da
Saúde e da população. “Tem sido assim
desde o início da epidemia de Aids,
quando a Fiocruz isolou pela primeira vez
o HIV no Brasil e estivemos juntos, com
Herbert de Souza, o Betinho, nas lutas
que garantiram a qualidade do sangue
usado nas transfusões”, afirmou

Gadelha. O sociólogo Herbert de
Souza foi homenageado no ato de
entrega da primeira partida do Efa-
virenz, dando nome à linha de pro-
dução de antirretrovirais de Far-
manguinhos. A viúva de Betinho,

Maria Nakano, descerrou a pla-

ca que batiza a linha. “Quando fez dez
anos da morte de Betinho, decidi que não
participaria mais de homenagens a ele.
Mas ao receber o convite da Fiocruz re-
solvi aceitar pelo carinho que tenho por
essa instituição”, comentou.

Bastante emocionado, o diretor
de Farmanguinhos, Eduardo Costa, dis-
se recordar de 1985, quando um mo-
vimento de sanitaristas, constrangidos
porque Betinho havia contraído o HIV
numa transfusão de sangue, deu fim
ao sinistro comércio movimentado pe-
los bancos de sangue. “Naquela épo-
ca, 1/3 dos 51 casos brasileiros de Aids
era de cidadãos que o contraíram em
transfusões. Nos Estados Unidos, na
mesma época, apenas 3% dos cerca
de 2 mil casos estavam na mesma situ-
ação”, destacou.

Uma vitória do SUS

Para o coordenador-adjunto da As-
sociação Brasileira Interdisciplinar de Aids
(Abia), Veriano Terto Junior, a produção
do Efavirenz é um passo importante não
apenas para o Brasil, mas principalmente
para os pacientes, que passam a ter a
garantia de acesso a um medicamento de
qualidade sem o risco de descontinuidade
no tratamento. Terto Junior aproveitou
para pedir que Farmanguinhos passasse
a produzir outros antirretrovirais que com-
põem o coquetel. A reivindicação do re-
presentante da Abia está contemplada
nos planos de expansão de Farmangui-
nhos, que tem a fabricação do antirretro-
viral Tenofovir como próxima meta.

Segundo o ministro da Saúde, a
produção do Efavirenz pela Fiocruz é o
resultado de uma história vitoriosa, que
tem no SUS os princípios que sintetizam
esse esforço. “A luta pela vida, pela igual-
dade, pelo fim dos preconceitos e da
iniquidade e, ao lado disso, a capacida-
de de organizar o conhecimento técni-
co-científico, pondo-o a serviço da po-
pulação, é o que comemoramos ao
promover esta primeira partida do me-
dicamento”, disse. Ele também afirmou
que o setor da saúde será uma arma para
enfrentar a crise econômica, devido à
geração de emprego, renda e tecnologia
a partir de uma política industrial e de de-
senvolvimento nesse campo. “O Efavirenz
não é o fim da linha, mas a possibilidade
de desenvolvermos e criarmos novas tec-
nologias”, avaliou Temporão.

Paulo Gadelha parabenizou os fun-
cionários de Farmanguinhos ao afirmar
que o início da produção é exemplar por-
que mostra a Fiocruz envolvida em toda
a cadeia produtiva do setor da saúde. Ele
comentou que recentemente o Brasil, ar-
ticulado a outros países em desenvolvi-
mento, conseguiu derrubar, na Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), uma
proposta dos Estados Unidos que identi-
ficava os medicamentos genéricos como
pirataria. Foi uma ação que contou com
a atuação destacada da Fiocruz, represen-
tada por seu ex-presidente Paulo Buss.
Gadelha também celebrou o alinhamen-
to da Fundação com o Ministério da Saú-
de, para que sejam promovidas novas
contribuições para a saúde pública brasi-
leira. Sobre Betinho, o presidente da Fun-
dação lembrou que a instituição foi  sem-
pre parceira das iniciativas do sociólogo.
“E, recentemente, a Fiocruz foi convida-
da pela Rede Nacional de Mobilização So-
cial (Coep) para ocupar a sua secretaria-
executiva”, observou.

O diretor de Farmanguinhos tam-
bém aproveitou a ocasião para home-
nagear os funcionários da unidade da Fi-
ocruz e agradecer o empenho para que
a produção do Efavirenz fosse feita den-
tro dos prazos estabelecidos. “Expresso
um reconhecimento formal aos trabalha-
dores de Farmanguinhos. Esta conquis-
ta é deles. Dia e noite trabalharam, in-
cluindo feriados e fins de semana”,
reconheceu Costa.

Complexo industrial
da saúde fortalecido

A decisão de produzir no Brasil o
medicamento é um passo concreto do
governo federal para fortalecer o Com-
plexo Industrial da Saúde (CIS), que tem
como objetivo manter no país o mon-
tante de recursos que estrutura a cadeia
produtiva da saúde, algo em torno de
8% do Produto Interno Bruto (PIB) bra-
sileiro. O setor da saúde movimenta a
cada ano no país R$ 160 milhões e é
responsável por empregar cerca de 10
milhões de pessoas. “Não tenho dúvi-
da de que a saúde será um dos instru-
mentos para enfrentarmos a crise eco-
nômica mundial. O pacote lançado pelo
presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama, por exemplo, tem uma porcen-
tagem significativa de investimentos no
setor da saúde”, afirmou Temporão.
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formulação do genérico bra-
sileiro do Efavirenz é resul-
tado de uma parceria públi-
co-privada. Pela parceria, a
Fiocruz desenvolveu a tec-

nologia e a produção final do medicamen-
to. Ao consórcio formado pelas empresas
privadas Globequímica (SP), Cristália (SP)
e Nortec (RJ) coube a fabricação do princí-
pio ativo. O Efavirenz é o oitavo medica-
mento produzido por Farmanguinhos, do
total de 17 medicamentos utilizados no co-
quetel antiAids. Também são produzidos na-
cionalmente: Zidovudina (AZT), Lamivudi-
na (3TC), AZT + 3TC, Estavudina, Indinavir,
Nevirapina e Saquinavir.

A decisão de declarar o licenciamen-
to compulsório do Efavirenz foi o final de
um processo de negociação frustrada en-
tre o laboratório Merck e o Ministério da

A

Segundo o ministro, é necessária
uma “extrema valorização deste momen-
to, para que possamos enfrentar novos
desafios e novas conquistas”. Para que
o Efavirenz se tornasse possível, Tempo-
rão destacou a superação de quatro eta-
pas: a dimensão política, em que os sa-
nitaristas se uniram no Sistema Único de
Saúde (SUS); a dimensão técnico-cientí-
fica, marcada pela capacidade de orga-

O Efavirenz brasileiro

nização dos pesquisadores brasileiros ao
aplicar conhecimentos aos serviços de
saúde; a dimensão da política industrial
e desenvolvimento, em que a saúde é
vista como espaço de geração de rique-
za e criação de empregos; e a dimensão
exercida pelo  processo civilizatório, em
que Betinho e Sergio Arouca contribuí-
ram para a formação de uma “consciên-
cia diferenciada”.

Durante a solenidade de entrega
da primeira partida do Efavirenz, foram
assinadas as portarias ministeriais 268
e 269, que instituem e designam os
membros de comitê para definir a ori-
entação estratégica e as bases para a
contratação na gestão de Farmangui-
nhos, envolvendo a definição de meca-
nismos de pactuação entre o Ministério
da Saúde e a Fiocruz.

Saúde. A proposta brasileira era que o la-
boratório praticasse o mesmo preço pago
pela Tailândia, de US$ 0,65 por cada com-
primido de 600mg, enquanto o Brasil pa-
gava US$ 1,59. A diferença entre os pre-
ços praticados pelo mesmo laboratório
para os dois países era de 136%. A em-
presa propôs uma redução de apenas 2%,
recusada pelo governo brasileiro.

Após o licenciamento compulsório,
o Ministério da Saúde passou a importar
da Índia genéricos pré-qualificados pela
Organização Mundial da Saúde, por
meio de organismos internacionais
(Unicef e Opas). O primeiro lote do me-
dicamento genérico chegou ao Brasil em
julho de 2007. A produção nacional foi
assumida por Farmanguinhos, unidade
de produção de medicamentos da Fio-
cruz que abastece o Ministério da Saú-

de. Responsável pela produção de 860
milhões de unidades farmacêuticas em
2007, compreendendo 18 grupos de me-
dicamentos, incluindo antirretrovirais,
anti-hipertensivos, antianêmicos e anti-
virais, Farmanguinhos fornece medica-
mentos para 12 programas do Ministé-
rio da Saúde, como Saúde da Família,
Farmácia Popular e DST/Aids.

Autonomia farmacêutica

Para o ministro Temporão, a en-
trega do Efavirenz nacional é uma ga-
rantia de assistência à saúde dos que
recebem tratamento pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). “O paciente passa a
ter a garantia de que não haverá inter-
rupção no tratamento”, disse. Segun-
do ele, a decisão sobre o licenciamento
compulsório levou em consideração a

Betinho, símbolo da luta contra a Aids no país, foi homenageado durante a solenidade de entrega da primeira partida do Efavirenz


