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NOTAS

O laboratório nacional Libbs Far-
macêutica e a Fiocruz, por meio do
Instituto de Tecnologia em Fármacos
(Farmanguinhos), assinaram contrato
de transferência de tecnologia para a
produção do medicamento tacrolimo,
utilizado por pacientes submetidos a
transplante de rim. Com a assinatura
do contrato, Farmanguinhos adquire
do Libbs a tecnologia de produção do
tacrolimo e, assim, o medicamento
passará a ser produzido pela Fiocruz,
instituição estratégica da política na-
cional de saúde. O processo de trans-
ferência da tecnologia terá duração de
cinco anos e, ao longo do projeto, es-
tima-se uma economia de mais de R$
240 milhões para os cofres públicos,
além do fortalecimento do Complexo
Econômico Industrial da Saúde brasi-
leiro e das parcerias para o desenvol-
vimento produtivo. No último ano de
vigência do contrato, Farmanguinhos
já terá capacidade de produzir em suas

Parceria
fortalecerá
o Complexo
Industrial da Saúde
em oncologia

O Instituto Nacional de Câncer
(Inca) e a Fiocruz firmaram um acordo
para a criação do Programa Interinstitu-
cional de Produção e Inovação em
Oncológicos. O diferencial do acordo é
que não se restringe a um produto es-
pecífico, mas visa desenvolver a área de
oncologia na perspectiva de inovação e
saúde pública. O objetivo do programa
é fortalecer, de modo integrado, todas
as áreas do Complexo Econômico Indus-
trial da Saúde em oncologia, o que in-
clui medicamentos, vacinas, diagnósticos
e equipamentos, assim como serviços,
assistência e atendimento ao público.

A inovação e a produção de bens
e serviços para o enfrentamento do cân-
cer são deficitárias no Brasil. São pou-
cas as indústrias nacionais que atuam
no setor: trata-se de uma área atendida
sobretudo por importações. Nesse con-
texto, o acordo entre a Fiocruz e o Inca
fomentará não só os laboratórios públi-
cos, mas todo o parque fabril brasileiro
em oncologia. Os gastos federais com
assistência oncológica  são crescentes,
tendo passado de R$ 470 milhões em
1999 para cerca de R$ 1,5 bilhão em
2008. A meta, a partir do programa, é
não só reduzir esses gastos, mas, prin-
cipalmente, convertê-los em inves-
timentos para aumentar a densidade
tecnológica nacional.

A expectativa é que o acordo co-
mece a surtir efeitos em menos de dois
anos. Os resultados esperados vão des-
de a geração de empregos e conheci-
mento em saúde até a melhoria da
promoção e assistência oferecida aos
pacientes. De fato, as ações do pro-
grama serão pautadas pelas necessida-
des dos usuários dos sistemas de saúde.
As estimativas são que, em 2010, ocor-
ram no Brasil cerca de 490 mil novos
casos de câncer, sobretudo câncer de
pele não melanoma, próstata e mama.

Fiocruz produzirá medicamento
para transplantados renais

próprias instalações 50% da deman-
da nacional do tacrolimo.

Segundo dados do Ministério da
Saúde, dos 2.367 transplantes de órgãos
de doador falecido realizados no
primeiro semestre de 2010, 1.486 foram
de rim – número superior ao registrado
no mesmo período em 2009 e 2008.
Anualmente, a rede pública de saúde
distribui cerca de 18 milhões de unidades
do tacrolimo 1 mg e 1,25 milhão de
unidades do tacrolimo 5 mg, ao custo
total de mais de R$ 87 milhões para o
governo brasileiro. O tacrolimo é um
imunossupressor, isto é, ele diminui a
atividade do sistema imunológico, efeito
necessário para contornar a rejeição do
organismo do paciente ao órgão trans-
plantado e garantir o sucesso do
procedimento. Esse medicamento consta
na lista de produtos estratégicos no
âmbito do SUS, segundo a Portaria 978/
2008 do Ministério da Saúde (atualizada
pela Portaria 1.284/2010).
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A maioria dos casos da epi-
demia global de Aids é causada
pelo retrovírus humano tipo 1
(HIV-1). No entanto, o HIV-2, o
outro retrovírus associado à Aids,
é epidêmico e endêmico em al-
guns países da África Ocidental,
como Guiné Bissau, Gâmbia, Cos-
ta do Marfim e Senegal, entre
outros. Pesquisadores do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) iden-
tificaram a presença do vírus no
Brasil, em situações de coinfecção
com o HIV-1. O estudo foi divul-
gado e premiado durante o 2º
Congresso de Infectologia do Es-
tado do Rio de Janeiro.

Em relação ao HIV-1, a infec-
ção pelo tipo 2 difere por ter uma
evolução mais lenta para os quadros
clínicos relacionados. Também há
evidências de que a transmissão ver-
tical (mãe-filho) e sexual não seja
tão eficiente quando comparada ao
HIV-1. Enquanto a Organização
Mundial da Saúde (OMS) estimou,
em 2008, que a epidemia por HIV-
1 atingia 34 milhões de pessoas no

Estudo identifica coinfecção por
HIV-1 e HIV-2 no Brasil

mundo, calcula-se que o HIV-2 se-
ria responsável pela infecção de 2
milhões de pessoas.

Os pesquisadores do Labora-
tório de Genética Molecular de
Microorganismos do IOC confirma-
ram a presença de coinfecção por
HIV-1 e HIV-2 em 15 amostras, de
diversos estados brasileiros. O es-
tudo foi desenvolvido em colabo-
ração com pesquisadores do
Laboratório Sérgio Franco, do Hos-
pital Universitário Gafreé e Guinle
e do Laboratório de Virologia
Molecular do Instituto de Biologia
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ).

Os achados têm impacto prin-
cipalmente na questão do tratamen-
to, já que o HIV-2 é naturalmente
resistente aos  antirretrovirais do tipo
não-nucleosídeos. Apesar de res-
ponder muito bem à classe dos
inibidores de proteases, nos casos
de infecção pelo HIV-2 a resposta
costuma ter duração pequena e al-
gumas mutações de multiresistência
são selecionadas rapidamente.

Calcular os custos diretos de
internações por três grupos de doenças
relacionadas ao tabaco, sob a perspec-
tiva do Sistema Único de Saúde (SUS):
este foi o objetivo de um estudo elabo-
rado pela pesquisadora da Escola Na-
cional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz)
Maria Alícia Ugá, junto com a pesqui-
sadora do Instituto Fernandes Figueira
(IFF/Fiocruz) Márcia Pinto. O trabalho,
que avaliou câncer, doenças do apare-
lho circulatório e doenças do aparelho
respiratório, foi publicado na revista
Cadernos de Saúde Pública.

As autoras consideraram o custo
do tratamento das principais doenças
tabaco-relacionadas para indivíduos
com mais de 35 anos em 2005. Além
de examinar os custos das internações,
o trabalho levou em conta os custos
dos procedimentos de quimioterapia.
De acordo com o artigo, “os custos atri-
buíveis ao tabagismo foram de R$
338.692.516,02, representando 27,6%
dos custos totais dos procedimentos
analisados para os três grupos. Se con-
sideradas as internações e procedi-
mentos de quimioterapia pagos para
todas as patologias, os custos alcan-
çaram 7,7% dos custos totais. Ainda,
0,9% das despesas com ações e servi-
ços de saúde, financiadas com recur-
sos próprios da esfera federal, pode ser
atribuído ao tabagismo. Essa partici-
pação estimada pode ser considerada
como a ponta do iceberg da real carga
econômica do tabagismo para o SUS”,
conclui o artigo.

Segundo a OMS, o tabagismo é
responsável por aproximadamente 5,4
milhões de óbitos anuais. Até 2030, es-
ses números experimentarão um cresci-
mento significativo de 48%, passando
para 8 milhões de óbitos, dos quais 80%
ocorrerão em países em desenvolvimen-
to. No Brasil, as estimativas são de apro-
ximadamente 200 mil mortes ao ano. Tais
números geram uma carga econômica
substantiva para as sociedades, caracte-
rizada pelos custos da assistência médi-
ca e da perda de produtividade devido à
morbidade e à morte prematura.

Custos diretos do tabagismo
na saúde ultrapassam R$ 330
milhões em um ano
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Estudo realizado na Fiocruz
Pernambuco mostrou que é possível
reverter, mas não de forma imediata,
a resistência do Aedes aegypti ao
temefós, produto utilizado para o con-
trole do mosquito em todo o país.
Durante dois anos, a equipe do Depar-
tamento de Entomologia simulou, em
laboratório, três possíveis situações de
campo. No primeiro cenário, o uso do
inseticida foi suspenso durante gera-
ções sucessivas de uma linhagem do
mosquito com alta resistência ao teme-
fós. A razão de resistência à substância
caiu de 125 para 8,7 vezes, após nove
gerações. O processo de reversão da
resistência se deu de forma incompleta
e levaria, proporcionalmente, mais algu-
mas gerações para ocorrer.

Na segunda situação, a linhagem
altamente resistente ao temefós foi cru-
zada com um grupo apresentando bai-
xo nível de resistência ao produto. As
análises realizadas com as larvas so-
breviventes ao contato com o inseticida
mostraram que, após nove sucessivas

Comprovada maior
sensibilidade de
método para detecção
da leishmaniose

Uma nova forma para a reali-
zação do diagnóstico de leishma-
niose visceral em crianças foi alvo
de estudo desenvolvido pelo Insti-
tuto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). A
iniciativa, realizada em parceria
com a Universidade Federal do
Mato Grosso do Sul (UFMS), anali-
sou amostras de sangue periférico
para confirmar a infecção por meio
da técnica molecular de reação em
cadeia da polimerase (PCR, na si-
gla em inglês), baseada na identi-
ficação da presença de material
genético do parasito. Mais sensível
do que os métodos tradicionais, a
PCR detectou o DNA do parasito
causador da doença em 95,6% das
amostras analisadas e confirmou o
diagnóstico em seis crianças que ti-
veram resultados negativos por ou-
tras técnicas convencionais (como
a microscopia direta, cultura e
sorologia). O estudo foi publicado
na revista Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz.

“A leishmaniose visceral é a
forma mais grave entre as leish-
manioses e os sintomas podem ser
confundidos com outras doenças,
por isso a importância da confir-
mação do diagnóstico. Já é sabido
que a técnica de PCR tem sensibi-
l idade mais alta, mas o que
estamos mostrando é a possibili-
dade da utilização de uma técnica
não invasiva para uma população
muito atingida, no caso a popula-
ção infantil”, explica Claude
Pirmez, pesquisadora do Laborató-
rio Interdisciplinar de Pesquisas Mé-
dicas do IOC e atual vice-presidente
de Pesquisa e Laboratórios de Re-
ferência da Fiocruz. “Além disso, o
PCR é uma técnica rápida de fácil
execução, que diminui o tempo de
diagnóstico e possibilita o tratamen-
to precoce, fazendo com que as
chances do paciente se recuperar
aumentem e as taxas de morbidade
e mortalidade diminuam”, avalia a
coordenadora do estudo.

Resistência do mosquito da dengue
a inseticida pode ser revertida

gerações, a queda na razão de resis-
tência foi bem mais significativa, pas-
sando de 125 para 3. No terceiro e
último cenário, mosquitos da linhagem
altamente resistente foram cruzados
com mosquitos de laboratório, comple-
tamente suscetíveis ao temefós. Os
testes com as larvas mostraram a recu-
peração total da suscetibilidade ao pro-
duto, após apenas três gerações.

Os resultados, bem como a con-
tinuidade dos estudos, poderão trazer
contribuições importantes para o en-
tendimento das bases genéticas da
resistência ao temefós. Os novos co-
nhecimentos gerados poderão ser úteis
para a Rede Nacional de Monitoramen-
to da Resistência do Aedes aegypti a
Inseticidas, vinculada à Secretaria de
Vigilância em Saúde (SVS) do Ministé-
rio da Saúde, responsável por avaliar
os produtos utilizados no Programa Na-
cional de Controle da Dengue, da qual
o laboratório da Fiocruz Pernambuco faz
parte. Os resultados da pesquisa foram
publicados na revista Acta Tropica.
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Unidade da Fiocruz
integra a Rede Brasileira
de Avaliação de
Tecnologias em Saúde

O Instituto Fernandes Figueira
(IFF/Fiocruz) foi certificado pelo Minis-
tério da Saúde como uma das institui-
ções que integram a Rede Brasileira
de Avaliação de Tecnologias em Saú-
de (Rebrats). A rede foi criada com o
objetivo de promover e difundir a área
de Avaliação de Tecnologias em Saú-
de (ATS) no Brasil. Além do IFF, o Insti-
tuto Nacional de Câncer (Inca), o
Instituto Nacional de Cardiologia (INC)
e o Instituto de Traumatologia e Orto-
pedia (Into) também fazem parte da
Rebrats. A intenção do ministério é
institucionalizar a ATS em todo o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) por meio
de estudos prioritários, capacitação de
gestores, formação de redes e coope-
ração internacional.

A ATS é um processo de investi-
gação das consequências clínicas,
econômicas e sociais da utilização das
diversas tecnologias em saúde, como
medicamentos; equipamentos; proce-
dimentos técnicos; sistemas organiza-
cionais, educacionais, de informação
e de suporte; e programas e protoco-
los por meio dos quais a assistência
em saúde é prestada à população. No
IFF, o Núcleo de Avaliação de Tecno-
logias em Saúde (Nats), implantado em
2009, tem um papel importante no
campo da ATS em âmbito nacional,
particularmente no que se refere à in-
corporação tecnológica para mulheres,
crianças e adolescentes.

Cerca de 17% das mulheres po-
dem apresentar edema no braço, co-
nhecido como linfedema, resultante da
retirada dos linfonodos axilares duran-
te tratamento cirúrgico do câncer de
mama. Além da questão estética, o
linfedema pode causar limitações
motoras e diminuir a sensibilidade.
Além disso, a realização da quimiote-
rapia subsequente à cirurgia também
pode acarretar outras reações adversas,
incluindo fraqueza, náuseas, diarreia e
anemia. Tudo isso compromete as con-
dições físicas e psíquicas das pacien-
tes. Embora o problema seja conhecido,
poucos estudos foram feitos sobre os
determinantes genéticos dessas com-
plicações, de acordo com o pesquisa-
dor Sergio Koifman, da Escola Nacional
de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz).

Ao lado dos pesquisadores Rosa-
na Vianna Jorge, da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), e Anke
Bergmann, do Instituto Nacional de Cân-
cer (Inca), Koifman coordena um estu-
do que busca analisar as características
genéticas que possam estar envolvidas
com o desenvolvimento de linfedema e
reações adversas após o tratamento ci-
rúrgico do câncer de mama. “Nossa
meta é obter uma coorte de 600 paci-

Pesquisa analisa reações adversas
ao tratamento do câncer
de mama

Bactérias do solo da Mata Atlântica reunidas em coleçãoBactérias do solo da Mata Atlântica reunidas em coleçãoBactérias do solo da Mata Atlântica reunidas em coleçãoBactérias do solo da Mata Atlântica reunidas em coleçãoBactérias do solo da Mata Atlântica reunidas em coleção

Considerados o conjunto de
ecossistemas mais rico do mundo, os
remanescentes da Mata Atlântica
servem de lar para animais como o
mico-leão-dourado, a onça-pintada e
o bicho-preguiça. Contam, ainda, com
a beleza das orquídeas, dos ipês e dos
jacarandás. Difícil é imaginar que,
incluídos em sua biodiversidade, estão
os micro-organismos, que passam
longe dos olhos. É o caso das bactérias
presentes no solo, alvo de um estudo
pioneiro do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz) que deu origem a uma
coleção científica inusitada: a Coleção
de Bactérias da Mata Atlântica. As
amostras de solo foram coletadas em

2005, durante um projeto que realizou
o levantamento da biodiversidade do
Parque Nacional da Serra dos Órgãos,
no Rio de Janeiro. Atualmente, as
centenas de amostras que integram o
acervo passam por uma fase de
classificação e identificação por meio
da taxonomia genômica, que se
baseia na investigação da informação
genética dos isolados – novidade nas
pesquisas brasileiras na área. O
levantamento da biodiversidade
bacteriana é um dos indicadores
fundamentais para avaliar as mudan-
ças no meio ambiente e eventual-
mente identificar potenciais agentes
causadores de doenças.

entes com câncer
de mama no Rio de
Janeiro, todas acompanhadas no Inca,
e analisar os fatores genéticos e
ambientais associados à ocorrência de
linfedema e reações adversas ao trata-
mento. Desta forma, poderemos com-
preender melhor as características
genéticas que possam estar envolvidas
enquanto elementos facilitadores da for-
mação do linfedema e outras complica-
ções”, diz. O ineditismo do projeto faz
com que, além de permitir melhor en-
tendimento das condições que levam às
complicações, seja possível identificar
grupos de alto risco para o desenvolvi-
mento desses problemas colaterais.
Também participam da iniciativa a Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj) e a Universidade Estadual do Norte
Fluminense (Uenf).


