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Um kit de reagentes para di-
agnóstico mais barato e rápido e
capaz de identificar tipos 1, 2 e 3
do vírus causador do dengue co-
meça a ser disponibilizado por
Bio-Manguinhos para laboratóri-
os públicos de todo o país.

Com o kit, desenvolvido em
cooperação com o Departamento
de Virologia do Instituto Oswal-
do Cruz, o diagnóstico do dengue
fica pronto em quatro horas, mui-
to menos do que os dois dias que
eram necessários até o momento
nos testes disponíveis em labora-
tórios públicos. No pico na últi-
ma epidemia de dengue no Rio,
os governos chegavam a fazer os
diagnósticos ao custo de R$ 17
cada, com kits comerciais, mais rá-
pidos. Cada resultado dado pelo
novo kit de Bio custa ao Ministé-
rio da Saúde apenas R$ 3,50.

Na epidemia de dengue des-
te ano, a ocorrência do vírus tipo
3 correspondeu a cerca de 90%
dos casos. A encomenda feita pela
Fundação Nacional de Saúde
(Funasa) para Bio-Manguinhos
antes do início da epidemia pre-
via a produção de mais de 80 mil
testes, que identificavam apenas
os vírus 1 e 2. No início da epide-
mia já haviam sido produzidos
mais de 34 mil testes, que não
identificavam o tipo mais agressi-
vo da doença. Rapidamente, a
Fundação se adaptou à situação e
alterou a composição do kit de
maneira que também fosse iden-
tificado o tipo 3.

Bio-Manguinhos produz
anualmente mais de dois milhões
de kits de diagnóstico para Aids,
leishmanioses, Chagas, hansení-
ase, hepatites virais, leptospirose
e rubéola.

Far-Manguinhos:
produção passa de um
bilhão de medicamentos

Teste para
vírus 1, 2 e 3
do dengue

e na área de vacinas a Fio-
cruz vai ampliando a oferta
de imunizantes, a produção
de medicamentos não fica
atrás. Através do Instituto de

Tecnologia em Fármacos/Far-Man-
guinhos, a Fundação ultrapassou a
marca de um bilhão de unidades
farmacêuticas produzidas somente
este ano.

Um recorde que veio acompa-
nhado do recebimento do Certifi-
cado de Boas Práticas de Fabrica-
ção (BFB) da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa). Far-
Manguinhos também foi credenci-
ado pela Anvisa como Centro de Es-

tudos de Equivalência Farmacêuti-
ca, condição necessária para apro-
vação de medicamentos, inclusive
genéricos.

Far-Manguinhos produz mais
de 70 medicamentos e já entrou com
pedido junto à Anvisa para iniciar
a produção de genéricos. Atualmen-
te, fabrica oito medicamentos que
compõem o coquetel anti-Aids. São
eles: didanosina, indinavir, estavu-
dina, lamivudina, zidovudina,
lamivudina+zidovudina, nevirapi-
na e ribavirina.

Laboratórios de Far foram credenciados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
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