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Uma nova
política para os
imunobiológicos
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A
Fiocruz, maior produtora
de vacinas do país, está
coordenando uma ini-
ciativa que indica no-
vos caminhos para a

política nacional de produção e pes-
quisa na área, dominada desde a
década de 1980 pelo Programa de
Auto-suficiência Nacional de Imu-
nobiológicos (Pasni). Coam base
nas discussões feitas nas oficinas
com 173 gestores, pesquisadores e
tecnólogos, o Subprojeto Vacinas,
parte do Projeto Inovação em Saú-
de, da Fiocruz, apontou propostas
para dinamizar e ampliar o setor,
por meio de uma reformulação e or-
ganização estratégica. A idéia é
enfocar tanto a fabricação quanto
a pesquisa, contribuindo para di-
minuir a dependência brasileira de
insumos importados.

“Enquanto o Programa de
Auto-suficiência Nacional de Imu-
nobiológicos (Pasni) enfatiza ape-
nas a fabricação, queremos contem-
plar as duas dimensões. Temos que
incorporar o conhecimento à pro-
dução. A autonomia está na capa-
cidade de inovar e não apenas num
parque industrial ultramoderno”,
defende o secretário de Programas
Regionais do Ministério da Integra-
ção Nacional, Carlos Gadelha, pri-
meiro coordenador do Projeto Ino-
vação, hoje sob a tutela de José da
Rocha Carvalheiro.

As propostas incluem a criação
do Programa Nacional de Competi-
tividade em Vacinas (Inovacina) e a
Câmara Multisetorial de Imunobio-
lógicos. Com essas iniciativas, o Pro-
jeto Inovação espera resolver ou
amenizar gargalos que dificultam o
crescimento e desenvolvimento da
área de imunobiológicos, por meio
da coordenação das pesquisas na
área, modificações nas políticas de
apoio à investigação científica, pro-
dução, assessoria e estímulo à me-
lhoria da gestão e dos recursos hu-
manos, entre outras medidas.

A orientação das ações e estra-

tégias governamentais no setor fica-
ria a cargo do Inovacina. Suas atri-
buições incluiriam a definição da
política de preços, gestão, recursos
humanos, propriedade intelectual,
regulação, normas de qualidade, mo-
dernização, pesquisa e prioridades.

Já a Câmara Multisetorial de
Imunobiológicos seria responsável
pela discussão de problemas e ava-
liação das prioridades e políticas
para a área. Formado por represen-
tantes dos ministérios da Saúde, In-
tegração Nacional, Desenvolvimen-
to e Ciência e Tecnologia, o órgão
incluiria componentes da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa), Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS), Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Insumos para a Saúde
(SCTIE), das agências de fomento à
pesquisa, do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e dos produtores de vaci-
nas e soros, entre outros.

“Sem parceiros poderosos, a
Câmara corre o risco de perder o
apoio político e se tornar incapaz de
efetuar as mudanças e iniciativas
necessárias”, avalia Carvalheiro.

O órgão seria composto por
uma instância superior, responsá-
vel pelas definições estratégicas, e
câmaras técnicas, que fariam o
assessoramento em áreas como ges-
tão, qualidade, pesquisa e desen-
volvimento e financiamento.

Um panorama
da pesquisa em
vacinas no país

As quatro oficinas realizadas
no ano passado tiveram como base
estudos elaborados sob encomen-
da do Subprojeto Vacinas. As pes-
quisas analisaram o panorama da
pesquisa e produção de imunobio-
lógicos no país, traçando um qua-
dro em que se destaca a grande
quantidade de pessoal treinado, o
potencial do mercado interno, a
obsolescência tecnológica, a escas-
sez de recursos, a falta de parceria
entre instituições de pesquisa e a

lenta dinâmica gerencial.
O estudo elaborado por Julie

Milstien, da University of Maryland,
indicou as tendências da indústria
para os próximos anos, identifican-
do atributos e fraquezas do Brasil
no desenvolvimento de vacinas.
Entre os pontos fortes, o trabalho
aponta o apoio governamental, o
grande potencial do mercado inter-
no, a força dos programas de imu-
nização e a grande quantidade de
funcionários treinados. Entretanto,
de acordo com a consultora, o país
ainda padece de uma relativa escas-
sez de investimentos em pesquisa e
desenvolvimento, o que dificulta ini-
ciativas de inovação no setor.

Já Manuel Limonta, do Institu-
to de Hematologia e Imunologia de
Havana, analisou a matriz tecnoló-
gica e a capacidade de fabricação
dos produtores públicos de vacinas.
No seu estudo, ele mostrou a ne-
cessidade de renovação tecnológi-
ca nas linhas de produção, que, em
alguns casos, contam com equipa-
mentos com mais de 20 anos.

O terceiro estudo, feito por
José Vítor, da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), anali-
sou a capacidade científica para
desenvolvimento de vacinas no
Brasil. A falta de parceria entre pro-
dutores e grupos de pesquisa em
vacinas ligados a universidades foi
um dos problemas detectados pelo
consultor, que observou ainda a
deficiência na infra-estrutura ade-
quada para realização de estudos
clínicos e scale up (aumento da es-
cala de produção da vacina).

O sistema de gestão dos pro-
dutores foi o tema do último estu-
do, organizado por José Castanhar,
da Fundação Getúlio Vargas do Rio
de Janeiro (FGV-RJ). O consultor
avaliou os fabricantes de vacinas,
assinalando a necessidade de mu-
danças nas suas dimensões institu-
cional e gerencial, com o objetivo de
melhorar a gestão interna, adaptar a
estrutura jurídico-institucional, au-
mentar a eficiência e buscar a dinâ-
mica gerencial do setor privado.

Pedro Sloboda
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xistem hoje no país 3.500
pediatras que vacinam
pacientes em seus con-
sultórios e 450 clínicas
privadas de imunização.

Os números são significativos, mas
o mercado privado de vacinas era
uma incógnita até o estudo iné-
dito realizado pelo sanitarista José
Gomes Temporão, professor da
Escola Nacional de Saúde Públi-
ca Sergio Arouca (Ensp) da Fio-
cruz e atual diretor do Instituto
Nacional do Câncer (Inca). Após
um ano e meio de pesquisa, o
sanitarista sistematizou a história,
o perfil e o real peso econômico
do mercado privado de imunizan-
tes, que permanecia desconheci-
do pelo Programa Nacional de
Imunização (PNI), responsável
pela oferta gratuita à população
de 44 imunobiológicos.

Uma das maiores dificulda-
des do estudo que acompanha a
evolução do mercado privado de
vacinas entre 1997 e 2000 foi a
ausência de dados, o que exigiu
o levantamento de informações

O comércio de vacinas no Brasil
dispersas e o preenchimento de
lacunas através de entrevistas
com fabricantes, distribuidores e
comerciantes de vacinas. Os re-
sultados são surpreendentes: to-
das as vacinas vendidas no seg-
mento privado são importadas,
mais da metade é aplicada em
São Paulo e cerca de duas mil
empresas imunizam regularmen-
te seus funcionários. Criadas na
década de 1980, as primeiras clí-
nicas de imunização eram liga-
das a profissionais que adquiri-
ram experiência na área com o
trabalho prestado no sistema pú-
blico de saúde.

Movimentando cerca de R$
170 milhões ao ano, o mercado
privado de vacinas constitui um
dos principais segmentos da in-
dústria farmacêutica no país.
“Apesar de movimentar cerca
de 43% do total de recursos des-
pendidos pelo mercado de va-
cinas como um todo, o setor pri-
vado cobre uma população
infinitamente menor”, o pesqui-
sador avalia. “No entanto, o

E
mercado privado se concentra so-
bre aquelas vacinas que não es-
tão incorporadas no PNI, ou que
dentro do PNI são restritas a fai-
xas etárias específicas, como a
vacina para gripe. Existiria, em
realidade, um grau de comple-
mentaridade entre os segmentos
público e privado.”

Além de traçar o primeiro
panorama fiel do mercado de
vacinas no país, um dos pontos
fundamentais do estudo é alertar
para a ausência de fiscalização
no setor privado. “Os imunobi-
ológicos precisam ser mantidos
em condições adequadas para ga-
rantir sua eficácia”, adverte Tem-
porão. “Apesar de não provocar
prejuízo à saúde, uma vacina mal
conservada perde sua função.
Sem contar que a expansão do
mercado privado de vacinas re-
presenta, politicamente, a inser-
ção da lógica privada em um
setor que historicamente apre-
senta hegemonia do Estado, o
que compromete o princípio da
equidade.” (Raquel Aguiar)

Técnico trabalha na produção
de vacina, cujo mercado
privado no Brasil movimenta
R$ 170 milhões ao ano
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Instituto de Tecnolo-
gia em Imunobioló-
gicos (Bio-Mangui-
nhos) inicia este ano
a produção da trípli-

ce viral, única das 12 vacinas in-
cluídas no Programa Nacional de
Imunizações (PNI) que ainda era
importada. Fruto de um acordo de
transferência de tecnologia assi-
nado com a multinacional farma-
cêutica Glaxo Smith Kline (GSK),
a nacionalização da fabricação da
vacina representará uma econo-
mia de U$ 15 milhões aos cofres
públicos nos primeiros cinco anos
de parceria. Nos anos seguintes,
esse número poderá chegar a U$
100 milhões.

A previsão é
que sejam fabri-
cadas 20 mi-
lhões de doses
em 2004, alcan-
çando a marca de
110 milhões de uni-
dades até o quinto ano
de vigência do acordo. A
vacina, que confere imunida-
de a sarampo, rubéola e caxum-
ba, será manufaturada no Centro
de Produção de Antígenos Virais
de Bio-Manguinhos, com previ-
são de conclusão para o segun-
do semestre deste ano. Além da
tríplice viral, o Centro será res-
ponsável pela fabricação, em
2004, de cinco milhões de doses
da dupla viral, contra sarampo e
rubéola, também incluída no PNI.

O Ministério da Saúde come-
çou a importar a tríplice viral de
laboratórios estrangeiros em 2001.

Produção da tríplice
viral nacionalizada

Entretanto, ela gerava efeitos
colaterais indesejáveis, como fe-
bre alta, pois a cepa utilizada na
produção da vacina contra caxum-
ba provocava mais reações adver-
sas que outras disponíveis no mer-
cado por preço mais alto. Em
2001, foram aplicadas 4.646.845
doses da tríplice viral.

Para atender ao pedido do
Ministério da Saúde, que solici-
tou a fabricação de uma vacina
com efeitos colaterais mais leves,
foram procuradas cepas mais ade-
quadas, chegando-se à Glaxo
Smith Kline. Segundo o diretor
da unidade, Akira Homma, a
transferência de tecnologia só foi
possível porque Bio-Manguinhos
mostrou ser um laboratório capaz

de absorver a nova técnica.
“Sem uma coopera-
ção como esta que

O
assinamos com a GSK, levaría-
mos 15 ou 20 anos para chegar
ao produto final. As parcerias en-
curtam caminhos e significam
avanços efetivos para o bem-es-
tar da população”, avalia o Se-
cretário Nacional de Vigilância
em Saúde, Jarbas Barbosa, afir-
mando que parcerias com o setor
privado se revelam rotas provei-
tosas para o governo e para as
empresas.

Tão proveitosas que o pre-
sidente da GSK, Jean Stéphenne,
já se mostrou interessando em
firmar novos acordos, onde fi-
guraria como provedora ou mes-
mo receptora de tecnologias,
como no caso da Penta Brasil,
vacina desenvolvida por Bio-
Manguinhos e pelo Instituto
Butantan que, a partir de 2005,
passará a oferecer, em uma úni-
ca dose, imunização para coque-
luche, tétano, difteria, hepatite
B e HiB (bactéria capaz de pro-
vocar pneumonia e um tipo de

meningite).

A vacina tríplica viral
reúne numa mesma dose

os imunizantes contra
sarampo, rubéola e caxumba




