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Brasil ajuda africanos e latino-americanos a produzir remédios para
Aids

M E D I C A M E N T O S

Remédios pa

Far-Manguinhos produz
sete dos 15 medicamentos

usados no coquetel
contra a Aids
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Thais Aguiar

eferência mundial em
assistência a pacientes
de Aids, o Brasil come-
ça a exportar o conhe-
cimento adquirido no

combate à doença para países em
desenvolvimento. Em maio, téc-
nicos do Instituto de Tecnologia
em Fármacos (Far-Manguinhos)
da Fiocruz estiveram em missão
na África. Foram averiguar as pos-
sibilidades de adaptação de fá-
bricas para produção de anti-
retrovirais na Nigéria e de
construção de uma fábrica nova
em Moçambique. A visita técni-
ca é uma das fases do projeto

ara o mundo

R
gramas, fortalecendo seus labo-
ratórios de controle de qualidade
é outro objetivo. O projeto en-
volve, inicialmente, Angola,
Nigéria, Venezuela, Guiana e
Moçambique, primeiro país com
o qual o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva assinou protocolo
de cooperação no ano de 2003.
No mês de março, os ministérios
da Saúde da Nigéria e do Brasil
assinaram protocolo de intenções
para cooperação nas áreas de
malária, saúde da família, imuni-
zações e Aids. Far-Manguinhos
pretende capacitar esses países
na produção de sete anti-
retrovirais, reduzindo seus cus-
tos de importação de medicamen-

Futuro Positivo: cooperação na
produção local de ARVs, elabo-
rado pela equipe de Far-Mangui-
nhos por solicitação de países
africanos e latino-americanos in-
teressados em compartilhar o co-
nhecimento brasileiro no comba-
te à Aids.

O projeto prevê modelos
industriais de unidades produto-
ras de ARVs, assessoria técnica,
transferência de tecnologia de
produção e garantia de qualida-
de dos medicamentos. “Através
da parceria sul-sul, pretendemos
ajudá-los a instituir a produção
pública de medicamentos, esti-
mular a autonomia dos nossos
parceiros e amenizar a depen-
dência de auxílio externo para o
tratamento da Aids”, enfatiza a
diretora de Far-Manguinhos, a
química Núbia Boechat.

Garantir qualidade dos me-
dicamentos usados em seus pro-

tos e auxiliando no tratamento da
população atingida pela epide-
mia de Aids.

Em visita à Nigéria, os técni-
cos de Far-Manguinhos avaliaram
a infra-estrutura de duas fábricas,
a possibilidade de adaptação de
uma delas para fabricação de
ARVs e os recursos humanos lo-
cais disponíveis para funcionar a
fábrica. “É um projeto social de
grande envergadura capaz de
minimizar a mortalidade por Aids
na África e mostrar ao mundo a
qualificação técnica brasileira na
área farmacêutica”, diz Gilberto
Talina, assessor do projeto.

De acordo com a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), um
em cada 12 africanos tem Aids.
O impacto desse quadro se es-
tenderá pelas gerações futuras.
Na África Subsaariana, 25% das
crianças serão órfãs devido à Aids
em 2010.
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Um xarope para prevenir a anemia

Instituto de Tecnolo-
gia em Fármacos
(Far-Manguinhos/
Fiocruz) aprimorou a
fórmula de sulfato

ferroso – substância prescrita no
combate e prevenção da anemia
–, e desenvolveu um medicamen-
to mais agradável ao paladar. O
sabor laranja, o aspecto amarelo-

claro, a consistência de mel fino
e a nova concentração fazem do
xarope de sulfato ferroso um pro-
duto ideal para crianças. O gosto
de metal e o aspecto escuro do
produto, tradicionalmente utiliza-
do na rede de saúde, são os mai-
ores entraves para a assimilação
do medicamento.

“Uma queixa freqüente das

mães é que as crianças não acei-
tam bem o sulfato ferroso”, diz a
médica Elyne Montenegro Engs-
trom, da Escola Nacional de Saú-
de Pública (Ensp/Fiocruz) e do
Instituto de Nutrição Annes Dias,
instituições que solicitaram a Far-
Manguinhos o desenvolvimento
do novo medicamento, que está
sendo adotado em programa de

O

Xarope foi testado com
sucesso numa creche
do Rio de Janeiro



13agosto de 2004

combate à anemia da prefeitura
do Rio de Janeiro. No segundo
semestre, ele será distribuído tam-
bém em rede nacional pelo Mi-
nistério da Saúde.

O produto desenvolvido por
Far-Manguinhos difere dos dispo-
níveis no mercado, como ressal-
ta a analista de pesquisas Andréa
Nóbrega. “Não há nenhum outro
com essa concentração e pala-
dar”. A faixa etária até 2 anos é
de grande vulnerabilidade bioló-
gica à anemia. “Isso porque a cri-
ança tem um crescimento acele-
rado e o ferro ingerido na
alimentação é insuficiente para
repor as necessidades dessa
fase”, diz Elyne, que acompanha
o programa de combate à ane-
mia da prefeitura, sobre o qual
prepara sua tese de doutorado.
O frasco de 100ml de xarope,
com copinho para a dose e trans-
porte até a unidade de saúde,
sairá em torno de R$ 2 para a
rede pública.

No Brasil, as taxas de ane-
mia são muito altas. Especialistas
estimam que 50% a 70% da po-
pulação infantil nessa faixa etária
são atingidas pela síndrome. Es-
tudos publicados por Malaquias
Batista Filho e Luís Oscar no Ca-
derno de Saúde Pública (PE/2003)
apontam taxas ainda maiores no
Nordeste: 80%. Comparada às ta-
xas nos Estados Unidos, a dife-
rença é discrepante: lá, é de ape-
nas 2%. Preocupado em mudar
esse quadro, o Ministério da Saú-
de montou um grupo de trabalho
com especialistas de todo o país.
“O combate à anemia será uma
das prioridades do Ministério para
este ano”, adianta a consultora da
Coordenação Geral da Política de
Alimentação e Nutrição do MS Pa-
trícia Gentil.

 Na faixa etária de seis me-
ses aos 2 anos, a anemia pode

ser considerada “doença demo-
crática”, pois atinge crianças de
todas as classes sociais devido à
vulnerabilidade biológica. Porém,
em geral, a anemia atinge com
mais freqüência a população de
baixo poder aquisitivo, pois está
associada à carência de alimen-
tação balanceada, saudável e rica
em ferro. Medicamento antianê-
mico é um dos focos de Far-Man-
guinhos, cuja missão é assesso-
rar o Ministério da Saúde em
estratégias de assistência farma-
cêutica, desenvolvendo pesqui-
sas e produzindo medicamentos,
sobretudo no combate a doenças
negligenciadas como a anemia.

O xarope começou a ser de-
senvolvido em 2002. Hoje, está
sendo distribuído em seis pos-
tos de saúde da Prefeitura do Rio,
em um projeto-piloto cujo
objetivo é comparar a efetivida-
de das doses semanais e diárias
na prevenção da anemia. “As cri-
anças atendidas recebem o xa-
rope, além da orientação alimen-
tar de profissionais treinados para
prevenção da anemia”, diz
Elyne, que elaborará um estudo
no qual verificará a dosagem
mais efetiva e de menor custo
para o programa.

A expectativa dos profissi-
onais de saúde e dos idealiza-
dores do projeto em torno da
aplicação do xarope é grande.
“Acredito que ele terá um forte
impacto ao melhorar a aceita-
ção e a adesão ao tratamento.
Além disso, ele é barato e man-
tém a qualidade”, avalia Elyne.

Fortificação alimentar

O tipo mais comum de ane-
mia é a por deficiência de ferro
– anemia ferropênica ou ferro-
priva. O ferro é vital ao orga-
nismo, pois é indispensável à
produção de hemoglobina, que

carrega oxigênio dos glóbulos
vermelhos do sangue (hemáci-
as). A deficiência em ferro pre-
judica o crescimento, o desen-
volvimento motor, cognitivo, a
linguagem e a memória. “Ela ain-
da debilita o sistema imunológi-
co, favorece infecções, doenças
e em gestantes, está associada a
complicações como o parto pre-
maturo. Também diminui a ca-
pacidade do trabalho em adul-
tos”, enfatiza Elyne.

Além de prevenir com sul-
fato ferroso, outra medida eficaz
no combate à anemia é a fortifi-
cação alimentar, que a partir do
segundo semestre será obrigató-
ria conforme regulamentou a
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). Às farinhas de
trigo e de milho devem ser adi-
cionadas ferro e ácido fólico, for-
tificando, conseqüentemente, to-
dos os derivados, como pães,
bolos e biscoitos.

Com ou sem medicamento,
a alimentação não pode ser des-
cuidada. Beterraba e espinafre,
ao contrário do propagado, “não
são os alimentos mais ricos em
ferro”, afirma Elyne. A dieta rica
em ferro deve contemplar o con-
sumo de carnes, fígado, rim, co-
ração, frango, peixe, feijão, ver-
duras, como agrião e couve.

Alimentos que aumentam a
absorção do ferro, como os que
contêm vitamina C (laranja, limão,
acerola, abacaxi e caqui) devem
ser priorizados. “Não se deve in-
gerir junto a refeições mates,
chás, cafés, leite, refrigerantes,
pois prejudicam a absorção do
ferro pelo organismo”, diz Elyne.
Já sucos cítricos e frutas facilitam
a absorção. “É preciso incentivar
nas crianças o hábito de uma di-
eta alimentar saudável, colorida
e variada. É bom para a saúde e
previne doenças”.
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Dois em um contra malária

O número de trabalha-
dores saltou de 89, em
1999, para 230, em 2003
– um crescimento de
158%. Hoje, os trabalha-
dores de Far-Mangui-
nhos trabalham sem in-
terrupção, 24 horas por
dia, de domingo a do-
mingo, divididos em três
turnos (6h às 14h, das
14h às 22h, das 22h às
6h). Até 1999, apenas
um turno funcionava.

Força

de trabalho

24 horas

em aí o antimalárico
dois em um – fórmu-
la que combina dois
antimaláricos em um
só medicamento. Iné-

dita no mundo, a combinação foi
desenvolvida como parte do pro-
jeto FACT (Fixed Artesunate-
based Combination Treatment for
Malaria ou Combinação Fixa à
Base de Artesunato para Trata-
mento da Malária), que envolve

diversas instituições internacio-
nais sob a coordenação da recém-
criada Iniciativa para Drogas para
Doenças Negligenciadas (DNDi),
resultado da reunião de Far-Man-
guinhos, Conselho Indiano de
Pesquisa Médica, Instituto de Pes-
quisa Médica do Quênia, Minis-
tério da Saúde da Malásia, Insti-
tuto Pasteur, organização Médicos
Sem Fronteiras, Organização
Mundial de Saúde (OMS), Progra-

V

Técnico de Far avalia qualidade dos medicamentos
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ar-Manguinhos al-
cançou uma marca
histórica na produ-
ção de medicamen-

tos. Em 2003, foram produ-
zidas 1,7 bilhão de unidades
farmacêuticas (comprimidos,
cápsulas, pomadas e cre-
mes), superando em 24% a
produção de 2002 e em dez
vezes a produção de 1997,
quando Far-Manguinhos pro-
duzia 170 milhões de unida-
des. A meta para este ano é
de dois bilhões de unidades
de medicamentos usados no
tratamento de diabetes, hi-
pertensão, tuberculose, ane-
mias, hanseníase, além de
ansiolíticos, antiinflamatórios,
analgésicos, antibacterianos,
corticóides, neurolépticos,
anti-retrovirais e outros.

Só no ano passado, o Mi-
nistério da Saúde economizou
mais de R$ 200 milhões ao
adquirir de Far-Manguinhos
medicamentos por preços em
média 50% mais baixos do
que os genéricos de merca-
do. “Essa economia demons-
tra a vantagem em investir nos
laboratórios públicos, impul-
sionando a produção nacio-
nal de medicamentos e a pes-
quisa para desenvolver novos
farmoquímicos”, destaca a di-
retora Núbia Boechat.

Far-Manguinhos é o úni-
co dos 18 laboratórios públi-
cos do Brasil a pesquisar no-
vos fármacos (substâncias
com ação terapêutica), além
de produzir novos medica-
mentos para combater as prin-
cipais doenças que mais atin-
gem a população, sobretudo
as doenças negligenciadas
pelo mercado farmacêutico e
para aquelas cujo tratamento
impacta, significativamente, o
orçamento do MS. Em 2003,
foram produzidos mais de um
milhão de medicamentos só
para atender o Programa de
Hipertensão e Diabetes.

Para a diretora de Far, três
fatores principais explicam o
salto de produção de Far-
Manguinhos. “A qualificação
dos funcionários, a contrata-
ção de novos especialistas
oriundos do mercado priva-
do e a certificação de Boas
Práticas de Produção, conce-
dida pela Anvisa a partir de
2002”, afirma. “Além disso,
equipamentos de ponta, mo-
dernização do fluxo de pro-
cesso produtivo e reciclagem
permanente do efetivo ajuda-
ram a promover esse avan-
ço”, acrescenta. A área de pro-
dução se expandiu de 1.034
m2 para 2.373 m2 após tér-
mino das obras.

Brasil economiza

R$ 200 milhões em

medicamentos

F

ma das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (Pnud) e Banco
Mundial. O projeto é financiado
pela Comunidade Européia.

Atualmente, a resistência
desenvolvida pelo parasita cau-
sador da doença, o mortal Plas-
modium falciparum, é o maior
problema no tratamento de paci-
entes. “Estudos verificaram que
o plasmódio causador da doença
rapidamente ficava resistente ao
antimalárico e que a combinação
de dois princípios ativos retarda-
ria o aparecimento de resistên-
cia”, explica a diretora de Far-
Manguinhos, Núbia Boechat.

Os primeiros testes relativos
ao dois em um registraram resul-
tados animadores em cães e ra-
tos e estão sob análise da Uni-
versidade Sains Malaysia, na
Malásia. Na segunda fase do de-
senvolvimento dessa nova asso-
ciação, a universidade avaliará a
dosagem que, com segurança,
pode ser ingerida por voluntári-
os sãos sem causar problemas
tóxicos ao organismo.

“Se os resultados confirma-
rem o bom perfil de tolerabilida-
de dessa associação, prossegui-
remos com estudos clínicos em
pacientes com malária não com-
plicada no hospital da Universi-
dade de Mahidol, na Tailândia”,
informa Isabela Ribeiro, consul-
tora do Programa Especial para
Pesquisa e Treinamento em Do-
enças Tropicais (TDR).

Por ano, a malária atinge cer-
ca de 250 milhões de pessoas por
ano, com mais de dois milhões
de óbitos. Em alguns países da
África, 10% das mortes de crian-
ças abaixo de 5 anos de idade é
provocada por efeitos diretos da
malária. No Brasil, são mais de
200 mil casos por ano, com maior
concentração na região Norte, con-
siderada endêmica.




