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o Dia Mundial de Luta con-
tra a Aids, 1º de dezembro,
a Fundação anunciou novi-
dades para o enfrentamen-
to da doença, o que inclui

novos medicamentos para adultos e cri-
anças, bem como um teste para diag-
nóstico rápido e parcerias com países
africanos no combate ao HIV. “Desde o
isolamento do vírus da Aids pela primei-
ra vez no Brasil até hoje, a Fiocruz man-
tém um firme compromisso com o en-
frentamento da Aids”, afirmou o
presidente da Fundação, Paulo Buss.
“Isso significa a realização de pesquisa
básica, epidemiológica e clínica, a for-
mação de recursos humanos e a assis-
tência prestada em dois hospitais, para
adultos e crianças”, explicou.

O Instituto de Tecnologia em Fárma-
cos (Farmanguinhos), a unidade da Fio-
cruz que já produz oito dos 17 medica-
mentos que compõem o coquetel contra
o HIV, concluiu com êxito a formulação
da pílula “três em um”, uma combina-
ção de Lamivudina, Zidovudina e Nevi-
rapina. Neste momento, Farmanguinhos
está na fase dos testes de bioequilavência
para verificação da ação da dose fixa
combinada deste medicamento. A ex-
pectativa é que o pedido de registro seja
feito no primeiro semestre de 2009.

“Estamos falando de novas opções
para o tratamento da Aids desenvolvidas
em um laboratório público nacional. São
novidades concretas, que serão produzi-
das para atender às necessidades do Mi-
nistério da Saúde a partir do primeiro se-
mestre de 2009”, disse o diretor de
Farmanguinhos, Eduardo Costa, apresen-
tando os novos comprimidos que, em bre-
ve, estarão disponíveis para os pacientes.

Além da versão para adultos, Far-
manguinhos iniciou os estudos para o
desenvolvimento de uma versão infan-
til da pílula “três em um”, ainda sem
prazo para pedido de registro. Já o anti-
retroviral infantil na combinação “dois
em um”, ou seja, Lamivudina+Zidovu-
dina (30 + 60 mg), já está em fase de
registro na Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

Também a partir do primeiro semes-
tre de 2009, Farmanguinhos irá forne-
cer ao Ministério da Saúde o medicamen-
to Efavirenz 600 mg, fruto do primeiro
licenciamento compulsório realizado no
Brasil. Além disso, a unidade da Fiocruz
recebeu a demanda do Ministério de pro-
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oa notícia no campo da
Aids e da hepatite. O Mi-
nistério da Saúde (MS),
por meio do Instituto de
Tecnologia em Imunobi-

ológicos (Biomanguinhos) da Fiocruz,
concluirá, em 2009, um kit de testagem
intitulado NAT HIV/ HCV, uma tecnolo-
gia genuinamente brasileira que traz, em
comparação aos testes tradicionais, a
vantagem de reduzir o tempo esperado
para a confirmação da contaminação pe-
los vírus causadores das duas doenças.

Se a pessoa acredita que correu o
risco de infecção, fazer logo o teste de
HIV (vírus da Aids) ou de HCV (vírus da
hepatite C) e obter um resultado nega-
tivo não é uma garantia de as coisas vão
ficar bem. Isso porque existe a chamada

janela imunológica para a detecção de
ambos os vírus, um período que come-
ça na infecção e que vai até a produção
de anticorpos pelo sistema imune, no
qual os agentes não são diagnosticados
nos exames de sangue.

Testes de validação
em diferentes estados

O NAT é um sistema informatizado
que poderá ser utilizado na triagem
sorológica dos serviços de hemoterapia
do país e trará mais segurança para as
transfusões sanguíneas, além, logica-
mente, de diminuir a janela imunológica
atual de detecção de HIV de 21 dias para
8 dias e, no caso do HCV, de 72 dias
para 14 dias. O avanço é possível por-
que o NAT tem a capacidade de detec-
tar o material genético do vírus no san-
gue, enquanto o tradicional teste Elisa

depende do surgimento de anticorpos.
O Ministério da Saúde solicitará à

Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
rio (Anvisa) o registro do kit em agosto
de 2009. Antes disso, em fevereiro, rea-
lizará um estudo multicêntrico nos esta-
dos de Santa Catarina, Rio de Janeiro e
Pernambuco, com objetivo de validar o
novo teste. Um projeto-piloto foi execu-
tado com sucesso este ano na hemorre-
de de Santa Catarina.

O projeto NAT tem sido desenvolvi-
do, desde 2004, pelo Ministério da Saúde
por meio da Coordenação da Política Na-
cional de Sangue e Hemoderivados, da Fi-
ocruz, da Secretaria de Ciência e Tecnolo-
gia, da Secretaria de Vigilância em Saúde,
da Anvisa e da Empresa Brasileira de He-
moderivados (Hemobrás). Atuam como
parceiros a Financiadora de Estudos e Pro-
jetos (Finep), vinculada ao Ministério da
Ciência e Tecnologia; a Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), o Instituto de
Biologia Molecular do Paraná (IBMP) e re-
presentantes de toda a hemorrede do SUS.

Rapidez na testagem
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Kit reduz tempo de detecção dos vírus da Aids e da hepatite C

duzir a versão infantil do Efavirenz na do-
sagem de 100 mg. Farmanguinhos está
desenvolvendo o produto e, no ano que
vem, pretende dar entrada no registro
junto à Anvisa.

“Esse tipo de investimento é funda-
mental”, destacou Costa, lembrando que,
no caso dos anti-retrovirais, os laboratóri-
os públicos nacionais respondem por
80% da produção, mas por apenas 20%
dos gastos. “Isso demonstra a importân-
cia de que as importações sejam substi-
tuídas pelo desenvolvimento de produtos
nacionais: os já disponíveis são tão bons
quanto os que vêm do exterior”.

Aids em crianças

O Ministério da Saúde vem fazendo
investimentos no desenvolvimento de
formulações infantis de anti-retrovirais.
“As crianças são os pacientes que têm
menos acesso ao tratamento, porque
faltam formulações adequadas para
elas”, declarou a diretora do Instituto de
Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec),
Valdiléa Veloso.

A versão líquida dos medicamentos,
além da dificuldade no transporte, apre-
senta problemas de estabilidade, pala-

tabilidade (gosto desagradável) e con-
seqüente variação de dosagem, já que
a criança rejeita o líquido e os respon-
sáveis não sabem o quanto foi ingeri-
do. Como conseqüência, podem ocor-
rer dificuldade na adesão ao tratamento
e desenvolvimento de resistência do ví-
rus. No Brasil, 7 mil crianças recebem
tratamento anti-retroviral.

Farmanguinhos também trabalha na
transferência de tecnologia para Moçam-
bique. O projeto está em fase de ade-
quação da área de produção de uma fá-
brica já existente no país africano.
Inicialmente, serão fornecidos a Moçam-
bique os medicamentos anti-retrovirais
Lamivudina, Zidovudina, a combinação
Lamivudina+Zidovudina, e Nevirapina.

Contudo, a parceria não pára por
aí. “Estamos desenvolvendo estudos
para criar formulações de anti-retro–
virais especificamente destinadas às ne-
cessidades africanas”, adiantou Costa.
Entre essas novas formulações, desta-
ca-se uma pílula “três em um” diferen-
te daquela desenvolvida para o Brasil.
Aqui, a combinação é de Lamivudina,
Zidovudina e Nevirapina, mas, para a
África, o componente Zidovudina será

substituído por Estavudina, num pro-
cesso que deve estar concluído até
2010. “Há estudos mostrando que pa-
cientes africanos não respondem tão
bem à Zidovudina”, justifica o diretor.

Além de Moçambique, outros paí-
ses africanos estão na mira dos projetos
de Farmanguinhos, como Angola e
Nigéria. “Vamos responder aos apelos do
continente africano porque temos um
débito histórico com ele”, afirmou Cos-
ta. “Não vamos sossegar enquanto não
conseguirmos ajudar a África a contro-
lar a epidemia de Aids”, completou Buss.

Teste dá o resultado
em 15 minutos

O teste rápido com 99,7% de efici-
ência para diagnóstico da Aids é outro
avanço obtido pela Fiocruz, por meio do
Instituto de Tecnologia em Imunobiológi-
cos (Biomanguinhos). Esta tecnologia, de-
senvolvida pelo laboratório Chembio, dos
Estados Unidos, começou a ser transferida
para Biomanguinhos em 2004. Todas as
etapas desta transferência foram conclu-
ídas em outubro de 2008. Ou seja: a par-
tir de agora, o teste rápido de Aids está
totalmente nacionalizado.


