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Petrorio e Farmanguinhos firmam parceria para impulsionar indústria

Impulso à
farmoquímica

O Jamelão tem
ação antiinflamatória
e antialérgica

A sabedoria popular diz que o
jamelão (Syzygium cumini) tem proprie-
dades antiinflamatórias. E a ciência con-
firma. Pesquisa realizada no Instituto de
Tecnologia em Fármacos (Farmangui-
nhos) da Fiocruz revela que o extrato
aquoso (chá) da folha da planta não só
combate à inflamação como também
tem ação antialérgica. “Nossos dados
sugerem que as propriedades antialér-
gicas do extrato aquoso de jamelão se
assemelham às da dexametazona, o
corticóide mais comumente usado no
tratamento das alergias”, comenta a bi-
óloga Maria das Graças Henriques. Uma
das vantagens é que o jamelão é muito
mais barato e amplamente encontrado
no território brasileiro. Tanto é que a
planta utilizada nas pesquisas foi coletada
no próprio campus da Fiocruz em
Manguinhos, no Rio de Janeiro.

Os pesquisadores estudaram,
além do jamelão, outras quatro espé-
cies da família Myrtacea: Eugenia aquea
(um tipo de jambo), E. involucatra (ce-
reja-do-Rio-Grande), E. brasiliensis
(grumixama) e E. sulcata (tipo de
pitanga). “Esta última coletamos na
restinga de Carapebus, no norte
fluminense. As pesquisas que fazemos
também são uma forma de valorizar
e preservar a flora dessa região”, afir-
ma o químico Antonio Carlos Siani.

A família Myrtacea é formada por
árvores frutíferas que têm usos varia-
dos na medicina popular e são de gran-

Instituto de Tecnologia
em Fármacos (Farman-
guinhos) da Fiocruz e a
Petrorio, da Petrobras,

estão firmando parceria para a execu-
ção de um projeto que impulsionará a
incipiente indústria farmoquímica na-
cional, produtora de princípios ativos
(fármacos) para fabricação de medi-
camentos. O objetivo é produzir me-
dicamentos mais baratos para a rede
de saúde pública a partir da redução
dos gastos com farmoquímicos, resul-
tado do fortalecimento da indústria
nacional e diminuição das importações.

Os farmoquímicos representam
cerca de 60% dos custos de produ-
ção de um medicamento fabricado
nos laboratórios estatais. Esse alto
custo explica-se pela dependência bra-
sileira do mercado externo: aproxi-
madamente 80% dos farmoquímicos
utilizados no país são importados,
principalmente da Índia e China.

A indústria farmoquímica bra-
sileira, apesar do potencial para pro-
dução de princípios ativos, conta com
cerca de dez empresas nacionais, que
atendem apenas 22% do mercado in-
terno e exporta U$ 130 milhões de
farmoquímicos por ano. As duas
grandes referências do setor público
nacional – Farmanguinhos, o princi-
pal laboratório farmacêutico oficial de
suprimento de medicamentos para o
SUS, e a Petrobras –, pretendem forta-
lecer a produção de derivados do pe-
tróleo e a indústria que processa esses
derivados, fabricando fármacos de
origem petroquímica. Um exemplo

é a xilocaína obtida a partir do deri-
vado petroquímico meta-xileno.

“Com essa visão estratégica, Far-
manguinhos mostra a importância da
atuação de um laboratório estatal que,
além de desenvolver e produzir me-
dicamentos para a saúde da popula-
ção brasileira, preocupa-se em irradi-
ar esse desenvolvimento para indústria
nacional brasileira”, ressalta a diretora
de Farmanguinhos, Núbia Boechat.

O projeto Fabricação de inter-
mediários para as indústrias química e far-
moquímica a partir de frações do petróleo,
que está na fase inicial, focalizará a
redução de custos de fabricação dos
medicamentos mais prescritos e de
alto custo, principalmente daqueles
pertencentes à Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais (Rename).
Embora o foco esteja na área far-
macêutica, a prospecção de merca-
do e demandas também se estende-
rá para identificação de derivados do
petróleo utilizados em outros seg-
mentos da indústria química, como
a agroquímica, tintas e corantes, po-
límeros e cosméticos.

Após a identificação dos prin-
cipais medicamentos e fármacos uti-
lizados no mercado nacional, as par-
ceiras investirão na pesquisa e
desenvolvimento tecnológico dos
derivados de petróleo de interesse es-
tratégico. Farmanguinhos, que já atua na
transferência de tecnologia da produ-
ção de fármacos para empresas públi-
cas e privadas, espera ampliar sua ação
em parceria com a Petrobras, produ-
tora nacional de petróleo e derivados.
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Pé de jamelão no campus de Mangui-
nhos e o extrato da planta prepara-
do para testes em Farmanguinhos

Medicamentos
inovadores para
a rede SUS

Novos medicamentos para
Aids, tuberculose e malária
facilitarão adesão ao
tratamento. Para crianças
com HIV positivo, está em
desenvolvimento uma
formulação inédita

O
Instituto de Tecnologia
em Fármacos (Farman-
guinhos) da Fiocruz se
prepara para lançar, até

início de 2005, medicamentos inova-
dores para Aids, tuberculose e malá-
ria. São formulações em doses fixas
combinadas, que concentram em uma
só dose ou comprimido dois ou mais
princípios ativos. Os medicamentos

de interesse para os químicos,
já que suas folhas produzem
óleos essenciais. “O jamelão,
por exemplo, tem sido alvo
de muitas pesquisas por seus

efeitos relatados no controle
da no sentido de analisar suas

propriedades antiinflamatórias e
antialérgicas”, completa Siani.

Foi injetada na pata de camundon-
gos uma substância química que induz
a um processo de inflamação, o que pro-
vocou um inchaço no local. Porém, em
quatro horas, o extrato aquoso da fo-
lha de cada uma das cinco plantas estu-
dadas se mostrou capaz de reduzir o
tamanho do inchaço em cerca de 50%.
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Em outro experimento, os pes-
quisadores injetaram na pata das cobai-
as uma substância indutora de um qua-
dro que simula uma reação alérgica, o
que também gerou um inchaço. Neste
ensaio, a administração oral dos extratos
não surtiu efeito benéfico significativo,
exceto no caso do jamelão, cujo chá,
depois de 30 minutos, permitiu uma
redução de cerca de 80% do inchaço.

Para confirmar esse achado so-
bre a ação antialérgica do jamelão, fo-
ram feitos outros testes, desta vez com
camundongos alérgicos à albumina
(tipo de proteína comumente encon-
trada no ovo, por exemplo). Esses ani-
mais receberam injeções de albumina
na pata e na cavidade torácica. O uso
oral do extrato aquoso de jamelão no-
vamente garantiu, em meia hora, cerca
de 80% de redução do inchaço na pata.

Os resultados se repetiram na

análise da cavidade torácica, na qual,
24 horas após os animais beberem o
chá da folha de jamelão, os pesquisa-
dores também encontraram em tor-
no de 80% menos indicadores de
processo alérgico, como células e subs-
tâncias produzidas pelo sistema imu-
nológico. Em tempo: a alergia é uma

resposta imunológica exagerada con-
tra a presença de algum elemento con-
siderado estranho, nesse caso a
albumina. O trabalho é parte das pes-
quisas de mestrado de Fabíola de
Almeida e Lucilene de Azevedo Lima,
orientadas por Maria das Graças e
Siani, respectivamente.

devem ser adotados pelo Ministério
da Saúde que disponibilizará para a
população através do Sistema Único
de Saúde (SUS).

“Os medicamentos em doses fi-
xas combinadas são cada vez mais re-
comendados pelos organismos inter-
nacionais de saúde por simplificar a
prescrição médica, aumentando a ade-
são dos pacientes ao tratamento”, afir-
ma a diretora de Farmanguinhos,
Núbia Boechat. Com um número me-
nor de comprimidos para ingerir, fica
mais fácil para o pacientes seguir o tra-
tamento. Além disso, os medicamen-
tos em dose fixa proporcionam gastos
menores de produção, armazenamen-
to, distribuição e transporte.

Um dos laboratórios estatais pi-
oneiros na produção de anti-retrovi-
rais, Farmanguinhos avança ainda
mais no desenvolvimento de novas
formulações para Aids. O novo anti-
retroviral 3 em 1, a ser lançado no
início do próximo ano, será uma con-

quista para o programa brasileiro de
Aids. Além de facilitar o tratamento
do paciente, a nova combinação res-
gata para o tratamento da Aids me-
dicamentos que caíram em desuso ou
foram substituídos por novas paten-
tes. Isso permitirá reduzir custos sig-
nificativos com a aquisição de medi-
camentos distribuídos no SUS.

Além do 3 em 1 para Aids, Far-
manguinhos está desenvolvendo tam-
bém um anti-retroviral especial para
o público infantil, cuja formulação
será apresentada em sachês com pó
reconstituível. “Eles serão dissolvidos
em água e terão sabor agradável para
as crianças”, explica Núbia. Com es-
sas inovações no tratamento da Aids,

Farmanguinhos atende aos pedidos
de organizações internacionais feitos
mundialmente, nesse ano, na Confe-
rência Internacional de Bangcoc.

Para o tratamento da tuberculo-
se, Farmanguinhos lançará formula-
ções que combinam 2  princípios em
1 comprimido, 3 em 1 e 4 em 1. No
combate à malária, a novidade é a com-
binação 2 em 1, desenvolvida como
parte do projeto Fixed Artesunate-based
Combination Treatment for Malaria (Fact)
ou Combinação Fixa à Base de Arte-
sunato para Tratamento da Malária,
que reúne instituições internacionais
sob a coordenação da recém-criada
Iniciativa para Drogas para Doenças
Negligenciadas (DNDi).

Nos laboratórios da Fiocruz estão sendo estudadas novas
formulações de medicamentos para Aids, tuberculose e malária




