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Um salto
à frente

MEDICAMENTOS

Um salto
à frente Farmanguinhos ampliará

produção e pesquisa de
medicamentos em nova

planta industrial



29R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   O U T U B R O  D E  2 0 0 5

C
elebrada como uma aquisi-
ção inédita do governo brasi-
leiro, a compra da fábrica da
GlaxoSmithKline em abril de
2004 já demonstra o retorno

do investimento. Incorporada ao Instituto
de Tecnologia em Fármacos (Farmangui-
nhos), a fábrica passou a se chamar Com-
plexo Tecnológico de Medicamentos (CTM)
e, somente no primeiro semestre de 2005,
produziu o mesmo volume de remédios
do ano anterior. Cerca de 1,7 bilhão de
unidades farmacêuticas foram distribuídas
à população pelo Sistema Único de Saú-
de. Com a capacidade de quintuplicar a
produção até 2007, Farmanguinhos am-
pliará o atendimento aos programas do
Ministério da Saúde, além de lançar no-
vos medicamentos para o tratamento da
Aids, malária, tuberculose, hipertensão, di-
abetes e úlcera.

Todos os laboratórios e as linhas de
produção de Farmanguinhos, situados no
campus da Fiocruz no bairro de  Mangui-
nhos, estão sendo transferidos para o novo
parque industrial, em Jacarepaguá. Atual-
mente, o Instituto tem 52 princípios ativos
registrados na Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), distribuídos em
68 apresentações, e pesquisa o potencial
de outros 20 fármacos, dentre eles anti-
retrovirais, tuberculostáticos, fitoterápicos
e hormônios anticoncepcionais.

“Os medicamentos em doses com-
binadas, que concentram em uma única
cápsula ou comprimido dois ou mais prin-
cípios ativos, são outra novidade. O 3 em
1 contra Aids, por exemplo, já está pron-
to, aguardando execução do estudo de
biodisponibilidade relativa a ser feito no
Instituto de Pesquisa Clínica Evandro
Chagas (Ipec)”, informa a diretora de Far-
manguinhos, Núbia Boechat.

Outro medicamento em dose combi-
nada é o 3 em 1 contra tuberculose. De
acordo com informações do Datasus, a
incidência da enfermidade no país vem
caindo. Em 2002 era de 45,35 por 100
mil habitantes e, em 2003, foi de 40,76.
O Rio de Janeiro é o segundo estado com
maior incidência, atrás apenas do Amazo-
nas. Mas o governo aumenta os recursos
do Programa para erradicar a doença e o
novo medicamento produzido por Farman-
guinhos alia ao tratamento o benefício dos
remédios combinados, que comprovada-
mente aumentam a adesão dos pacientes
por resultar na ingestão de um menor
número de comprimidos.

Para combater a malária, Farmangui-
nhos desenvolve outra combinação 2 em

1, como parte do projeto Combinação Fixa
à Base de Artesunato (Fact, na sigla em
inglês). A Fiocruz é uma das seis institui-
ções do mundo a participar desse pro-
grama, coordenado pela Iniciativa de
Medicamentos para Doenças Negligen-
ciadas (DNDi, na sigla em inglês).

Parceria

Farmanguinhos começou a produzir
anti-retrovirais em 1998 e, desde então,
reduziu os gastos do Ministério da Saúde
com a importação desses medicamentos.
Tal fabricação, aliada a todos os medica-
mentos produzidos pelo Instituto, resultou
numa economia para os cofres da União
de R$ 205 milhões em 2003, R$ 215 mi-
lhões em 2004 e estima-se que, neste ano,
R$ 280 milhões sejam poupados.

“Além dessa economia, que possibi-
lita ao Ministério da Saúde ampliar o nú-
mero de beneficiados por seus programas,
o fato de determos as condições para
pesquisar e produzir outros remédios per-
mite que o governo negocie preços com
os laboratórios privados, utilizando a li-
cença compulsória como instrumento”,
afirma Núbia.

Porém, apesar do reconhecimento
mundial adquirido por Farmanguinhos
pela produção de sete dos 17 medicamen-
tos do coquetel anti-Aids, cerca de 80%
da produção da fábrica destina-se ao aten-
dimento do Programa Hiperdia. Segundo
dados do Ministério, 75% dos diabéticos
e hipertensos do Brasil são atendidos pelo
SUS, o que corresponde a 134 mil diabéti-
cos e 780 pacientes cadastrados com dia-
betes e hipertensão. Farmanguinhos
distribuirá 3,5 bilhões de unidades farma-
cêuticas para o programa ainda neste ano.

Até 2004, os anti-hipertensivos de
Farmanguinhos também eram distribuí-
dos pelo Programa Saúde da Família (PSF),
que oferece por meio de unidades regio-
nais atenção básica a milhares de brasi-
leiros. O Ministério da Saúde retirou os
anti-hipertensivos captopril, hidrocloro-
tiazida, metildopa e propranolol do pa-
cote para que esses fossem administrados
pelo Programa Hiperdia. Essas e outras
transformações no PSF resultaram em
uma crescente participação de Farman-
guinhos no Programa. O Instituto pas-
sou a administrar as compras de todos
os laboratórios oficiais parceiros do PSF:
Furp, Iquego, Lafepe, LFM (Marinha) e
LQFA (Aeronáutica).

Cada laboratório passa a entregar a
Farmanguinhos os medicamentos que
compõem o kit de 25 remédios definidos

como essenciais pelo Ministério da Saú-
de: antianêmicos, antibióticos, analgési-
cos, anti-helmínticos e outros. Desses,
Farmanguinhos produz oito: dexametaso-
na, dicoflenaco de potássio, metronidazol,
neomicina + bacitracina, sulfametoxazol
+ trimetoprima, sulfato ferroso, paraceta-
mol e amoxicilina.

A montagem e distribuição dos kits tam-
bém são feitas pelos próprios laboratórios,
que atendem ao país em três pólos de dis-
tribuição: Farmanguinhos no Sul e Sudeste,
Iquego no Norte e Centro-oeste e Lafepe no
Nordeste. O preço de um kit é R$ 1.856,21,
e o peso é de 102 quilos. A estimativa do
PSF é que sejam entregues mais de 47 mil
kits para todo o Brasil neste ano.

“Outra saída dos kits é feita por doa-
ção a países estrangeiros que vivem uma
emergência. Em maio de 2003 doamos,
com a autorização do Ministério da Saú-
de, kits para as vítimas de uma série de
enchentes na Argentina, em junho do
mesmo ano doamos kits para o Irã, para
socorrer as vítimas de um terremoto e, em
2004, foi a vez de Honduras, atendida com
por causa de um furacão”, afirma o coor-
denador de Programas de Farmanguinhos,
Alexandre Xavier.

Novos programas

Estão em fase de desenvolvimento
cinco hormônios anticoncepcionais que
darão suporte à Política Nacional de Direi-
tos Sexuais e Direitos Reprodutivos.
Lançada em março deste ano pelo Minis-
tério da Saúde, a política tem três eixos
principais de ação, voltados ao planeja-
mento familiar: a ampliação da oferta de
métodos anticoncepcionais reversíveis
(não-cirúrgicos); a ampliação do acesso à
esterilização cirúrgica voluntária; e a in-
trodução de reprodução humana assisti-
da no SUS.

“Investimos no desenvolvimento, nos
testes e na criação da área produtiva dos
hormônios que, segundo as boas práticas
de fabricação exigidas pela Anvisa, deve
ser segregada e apenas produzir essa clas-
se de medicamentos”, explica Núbia.

Com relação à asma, que em 2002 foi
a terceira causa de  hospitalização pelo
SUS, responsabilizando-se por 376 mil
internações em todo o país, Farmangui-
nhos negocia a transferência de tecnolo-
gia para a produção de aerossóis.

“Até final de 2006 devemos ter a trans-
ferência de tecnologia para a fabricação
de aerossóis, transformando-nos no pri-
meiro laboratório público com essa capa-
cidade”, declara Núbia.


