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Sistema Único de Saúde
(SUS) foi criado em 1988
como um dever do Esta-
do, de modo que a saúde
é um direito de todos os

brasileiros, previsto na Constituição. Hoje,
30 anos depois, a rede pública sofre as
consequências da limitação de recursos,
o que restringe o alcance dos pacientes a
serviços de saúde. Neste cenário, o Insti-
tuto de Tecnologia em Fármacos (Farman-
guinhos/Fiocruz) demonstra mais uma vez
seu comprometimento com a sociedade.
Em março, a unidade formalizou novas
Parcerias de Desenvolvimento Produtivo
(PDP) com vistas à fabricação de cinco
medicamentos estratégicos para o país:
um para pacientes transplantados, três
para hepatite C e um usado no progra-
ma de prevenção ao vírus HIV.

A produção pública representará
uma economia significativa para o Bra-
sil, o que, consequentemente, permitirá
maiores investimentos em assistência far-
macêutica. Com isso, a iniciativa do Ins-
tituto não só garantirá que esses
medicamentos estejam disponíveis no
SUS, como possibilitará que mais pesso-
as tenham acesso a esses tratamentos.

Segundo o diretor de Farmanguinhos,
Jorge Souza Mendonça, o alto custo dos
medicamentos pode levar a um proble-
ma de abastecimento.  “A importância
de um laboratório público é justamente
esta: fornecer sustentabilidade para o SUS,
reduzindo o preço e mantendo a qualida-
de dos produtos. Estamos propondo uma
economia média, em cada medicamen-
to, em torno de 40% a 60% do valor
atual. Ou seja, o governo gastaria aproxi-
madamente 50% menos do que hoje
com esses medicamentos”, observa.

Hepatite C
As novas parcerias compreendem três

medicamentos para a hepatite C: Sime-
previr, Daclatasvir e o mais aguardado, o
Sofosbuvir – principal produto contra a
doença, capaz de curar sem a necessida-
de de transplante de fígado. No caso des-
te medicamento, o problema era o preço
extremamente alto. O custo da terapia por
paciente, que hoje é de US$ 7,5 mil aos
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cofres públicos, já chegou ao patamar de
US$ 84 mil, o que restringia, e continua
restringindo, o acesso de quem precisa.
Graças à iniciativa de Farmanguinhos e
do grupo parceiro, formado pelas em-
presas Blanver e Microbiológica, além
da consultoria técnica Karin Bruning, o
preço de cada tratamento (84 dias) não
chegará a US$ 3 mil.

“Estamos elaborando o cronograma
da transferência de tecnologia. Mas nossa
pretensão é otimizar esse processo, para
que ele ocorra o mais breve possível”,
destaca.

HIV
Outro importante medicamento a ser

fabricado por Farmanguinhos é o antirre-
troviral composto Emtricitabina+Tenofovir,
mais conhecido como Truvada. A formu-
lação é usada na Profilaxia Pré-Exposição
ao HIV (PrEP). Trata-se de um esquema
de prevenção que consiste no uso diário
do medicamento que funciona como
uma “barreira química” contra o vírus HIV.
A PrEP faz parte da estratégia combina-
da, ou seja, quem a adota não deve abrir
mão do uso de preservativos. O Brasil foi
pioneiro na América Latina ao adotar a
terapia como política de saúde. O labora-
tório parceiro (Blanver) será responsável
pela produção nos primeiros anos da par-
ceria. Neste acordo, o princípio ativo será
fabricado pelas farmoquímicas Nortec e
CYG Biotech Química & Farmacêutica.

Pacientes
transplantados

Farmanguinhos fabricará ainda o
imunossupressor Everolimo, usado
para evitar rejeição de rins transplan-
tados. A tecnologia será transferida
da empresa nacional Libbs Farma-
cêutica para a unidade. Com isso, a
fabricação representará uma econo-
mia significativa, de certa forma ines-
timável, uma vez que o uso dos
imunossupressores é contínuo, isto
é, o paciente deverá administrá-los
sem interrupção ao longo da vida
após o transplante.

Para se ter uma ideia da importância
da produção em Farmanguinhos, anual-
mente são realizados 6,3 mil novos trans-
plantes de rins e 1,4 mil de fígado no Brasil.
Segundo a Associação Brasileira de Ne-
frologia, apesar desses números cerca de
30 mil pessoas no país estão na fila, es-
perando um transplante de rim.

Absorção
tecnológica

Além das indústrias farmacêuticas, as
parcerias envolvem também as farmoquí-
micas – empresas responsáveis pela pro-
dução do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA),
isto é, a principal substância de um medi-
camento, responsável pelo efeito terapêu-
tico. Um dos objetivos, a propósito, é o
fortalecimento deste segmento no Brasil.

Os acordos têm duração de cinco
anos e, ao longo desse período, Far-
manguinhos vai absorvendo a tecnolo-
gia por meio de um processo de
transferência reversa, isto é, começan-
do pela etapa final e, aos poucos, do-
mina os demais processos. Assim, nos
quatro primeiros anos o laboratório par-
ceiro é responsável pela fabricação in-
tegral da demanda. O Instituto fica com
a incumbência da distribuição enquan-
to internaliza processos inerentes ao
controle de qualidade e embalagem.  No
quarto ano a unidade assume metade
da demanda e, no último ano da PDP,
Farmanguinhos passa a produzir 100%
da demanda nacional.

Outra boa notícia em relação a es-
sas novas parcerias é que não haverá
necessidade de obras para a internali-
zação das novas tecnologias, uma vez
que Farmanguinhos conta com área de
antivirais e antirretrovirais, e acaba de
inaugurar uma linha para imunossupres-
sores. Ao todo, foram investidos R$ 43
milhões na obra de adequação, valor
que inclui a reforma de uma área total
de 2.100 m2 e a aquisição de equipa-
mentos modernos. Desta forma, graças
a essa visão de futuro e preocupação
com o paciente, Farmanguinhos contri-
bui de forma assertiva para a saúde da
população brasileira.
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