


fóruns, como a Conferência Mundial 
sobre Aids, em Nova York, ou a Con
ferência Pan-americana de Saúde, que 
está disposto a transferir tecnologia 
de medicamentos para combater a 
doença, já que não pode doar recur
sos. Nossa política é de solidariedade 
internacional", completa. 

O objetivo do acordo com Angola, 
ou com qualquer outro país africano, 
é qualificar os futuros parceiros para 
desenvolver e padronizar fórmulas de 
medicamentos sem proteção de 
patentes. "Isso não é o mesmo 
que fazer cópias~ ressalva Eloan. 
"Estamos falando de desenvolvi
mento de produtos:' 

Política de medicamentos - Far
Manguinhos é uma referência 
nos mercados brasileiro e inter
nacional de medicamentos. O 
instituto já desenvolveu oito dos 
12 anti-retrovirais produzidos 
por seis laboratórios oficiais e 
distribuídos pelo Ministério da 
Saúde. Esses medicamentos não 
estão protegidos por patente, já 
que foram registrados no país 
antes de 1997, quando entrou 

vigor a Lei Brasileira de Pa
Oito desses antivirais já 
aprovados nos testes de 

que avaliam o 
ii!Í'roítd·I"Õín de qualidade em rela

mentos do governo com o programa 
seriam quase o dobro. 

Os gastos com antivirais importa
dos, protegidos por patente, no entan
to, chegam a 59%. O governo tem bus
cado acordo com grandes laboratórios 
para a redução de preços. Em setem
bro, depois de vencer na Organização 
Mundial do Comércio (OMC) uma 
contenda com o governo norte-ame
ricano que questionava o artigo 68 da 
Lei de Patentes brasileira, sobre o licen-

tirnos cinco anos e as internações 
hospitalares em razão de doenças 
oportunistas, como tuberculose ou 
citomegalovírus, foram reduzidas em 
80%. "O Estado tem de ter poder de 
monitorar preços e lucro e definir uma 
política clara para o tratamento de 
doenças que a indústria farmacêutica 
considera não lucrativas': justifica a 
diretora de Far-Manguinhos. 

Essa mesma política vale também 
para o tratamento de doenças ligadas 

medicamento de marca, Far-Manguinhos, da Fiocruz, é referência no mercado brasileiro de medicamentos 

~:BC;nciO que seis deles têm o regis
de genérico. 
No Brasil, o desenvolvimento de 

anti-retrovirais em Far-Manguinhos e 
sua produção em seis laboratórios pú
blicos respaldam o programa de dis

~;:::~·:tr:tD\luato de medicamentos para Aids 
Ministério da Saúde. O Nevira

por exemplo, que custava US$ 
por comprimido de 200 mg, 
o preço reduzido em 58%. No 
da Didanosina (ddl), a redução 

de 72%. Atualmente, esses medi-
JUll4eDt<>sjá representam 41 o/o dos R$ 

.milhões que o governo gasta na 
de anti-retrovirais com dis
gratuita. Se todos os medi
do coquetel de combate à 

IS;<lOCJS;Sein importados, os investi-

ciamento compulsório de patentes 
em caso de abuso de poder econômi
co, e de ameaçar quebrar a patente do 
Nelfinavir, o laboratório Roche, de
tentor da marca, concordou em re
duzir o preço do fármaco em 40%. O 
Nelfinavir, aliás, já tinha sido desen
volvido por Far-Manguinhos. Com o 
acordo, o preço do comprimido pro
duzido pela Roche cairá de US$ 1,07 
para US$ 0,64. Foi o segundo acordo 
fechado com laboratórios neste ano. 

Em março, a Merck Sharp & 
Dohme reduziu os preços do Efavi
renz e do Indivinar, respectivamente 
em 59% e 64,8%. Os resultados fa
lam por si: a taxa de mortalidade por 
Aids no país caiu pela metade nos úl-

à pobreza, falta de saneamento básico, 
como a malária e a doença de Cha
gas, que estão entre as diversas linhas 
de pesquisa desenvolvidas pelo insti
tuto. Os projetos estão estruturados de 
acordo com níveis de prioridade. As 
pesquisas com doenças qualificadas 
como negligenciadas, a exemplo da 
tuberculose e leishmaniose, estão en
tre as prioridades, assim como as in
vestigações com fitoterápicos e com 
medicamentos batizados de excep
cionais, como antipsoriático, antipsicó
ticos, ou contra hepatite e epilepsia . 
A estratégia é manter o foco das pes
quisas naquilo que a sociedade e a 
população mais precisam. Estão em 
fase de pesquisa 18 produtos fitoderi-
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vados. Outros quatro estão em fase de 
cultivo. Far-Manguinhos realiza, no 
momento, testes químicos e farma
cológicos com cinco produtos e for
mula outros dois. 

Os projetas são conduzidos por 
134 pesquisadores de diversas áreas 
do conhecimento, seis pós-doutora
dos, 26 doutorados e 30 com mestra
do. As pesquisas são acompanhadas 
por um Núcleo de Planejamento e 
Gestão de Projetas, responsável pela 
avaliação do trabalho e que funciona 
como uma espécie de conselho do 
desenvolvimento do conhecimento. 
O núcleo avalia a relação custo/bene
fício de cada projeto, corta aqueles 
com mau desempenho, faz a interfa
ce com o mercado e julga a eficiência 
da equipe. "O setor privado só adqui
re confiança quando o desenvolvi
mento em escala na bancada for pa
dronizado. E isso é feito pelo Núcleo 
de Gestão. Na planta piloto realiza
mos escala de laboratório e de pro
dutos até 1 quilo. Em parceria com o 
setor privado, é possível saltar de 1 
quilo para 30 quilos." 

Otimização de gastos - A parceria 
com os setores público e privado tem 
sido a estratégia de Far-Manguinhos 
para a produção de fármacos e de
senvolvimento de formulações far
macêuticas. O instituto mantém acor
do de sigilo para copiar moléculas de 
produtos com custo acima de US$ 100, 
que são pouco ofertados ou não são 
atendidos pelo mercado. A síntese 
desses produtos é transferida para o 
setor privado, que assume a respon
sabilidade de sua fabricação. Muitos 
desses produtos já estão no mercado. 
Todas essas moléculas não estão pro
tegidas por patentes, o que libera o 
país do pagamento de royalties e per
mite o monitoramento de preços. 

Em parceria com a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o ins
tituto está pesquisando, há três anos, 
novos antivirais. Já foram registradas 
patentes de 60 moléculas que estão 
prontas para testes farmacológicos. Já 
foram feitos testes de toxicologia e far
macologia subaguda e constatou-se 
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Mercado Farmacêutico Mundial 

América Latina 
(US$ 22.4 bi lhões) 

África, Ásia e Austrália 
(US$ 26,4 bilhões) 

Europa 
(US$ 26,6 bilhões) 

América do Norte 
(US$ 135,6 bi lhões) 

que as moléculas têm potencial ativo 
para novos medicamentos. Far-Man
guinhos, agora, busca parceria com la
boratórios privados para o desenvol
vimento do fármaco, já que se trata 
de uma atividade de risco. A expecta
tiva, diz Eloan, é chegar a pelo menos 
dois fármacos. "Estamos preferindo 
confiar o desenvolvimento a labora-

Fonte: Ministério da Saúde/Fiocruz 

tórios que tiverem farmoquímica no 
Brasil. Nossos parceiros terão licença 
para fabricar. Mas, como a patente é 
pública, o Estado manterá controle 
sobre o preço de mercado." 

Novas moléculas - Far-Manguinhos 
também integra a rede mundial de la
boratórios, liderados pelos Médicos 

Parceria para genéricos 

O laboratório indiano Ranbaxy 
estuda joint venture com um labo
ratório nacional para a implanta
ção de uma fábrica de medica
mentos genéricos no país. A 
gigante Teza, de Israel, já iniciou 
negociação para produção de ge
néricos em parceria com a Biosin
tética. "Também há entendimen
tos com empresas canadenses, por 
meio da Associação Nacional de 
Fabricantes de Remédios, com o 
mesmo objetivo", adianta José Mar
cos Viana, assessor internacional 
do Ministério da Saúde. 

A intenção do governo federal é 
expandir a produção nacional de 
genéricos, que, atualmente, repre
sentam entre So/o e 6% do mercado 
de medicamentos no Brasil. "Os 
produtos similares tendem a desa-

parecer. Ficarão no mercado os ge
néricos e os remédios de marca", 
ele diz. 

Alguns laboratórios multinacio
nais garantem que, em breve, co
meçarão a produzir genéricos dos 
seus produtos liberados da prote
ção de patente. Mas a estratégia do 
governo é buscar parceria com gran
des produtores internacionais co
mo Índia - o maior país produtor 
privado de genéricos do mundo -, 
Israel ou Canadá. 

O primeiro passo foi disponibi
lizar, para as empresas estrangeiras 
interessadas na produção de genéri
cos no país, uma linha de crédito do 
Banco Nacional de Desenvolvimen
to Econômico e Social (BNDES). 

O segundo foi aprovar no Con
gresso Nacional, em fevereiro deste 



Sem Fronteiras, entidade francesa que 
conta com financiamento da Global 
Alliance - formada por Bill Gates, 
presidente da Microsoft, e Fundação 
Rockfeller, entre outros -, para pes
quisar novas moléculas para o trata
mento de leishmania, malária e doen
ça de Chagas ou negligenciadas pelos 
grandes laboratórios. Entre 1975 e 
1997, das 1.233 novas drogas desen
volvidas, apenas 1 o/o era destinado ao 
tratamento dessas doenças que, no 
entanto, matam 13 milhões de pes
soas por ano, nos países em desenvol
vimento, de acordo com informações 
do Médicos Sem Fronteiras. Essas mo
léculas serão desenvolvidas em par
ceria pelos setores público e privado 
e os Estados terão poder de controle 
sobre preços, já que o objetivo é eli
minar essas doenças. 

Mercado de farmoquímicos - O Brasil 
participa com 3,37% do mercado 
mundial de medicamentos, num total 
deUS$ 10,31 milhões. É o quinto em 
todo o mundo e o primeiro na Améri
ca Latina. No que se refere à produção 

ano, a conversão de medida provi
sória alterando o inciso 7 do artigo 
43 da Lei de Patentes, com o obje
tivo de facilitar a produção de me
dicamentos genéricos no país. A 
mudança na legislação deixa claro 
que os genéricos de determinada 
marca só podem ser comercializa
dos depois de 20 anos, quando se 
encerra o período de proteção da 
patente. Mas não há qualquer im
pedimento para que, até essa data, 
empresas desenvolvam pesquisa 
sobre o princípio ativo desses me
dicamentos. "A redação anterior 
deixava margem a interpretações 
restritivas que impediam não só a 
produção, como também a pesqui
sa", diz Viana. 

Essa questão já foi objeto de um 
debate intenso entre a União Euro
péia e o Canadá que permitia a 
pesquisa, produção e estocagem de 
medicamentos genéricos antes do 

de medicamentos, na avaliação da dire
tora de Far-Manguinhos, o mercado 
brasileiro é competitivo: 89,3% dos me
dicamentos são produzidos no país. 
Mas quando se fala na produção de 
fármacos, a situação é inversa: 82% dos 
farmoquímicos são importados. "Te
mos poucas empresas com competên
cia tecnológica e com padrão interna
cional para a realização de todas as 
etapas do processo de pesquisa. Ape
nas seis ou sete empresas estão ope
rando no país. Nesse aspecto, o Brasil 
é altamente dependente': ela diz. O 
Brasil, ela avalia, não possui uma po
lítica de incentivo ao desenvolvimento 
tecnológico e à produção local de prin
cípios ativos. Ao contrário: o que se 
observa é um decréscimo no nível das 
importações de fármacos, em decor
rência de um aumento da importação 
de medicamentos, e uma tendência de 
redução de alíquotas na importação de 
produtos finais, enquanto as de far
moquímicos se mantêm inalteradas. 

A falta de incentivos ajuda a expli
car a seqüência de buracos presentes 
nas diversas etapas do desenvolvirnen-

fim da proteção da patente. O de
bate foi mediado pela Organização 
Mundial do Comércio (OMC), 
cujo parecer resultou numa altera
ção no acordo internacional, per
mitindo apenas a pesquisa, antes 
dos 20 anos. 

Essa medida ficou conhecida no 
mercado como Bolar Provision, 
numa referência a uma outra con
tenda nos Estados Unidos, antes do 
acordo Trips, envolvendo uma em
presa produtora de genérico, a Bo
lar, e um grande laboratório. "A so
lução foi levada à Suprema Corte, 
que autorizou a pesquisa antes da 
quebra da patente': conta Viana. 
Além do Brasil, apenas Israel, Es
tados Unidos, Hungria e Canadá 
contam com essa proteção. A Bolar 
Provision, além dos recursos do 
BNDES, foi critério fundamental 
para atrair para o país empresas 
como a Teza ou a Ranbaxy. 

to de um novo medicamento. O pri
meiro ocorre entre as fases de pesqui
sas básicas e pré-clínicas: os resultados 
da pesquisa são publicados, mas a fa
se pré-clínica, não é iniciada. E, quan
do isso ocorre, as drogas validadas 
não entram na fase clínica em função 
de escolhas estratégicas da empresa, 
criando um segundo buraco no de
senvolvimento de medicamentos. E, 
finalmente, quando as pesquisas clí
nicas avançam, as drogas novas ou 
existentes não chegam aos pacientes 
por falta de interesse comercial. 

Na avaliação da diretora de Far
Manguinhos, só a parceria entre os se
tores público e privado poderá conso
lidar a política de fármacos no país. 
"É preciso proteger a indústria nacio
nal competitiva, com políticas de in
centivo e tributária para fortalecer o 
produto interno. A competitividade 
baixa os preços." 

Cita o exemplo da Índia, um dos 
maiores produtores mundiais de ge
nérico, que desenvolveu seu mercado 
com um programa nacional de incen
tivos fiscais e de exportação de medi
camentos. O modelo indiano para o 
Desenvolvimento da Indústria Far
moquímica foi estruturado em cima 
de uma série de ações estratégicas de 
curto prazo de forma a alavancar ne
gócios, sobretudo no setor privado. 
O governo criou uma fundação para a 
promoção do desenvolvimento de me
dicamentos; reestruturou e moderni
zou os centros de P&D; implementou 
fundos de investimentos para as ati
vidades de P&D de novos medicamen
tos; alterou a Lei de Patentes, além de 
adotar políticas de incentivos fiscais 
de apoio à importação. A médio pra
zo, investiu-se no fortalecimento da 
infra-estrutura para o programa de 
Descoberta de Novas Moléculas e no 
desenvolvimento de recursos huma
nos para a investigação de novos me
dicamentos. Os resultados já são co
nhecidos: a Índia é, atualmente, um 
dos maiores produtores de medica
mentos genéricos em todo o mundo. 
Eloan acredita que o fortalecimento 
do setor farmoquímico no Brasil pas
sa por caminho semelhante. • 
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