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INDÚSTRIA FARMACÊUTICA y

M léculas 
inovad ras

Biolab conclui o desenvolvimento de  

dois novos medicamentos e aposta neles para 

ampliar sua presença no mercado internacional
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D
ona de um portfólio formado 
por mais de 100 medicamentos, 
a Biolab Farmacêutica com
pletou 18 anos de atividade em 

2015 com bons motivos para comemorar. 
Em novembro deste ano, o laboratório, 
100% nacional, com sede em São Paulo, 
encaminhou à Agência Nacional de Vi
gilância Sanitária (Anvisa) a solicitação 
de registro do medicamento Zilt, feito a 
partir de uma nova molécula totalmente 
criada em seus laboratórios, a BL 123. O 
pedido de registro desse medicamento, 
destinado ao tratamento de infecções 
por fungos, veio somarse a outro que 
havia sido feito no final de 2014, relativo 
ao Nanorap, um nanoanestésico tópico 
desenvolvido em parceria com pesqui
sadores da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). 

“Todo o processo de desenvolvimen
to da molécula BL 123, que recebeu o 
nome  de dapaconazol, foi realizado por 
nossos cientistas, desde sua modelagem, 
passando pela síntese e chegando ao an
timicótico Zilt. É a primeira vez que is
so acontece na Biolab”, diz o cientista 
 chefe da Biolab, Dante Alario Junior. 
“Esse fato coloca o Brasil como forne
cedor de moléculas inovadoras.” A far
macêutica conta atualmente com 38 no
vas moléculas em teste e 259 patentes 

requeridas para aprovação, além de 79 
projetos de inovação incremental e cin
co de inovação radical. Segundo a Reso
lução da Diretoria Colegiada de nº 37 da 
Anvisa, publicada em julho de 2014, a 
inovação incremental “resulta em uma 
nova forma farmacêutica, nova concen
tração, nova via de administração ou no
va indicação para uma entidade mole
cular já registrada no país”. Enquanto a 
radical é descrita como uma “inovação 
que resulta em uma nova molécula não 
registrada no país”. Segundo Dante Ala
rio, “o dapaconazol é uma inovação ra
dical, pois tratase de uma nova entida
de química não descrita em literatura 
ou patenteada no país e no mundo”. 

O Zilt foi formulado com o objetivo 
de oferecer ao mercado uma nova opção 
de antimicótico. Medicamentos dessa 
classe, em razão de seu uso continua
do e frequente, perdem com o tempo a 
eficiência na prevenção ou inibição da 
proliferação de fungos. Isso ocorre por 
causa da resistência que os microrganis
mos adquirem em relação à droga. “O 
dapaconazol vai servir principalmente 
para quem tem resistência ao miconazol, 
um antifúngico comercializado há anos”, 
destaca Gilberto De Nucci, professor 
do Instituto de Ciências Biomédicas e 
da Faculdade de Medicina da Univer
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sidade de São Paulo (USP), responsável 
pela condução dos testes préclínicos e 
clínicos da droga.

A Biolab espera obter o registro do 
Zilt em um ano. O remédio tem pedi
dos de patente concedidos nos Estados 
Unidos, Japão, Austrália, África do Sul, 
Singapura e Ucrânia. No Brasil, o regis
tro da patente ainda está sob análise do 
Instituto Nacional da Propriedade In
dustrial (INPI). As pesquisas para a cria
ção da droga foram iniciadas em 2007 e 
ela será vendida inicialmente na forma 
de creme e loção dermatológica. Outras 
formulações estão em desenvolvimen
to, entre elas versões em comprimido, 
spray, creme e óvulos vaginais. “Esta
mos testando também uma versão in
jetável, mas não sei se passaremos nos 
testes de toxicidade. Se conseguirmos, 
será um medicamento bem sofisticado”, 
afirma De Nucci, acrescentando que as 
pesquisas iniciais do fármaco geraram 
uma tese de doutorado, duas dissertações 
de mestrado e vários artigos científicos. 

Segundo o pesquisador, o dapacona
zol é realmente inovador, mas o mais 
correto é que seja classificado como um 
me-too, definição usada no meio farma
cêutico para designar moléculas que dão 
origem a medicamentos novos de uma 
classe já existente. “As moléculas me-too 
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de nanoencapsulação 
de filtros químicos or
gânicos. Assim como 
o Nanorap, o Photo
prot foi feito com um 
polímero 100% bio
degradável. Sua fór
mula contém os filtros 
solares avobenzona e 

octocrileno, que absorvem a radiação 
solar UVA e UVB, e óleo de buriti, um 
importante agente antioxidante.

MErcAdo IntErnAcIonAl
Uma das 10 maiores farmacêuticas do 
país, a Biolab aposta no sucesso de seus 
dois novos medicamentos para aumentar 
sua participação no mercado brasileiro 
e elevar as vendas no exterior. A empre
sa lidera o segmento de remédios para 
tratamentos cardiológicos, com 17% do 
mercado, e é a quarta colocada no setor 
de dermatologia. Seu Centro de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (P&D&I), 
situado em Itapecerica da Serra, municí
pio a 33 quilômetros de São Paulo, conta 
com uma equipe de 120 profissionais. Por 
ano, entre 7% e 10% da receita é destina
da à atividade de inovação. Em 2015, seu 
faturamento deve chegar a R$ 1,35 bilhão, 

não representam uma quebra de para
digma, mas trazem vantagens excepcio
nais.” Ele mesmo elaborou a molécula do 
carbonato de iodenafila, que tem o no
me comercial de Helleva, do laboratório 
nacional Cristália, com sede em Itapira, 
no interior de São Paulo. O medicamen
to, que tem indicação contra a disfunção 
erétil, é um me-too do Viagra (citrato de 
sildenafila), da Pfizer. Para a professora 
Bartira Rossi Bergmann, do Instituto de 
Biofísica da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), o Zilt é uma molé
cula nova de uma classe conhecida de 
antifúngicos, os imidazóis. “Mas é uma 
descoberta importante e, pelo que li em 
artigos publicados pelo próprio grupo, 
ele parece ter resultados melhores do 
que o miconazol, um outro antifúngico 
já consolidado no mercado”, diz Bartira.

nAnoAnEStéSIco EncApSUlAdo
Assim como o Zilt, o Nanorap também 
foi desenvolvido em conjunto com pes
quisadores acadêmicos. As farmacêuticas 
Sílvia Guterres, professora da Faculda
de de Farmácia da UFRGS, e Adriana 
Pohlmann, do Ins
tituto de Química 
da mesma insti
tuição, foram as 
responsáveis pela 
tecnologia de en
capsulamento dos 
princípios ativos 
usados na formu
lação do medica
mento, a prilocaína 
e a lidocaína. Os dois princípios ativos 
são velhos conhecidos da comunidade 
médica. “Fizemos o desenho e o desen
volvimento das nanocápsulas, que são 
o meio para transportar e entregar os 
princípios ativos à região do organismo 
desejada”, explica Sílvia. Segundo ela, 
as nanocápsulas são esféricas, com diâ
metro médio de 200 nanômetros – um 
nanômetro equivale à milionésima parte 
do milímetro. Para efeito de compara
ção, a espessura de um fio de cabelo é de 
aproximadamente 50 mil nanômetros.

O Nanorap é um anestésico tópico em 
forma de creme destinado à aplicação na 
pele de pacientes que vão se submeter a 
pequenas intervenções dermatológicas, 
como retirada de verrugas ou tratamen
tos a laser. Sua patente já foi concedida 
nos Estados Unidos, Japão, Austrália, 
México e África do Sul, entre outros paí

ses. No Brasil e na Europa, o pedido ain
da está sob análise. A principal vantagem 
do fármaco em relação aos anestésicos 
tópicos semelhantes é a ação ultrarrá
pida. O Nanorap começa a surtir efeito 
em 10 minutos, um sexto do tempo dos 
medicamentos convencionais não inje
táveis. A ação rápida reduz o tempo de 
espera entre a aplicação do anestésico e 
o início da intervenção.

A farmacêutica Sílvia Guterres ex
plica que a velocidade de ação do Na
norap deriva de sua nanoarquitetura, 
que garante melhor permeabilidade na 
pele. “A droga tem velocidade e alcance 
predeterminados. Por isso, seu efeito é 
mais rápido e duradouro, o que o torna 
mais eficaz diante de outros medica
mentos convencionais”, diz Sílvia. As 
nanocápsulas são formadas a partir de 
um polímero biodegradável. Elas pene
tram na camada córnea da pele, a mais 
superficial, e ficam ali localizadas por 
um período programado, liberando de 
forma contínua o fármaco. Em segui
da, as nanocápsulas são biodegradadas 
ou simplesmente removidas durante o 

banho ou com uma simples fricção no 
local. “Essa nova formulação confere 
novas propriedades aos princípios ati
vos tornandoos mais eficazes. É uma 
abordagem de alta tecnologia. O grupo 
que o desenvolveu, da UFRGS, está na 
vanguarda nessa área de nanoencapsu
lamento. Estão bem à frente de qualquer 
outro grupo de pesquisa no Brasil e no 
exterior quanto ao domínio da produ
ção daquelas nanocápsulas”, diz Barti
ra, da UFRJ.

A parceria entre a Biolab e a UFRGS 
para a criação de medicamentos com  na
notecnologia começou em 2005 e resul
tou, quatro anos depois, no lançamento 
do primeiro fotoprotetor solar brasileiro 
com soluções nanotecnológicas, o Photo
prot (ver Pesquisa FAPESP nº 167). Com 
fator de proteção solar 100, o cosméti
co foi elaborado com uma tecnologia 

por dentro  
do nanorap
Conheça a composição e o modo de 
ação do nanoanestésico da Biolab

FontE SílvIA GUTeRReS/UFRGS        

coMo é o FárMAco
O Nanorap é formado por nanocápsulas 

feitas de um polímero 100% biodegradável. 

Dotadas de paredes semipermeáveis,  

elas possuem um núcleo oleoso contendo 

os princípios ativos prilocaína e lidocaína

Princípio ativo

Núcleo oleoso

Parede 
polimérica

nAnocápSUlA

Além dos novos medicamentos, o grupo 
de pesquisa da UFrGS já colaborou  
em um protetor solar com nanotecnologia
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quação do Zilt e do Nanorap ao merca
do norteamericano. Com ele, a Biolab 
estará mais capacitada para montar os 
robustos dossiês sobre novos medica
mentos exigidos pelas autoridades regu
latórias dos Estados Unidos, do Canadá 
e da Europa. O centro de pesquisa de 
Toronto, construído no principal polo 
de inovação canadense, terá uma área de 
mil metros quadrados e será o primeiro 
de uma indústria farmacêutica brasileira 
naquele país, segundo a Biolab. Ele está 
programado para começar a funcionar 
nos primeiros meses de 2016.

Uma terceira unidade fabril está sen
do construída, em Estiva, no interior de 
Minas Gerais, a fim de suportar os pla
nos de expansão global do laboratório. 
As duas fábricas em atividade ficam em 
Jandira e Taboão da Serra, ambas na 
Região Metropolitana de São Paulo. A 
planta mineira vai receber investimen
tos de R$ 350 milhões. “Ela está sendo 
projetada para atender a demanda mun
dial. Vai ter uma elevada capacidade de 
produção e já nasce adequada a padrões 
internacionais. Nossa expectativa é de 
que fique pronta em 2018, mesmo ano 
que nossos dois novos medicamentos, o 
Zilt e o Nanorap, devem entrar no mer

 
os princípios 

ativos do 
medicamento  
já são velhos 

conhecidos dos 
médicos.  

A inovação  
está nas 

nanocápsulas

aumento de 16% em relação ao ano ante
rior. No geral, o setor farmacêutico deve 
crescer 8%, o que significa que a Biolab 
irá elevar sua participação no mercado.

O mercado brasileiro para o Nanorap 
é estimado em US$ 60 milhões e para o 
antimicótico Zilt, em US$ 450 milhões. 
Nos Estados Unidos, que representam 
45% da demanda mundial de fármacos, 
o potencial comercial das duas drogas é 
seis vezes maior. Isso explica os esfor
ços da companhia em fortalecer a atua
ção internacional e atingir os consumi
dores norteamericanos. Atualmente, 
as exportações se destinam a países do 
Oriente Médio e da África e respondem 
por menos de 5% da receita. Neste ano, 
a Biolab abriu um escritório em Miami, 
como foco na ampliação de parcerias 
com multinacionais, e começou a mon
tar, em agosto, um braço de P&D&I em 
Toronto, no Canadá. O investimento é de 
US$ 40 milhões nos próximos dois anos.

“Não vamos desativar a pesquisa no 
Brasil, mas reforçála com o centro no 
Canadá. As duas unidades vão realizar 
trabalhos complementares”, explica 
Dante Alario Junior, destacando que, 
inicialmente, o laboratório canadense 
vai ter um papel fundamental na ade

cado”, conclui o cientistachefe da Bio
lab. “As duas inovações farmacêuticas da 
Biolab são importantes. É interessante 
para o Brasil ter medicamentos de al
ta tecnologia e qualidade. Eles podem 
ajudar a quebrar um paradigma de que 
os produtos farmacêuticos brasileiros 
são inferiores aos importados. Imagino 
que o próximo grande desafio da Biolab, 
depois que obtiver o registro da Anvi
sa, vai ser no campo do marketing. Eles 
precisam colocar os dois produtos no 
mercado e mostrar aos consumidores 
que eles são inovadores, bons e acessí
veis”, diz Bartira.  n Yuri Vasconcelos
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QUAIS São SUAS VAntAGEnS
Devido ao seu tamanho, as nanopartículas 

conseguem ultrapassar a pele com maior rapidez. 

Com isso, sua ação anestésica é mais duradoura 

e veloz. Os efeitos do anestésico começam  

a ser sentidos em apenas 10 minutos diante de 

60 minutos dos medicamentos convencionais

coMo ElE AGE
O Nanorap atua na parte mais  

externa da pele, chamada de camada 

córnea. As paredes poliméricas 

semipermeáveis e o tamanho diminuto 

das nanocápsulas controlam a 

velocidade de liberação do fármaco
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prodUto 
nAnoEncApSUlAdo

prodUto 
norMAl 50 mil 

nanômetros
200 
nanômetros

EpIdErME

DeRMe

HIPODeRMe

Núcleo oleoso 
e parede 

polimérica

Princípio 
ativo


