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“Tenho dito que 
não se pode con-
siderar soberana 

uma nação que cuida da 
saúde de sua população 
com fármacos que ‘falam’ 
todos os idiomas, menos o 
seu!”, afirmou Eliezer Bar-
reiro, professor titular da 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) e um 
dos pioneiros da Farmá-
cia no Brasil, por ocasião 
do XII Encontro Nacional 
dos Professores de Quími-
ca Farmacêutica (ENPQF), 
evento realizado em Goiâ-
nia, sob a coordenação da 
Faculdade de Farmácia da 
UFG, entre os meses de fe-
vereiro e março. Com esse 
pronunciamento, Eliezer 
Barreiro reverberou os an-
seios de toda uma categoria 
profissional, que é o de im-
pulsionar no país trabalhos 
voltados à Química Farma-
cêutica Medicinal, ou seja, 
à descoberta, ao planeja-
mento e à produção de no-
vos fármacos.

A Química Farma-
cêutica Medicinal é uma 
disciplina da Farmácia es-
tritamente vinculada à pro-
dução industrial. Possui ca-
racterística interdisciplinar 
e, para sobreviver, depende 
de sua própria aplicação 
prática, de longos anos de-
dicados à investigação cien-
tífica e de altos investimen-
tos. A realidade brasileira, 

A luta por fármacos “que falem português”
Boa parte da inovação 
do país na área 
da Farmácia está 
nas universidades 
públicas. No entanto, 
não há incentivo 
para que o resultado 
das pesquisas 
chegue à indústria 
de medicamentos. 
Para professores de 
Química Farmacêutica 
Medicinal de todo o 
país, a criação de uma 
subárea específica 
junto ao CNPq 
seria uma solução 
viável e imediata 
para esse problema, 
pois facilitaria o 
financiamento de 
projetos e o diálogo 
com a iniciativa 
privada

no entanto, não condiz 
com esses quesitos. 
Há anos que se vem 
tentando impulsionar 
estudos, incrementar 
os currículos dos cur-
sos da graduação e 
da pós-graduação em 
Farmácia, bem como 
ampliar a formação 
de profissionais dedi-
cados especialmente 
à descoberta de novos 
fármacos, mas muito 
se esbarra em ques-
tões estruturais, tais 
como dificuldade de fi-
nanciamento e falta de 
mercado de trabalho.

Quando o pro-
fessor Barreiro, ainda 
em fevereiro, reivindi-
cou o desenvolvimen-
to de fármacos “que 
falem português”, ele 
vislumbrou, na verda-
de, a autonomia do setor. 
“A maioria das indústrias 
brasileiras atua apenas na 
inovação incremental, ou 
seja, na busca de novos 
caminhos sintéticos para 
fármacos genéricos, ativi-
dade considerada de menor 
risco. O quadro de profis-
sionais doutores emprega-
dos na indústria é ínfimo, 
o que indica que não exis-
tem desafios inovadores a 
exigir pessoal plenamente 
capacitado”, explicou. En-
tre os atuantes na área, 
debate-se a necessidade de 
fazer com que as pesquisas 
saiam das universidades.

Eles defendem que é 
preciso fortalecer a Quími-
ca Farmacêutica Medicinal 
como uma subárea do co-
nhecimento farmacêutico e 
não somente como uma dis-

ciplina dos cursos de Far-
mácia. Sendo assim, pes-
quisadores de todo o país 
optaram por redigir um do-
cumento endereçado ao Mi-
nistério da Ciência, Tecno-
logia e Inovação (MCTI), so-
licitando a inclusão da Quí-
mica Farmacêutica Medici-
nal em sua Tabela de Áreas 
do Conhecimento (TAC). 
Essa oficialização permiti-
ria ao Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) um 
investimento específico em 
projetos destinados à des-
coberta de novos fármacos. 
De acordo com o documen-
to, a falta desta subárea 
tem acarretado “dificulda-
des para a inserção adequa-
da de projetos de pesquisa 
solicitados às agências de 
fomento”.

Essa reivindi-
cação está na pauta 
de debate dos pesqui-
sadores da Farmácia 
desde 2003 e já havia 
sido transformada em 
documento em 2005. O 
que fez os docentes de 
Química Farmacêutica 
Medicinal reunidos em 
Goiânia retomarem o 
debate foi a considera-
ção de que deve partir 
do Estado a tentativa 
de impulsionar o setor. 
No que concerne às in-
dústrias, no entanto, 
é preciso sugerir uma 
nova mentalidade. “Di-
versas escolas de eco-
nomistas definem que 
para setores estratégi-
cos para o desenvolvi-
mento, não há avanços 
sem a construção de 
alianças articuladas, 

organizadas e afinadas en-
tre empresa, governo e uni-
versidade. Assim não pode 
haver avanços na indústria 
farmacêutica sem a parti-
cipação ativa do governo, 
incentivando articulações e 
arranjos produtivos capazes 
de agregarem conhecimento 
à inovação”, opina o profes-
sor Barreiro.

Mercado – A professora da 
Universidade de São Paulo 
(USP) e também, Elizabeth 
Igne, destacou que esten-
der as pesquisas das Insti-
tuições Federais de Ensino 
Superior (IFES), onde es-
tão mais de 90% dos gru-
pos dedicados à Química 
Farmacêutica Medicinal, 
para a sociedade implica, 
necessariamente, no esta-
belecimento de parcerias 

com as indústrias. “Essas 
alianças necessitam de 
maior impulso para que 
os candidatos a fármacos 
identificados se tornem 
fármacos, depois medica-
mentos e sejam melhores 
alternativas para a terapia 
de muitas doenças”, co-
mentou. 

A Química Farma-
cêutica Medicinal depende 
de tecnologia para se de-
senvolver. Desde a década 
de 1970 as pesquisas são 
feitas, em grande maioria, 
com base em ferramentas 
computacionais. Portan-
to, para Elizabeth, não se 
trata de um atrelamen-
to dos cientistas da área 
da Farmácia ao mercado, 
mas sim de uma tentativa 
real de suas investigações 
sobreviverem em todas as 
etapas. “Os grandes gar-
galos são os ensaios pré-
-clínicos e os ensaios clí-
nicos”, afirmou. De acor-
do com seus dados, um 
medicamento leva até 15 
anos para chegar à pra-
teleira das drogarias, sob 
um custo que oscila entre 
US$ 500 milhões a US$ 2 
bilhões. 

Doenças negligenciadas – 
Além da partilha entre in-
teligência e custo, o diálogo 
direto entre universidades, 
indústrias e Estado vem 
sendo reivindicado para 
que problemas sociais se-
jam solucionados com mais 
eficácia. O Brasil é o quin-
to maior mercado de medi-
camentos do mundo, mas 
ainda sofre com alta inci-
dência de chagas, malária, 
tuberculose, leishmaniose, 
entre outras enfermidades, 
antigamente chamadas 
de “doenças tropicais” e 
hoje consideradas “negli-
genciadas” pelo mercado 
transnacional. “No meu 
entender, esse deveria ser, 
especialmente, o alvo das 
nossas pesquisas”, opinou 
a professora Elizabeth. 
Conforme dados do CNPq, 
existem no Brasil 180 gru-
pos de pesquisa cujo foco 
é a Química Farmacêutica 
Medicinal. Desses, 10% es-
tão com a atenção voltada 
ao planejamento de fárma-
cos para doenças negligen-
ciadas. Com uma política 
específica para o setor de 
fármacos do país, esse por-
centual poderá ser mais 
significativo.Fo
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Para a professora 
Elizabeth Igne, 
as pesquisas 
para novos 
medicamentos 
devem contemplar 
as doênças tropicais 
como malária e 
tuberculose

Eliezer Barreiro alerta para a 
necessidade de haver desafios 

inovadores para a área de Química 
Farmacéutica Medicinal no Brasil


