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MISSÃO:
Desenvolvimento de
insumos farmacêuticos
da biodiversidade,
visando atender às
demandas de Saúde
Pública,
com ênfase em
doenças negligenciadas
e/ou de grande impacto
social
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Departamento de Produtos Naturais
Insumos:
• de origem vegetal
• de origem em processos microbianos e
enzimáticos

Produtos:
• Extratos padronizados, princípios
ativos, marcadores químicos,
fármacos, fitoterápicos
• Métodos de produção e controle de
qualidade
• Monografias de espécies vegetais de
uso medicinal
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Achillea millefolium L.
•

Propriedades Medicinais: febrífuga; sudorífica; antitérmica; expectorante; eupéptica; antidiarréica;
anti-reumática; anti-hipertensiva; antitrombótica; hemostática; antiinflamatória; emenagoga;
analgésica; cicatrizante; antibiótica; anticelulítica; antidispéptica; antiespasmódica; anti-helmíntica;
antimicrobiana; aperiente; aromática; carminativa; vulnerária; colagoga; colerética; digestiva;
diurética; estimulante; estomáquica; hepática; refrescante; tônica; cicatrizante; anticoagulante;
antiartrítico; antipirético; anti-helmíntica.
Indicações (Uso Interno): estabiliza a circulação sangüínea; para abscessos e acnes; adinamia;
adstrição; afecções da pele e eczemas; afecções urinárias; alopecia, amenorréia; cálculo renal;
calmante; cefaléias; cólicas menstruais; contusões pulmonares e dérmicas; debilidade geral;
depurativa do sangue; desintoxicante do organismo; distúrbios nervosos; dores de estômago e de
dente; enurese em crianças; escarlatina; febre intestinal intermitente, espasmos gastrointestinais e
uterinos; fissuras anais; flatulências; gota; epistaxe; hemorragias uterinas e pulmonares;
hemorróidas; inflamações das mucosas da boca; estômago e intestinos; inflamações e rachaduras da
pele; insônia; mucosidade intestinal e estomacal; pleuris; poros dilatados; psoríase; queimaduras;
regularização do ciclo menstrual; resfriados; transpiração excessiva pelos pés; trombose cerebral e
coronariana; tumores; varizes; problemas de vesícula; vômitos sanguinolentos; catapora; todo tipo de
desordens femininas; prolapso do útero; inflamações dos ovários; depressão e ânimo alterado
(melhor efeito em mulheres); doenças oculares com lacrimejamento; dores agudas nos olhos; atua
sobre a medula para formação de sangue; osteomielite; câncer do pulmão; regulariza o
funcionamento dos rins; para espasmos vasculares; angina pectoris; prurido vaginal; trombose
cerebral e coronária; tonifica as veias varicosas; queimação; incontinência urinária; problemas da
próstata; cirrose; reabilitação de hepatite crônica; regula o açúcar no sangue; melhora as condições
gerais da circulação sangüínea.

•

Indicações (Uso Externo): anticaspa; sarna; sardas e manchas da pele; abscessos e acnes;
afecções da pele e eczema; como desinfetante em ferimentos externos; tem propriedades que inibem
as secreções sebáceas; inflamações das juntas.
Indicações Pediátricas: anti-séptico tópico.

Fitoterapia: Cronologia
• 60.000 anos – primeiros registros informais
“Coma esta planta”

• 5000 anos – predomínio da fitoterapia
“Beba este preparado místico”

• 100 anos – início do uso de substâncias isoladas
“Utilize este produto obtido das plantas”

• 50 anos – predomínio de fármacos sintetizados
“Compre esta droga”

• 30 anos – busca de soluções dos recursos naturais
“Tome esta planta”
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Plant extract market
from 41.5$ billion to $79.2 billion by 2020!
•
•

•

•

Plant Extracts Market Confident Of Making The Most of Consumer
Preference For Herbal Treatments
Plant Extracts Market Revenue (receita), Spurred(estimulada) by
Pharmaceutical & Cosmetic Sector Requirements, Predicted to Rise
Significantly by 2022
The report “Plant Extracts Market: By Type Tipo (Phytochemicals, Essential
Oils, Oleoresins, Others) By Form Forma (Powdered, Liquid, Others) EndUse Industry Escopo (Nutraceuticals, Cosmeceuticals, Functional Food &
Beverage and Pharmaceuticals) & By Regional Forecast Previsão regional
(2017-2022)”, published by IndustryARC, estimates that the North America market
will extend its market domination till at least 2022.
Plant extracts are chemical compounds extracted from herbal plants and are
incorporated into different applications as active ingredients for the purpose of
curing various diseases. The global Plant extracts market has been categorized
into four segments, namely: by type, form, end use industry and geography. In the
present day scenario, a product’s functions and ingredients are equally important
for the consumers as they are more conscious about the harmful effects of
chemically processed products on their body. Furthermore, growing interest
towards preventive medication, the day by day increasing number of newly
launched products and broadening of distribution channels are leading to the rise
in demand of plant derived products http://industryarc.com/Report/1285/PlantExtracts-Market-Analysis.html

Fitomedicamentos
Potencialidades
• OMS: circa 30.000 espécies vegetais com potencial
medicinal no mundo (10.000 no Brasil)
• 30 % das vendas globais de medicamentos são ou
derivam de produtos naturais
• Potencial brasileiro em biodiversidade (biomas)
várias centenas de plantas medicinais ainda sem
estudos científicos
circa 50 mil espécies vegetais superiores (20% do total
registrado no planeta - ca. 250.000) Fonte: MMA, 2007
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Fitoterápicos
Pontos Críticos
• Pequena participação dos fitoterápicos no mercado farmacêutico
• Produtos com baixo valor agregado (falta status de medicamento)
• Grande diversidade molecular
• Elevado custo de produção

• Poucas espécies brasileiras com derivados registrados na ANVISA:
necessidade de investimentos em pesquisa envolvendo a avaliação
da eficácia e segurança de espécies medicinais brasileiras
• Falta de foco nas pesquisas (direcionamento para o mercado
produtivo);
• Resistência da área médica
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Políticas Públicas para Plantas Medicinais e
Fitoterápicos
•Estímulo à adoção da Fitoterapia nos programas de Saúde Pública
• Incentivo à P&D com relação ao uso de plantas medicinais e
fitoterápicos
(Compromisso da Fiocruz em várias ações do Programa)

12
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P&D de Fitomedicamentos
Etapas
❖Botânica
❖Farmacêutica
❖Ensaios biológicos
❖Clínica

Complexidade tecnológica

Planta Medicinal

Medicamento fitoterápico

Drogas vegetais

Formulações magistrais

Padronização dos IFAs
Estudos pré-clínicos

Infusos

Estudos clínicos

Decoctos
Tinturas

Registro
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Departamento de Produtos Naturais
Etapa Botânico-Farmacêutica
❖ Identificação do material vegetal
(registro em herbário)
❖ Avaliação de atividade
❖ Composição química e
❖ Caracterização dos contituintes de interesse
(extração, identificação, farmacologia)
❖ Variação sazonal dos constituintes
❖ Padronização do fitocomplexo (metodologia beneficiamento 1 e 2; identificação
de marcadores ativos/analíticos)
❖ Estabilidade
❖ Pré-formulações
❖ Estudos de aumento de escala (para produção de lote piloto)
❖ Métodologia para Controle de Qualidade

Ginkgo biloba
• Fitoterápico de maior comercialização
• US$ 50 milhões

• padronização química
• flavonóides glicosídicos
• terpenolactonas
• ácidos ginkólicos

• monografias disponíveis
• USP e Farmacopéia Européia
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Formas de adulteração dos extratos
comerciais de Ginkgo biloba (fonte: Martin Bauer Group)

1- adição de rutina; 2- extrato de Ginkgo; 3- adição de rutina e quercetina;
4- padrões; 5- adição de quercitina; 6- adição de quercetina e kaempferol

Departamento de Produtos Naturais
Perfil PD&I – Alvos Terapêuticos
Doenças Negligenciadas

Câncer

Doenças inflamatórias,
imunológicas e
traumatológicas

• Leishmanioses
• Malária
• Chagas
Leucemias
Gliomas

Verminoses
Tuberculose
Hanseniase
Melanoma
Papiloma

Doença autoimune
Asma
Cicatrização
Dor

Efeitos vasculares

• Microcirculação cerebral e
esquelética

Doenças hepáticas e renais

Proteção e regeneração
Funções hepáticas e renais
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Cadeia de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Etapas Chave

• Identificação
Identificação botânica
botânica
• Cadastro no
no CGEN

ETAPA 0: Pesquisa
Exploratória

ETAPA II: Prova de
conceito laboratorial

ETAPA I: Tecnologia
em Prospecção

• Padronização do método de
extração
• Identificação e definição dos
marcadores ativos e analíticos
• Farmacologia in vivo
• Genotoxicidade
• Revalidação do extrato nas
condições edafoclimáticas

Bidens pilosa L. picão
OH

Amapá and Rio de Janeiro
antimalarial, hepatitis

ETAPA III:
Desenvolviment
o tecnológico

Physalis angulata L.
camapu

O -  − D - Glu

• Otimização do método de
extração
• Screening farmacológico
• Perfis químicos
• Estudos de sazonalidade

• Formulação farmacêutica
• Validação do método
instrumental cromatográfico
• Tecnologia Agrícola
• Scale up
• Toxicologia em roedores e não
roedores

Quassia amara L.
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Plumbago capensis Thunb.

Piper aduncum
Aperta-ruão

Plumbago spp
Flor-de-chumbo

Tabernaemontana australis Muell.Arg.
(Peschiera australis Muell.Arg.)

Tabernaemontana
australis leiteiro

Kalanchoe pinnata
Folha-da-fortuna
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MA Kaplan, R Figueiredo, SS Costa, J Delorenzi, B Rossi Bergman, E Sampaio et
al. (UFRJ & FIOCRUZ) demonstraram que estas plantas possuem forte ação
contra Leishmania spp. que causam a doença tegumentar
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Geraniina e outros taninos
geraniina

Phyllanthus amarus Schum.
Quebra-pedra

Letal ao amastigoto de
Leishmania donovani em
macrófagos de rato. Este
parasito causa a leishmaniose
Kolodziej et al.visceral
Planta Medica, 2001, 67,
825-832.
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ANDIROBA

Carapa guianensis

Das sementes extrai-se um óleo, cujo emprego na
terapêutica foi citado por volta de 1580.
A atividade antiinflamatória
experimentalmente.

foi

comprovada

O óleo também da semente repele mosquitos –
ação mais fraca que da sucupira-branca, mas
muito eficaz quando incorporado a uma vela votiva
de 7 dias, suficiente para afastar mosquitos
durante as noites de uma semana. Os indigenas da
Amazônia sabiam dessa propriedade e quando se
pintavam usavam óleo de andiroba como base e
urucum como pigmento o andiroba para afastar os
mosquitos e o urucum como o potente protetor
solar.

Dificuldades e necessidades para o desenvolvimento de
P&D no Setor Farmacêutico brasileiro
DIFICULDADES
•

Elevados custos financeiros e pouca oferta de capital de risco para desenvolvimento de novos produtos

•

Longo tempo de maturação dos projetos de P&D

•

Falta de divisões formais de P&D no setor industrial

•

Redução do número de empresas nacionais por incorporação às multinacionais/transnacionais

•

Pouca experiência na área de inovação tecnológica

•

Ausência de pesquisadores nas empresas

•

Ausência de animais de experimentação de qualidade sanitária necessária

•

Excesso de burocracia nas universidades

•

Complexidade das leis regulatórias

•

Burocracia para importação de insumos e equipamentos para P&D

NECESSIDADES
•

Formação Pessoal Qualificado em P&D e Inovação

•

Forte Interação Universidade x Empresa.

•

Mecanismos de incentivo à cadeia produtiva de fitomedicamentos.

•

Proteção Intelectual & Patentes

•

Uso da Biodiversidade nos Projetos C&T e Inovação.

•

Regulamentação de acesso: CGEN
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