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Resumo
5HODWDVHH[SHULrQFLDSUR¿VVLRQDOGHFLQFRDQRVHPXPDHPSUHVDIDUPDFrXWLFDEUDVLOHLUD1HVVHSHUtRGRPRQWRXVHXPDHTXLSHWpFQLFDHEXVFRXVHRGHVHQYROYLPHQWRGHXPDOLQKD¿WRWHUiSLFDDSDUWLUGHOLWHUDWXUDFLHQWt¿FDDSURYHLWDPHQWRGHHVWXGRVQDFLRQDLVMiUHDOL]DGRVEHPFRPRFRPDMXVWHVGHSHVTXLVDVLQWHUQDFLRQDLVDR
SDGUmRUHJXODWyULREUDVLOHLUR&RPRUHVXOWDGRVGHVWDDWLYLGDGHSUR¿VVLRQDOIRUDPGHVHQYROYLGRVFLQFR¿WRWHUiSLFRVFiSVXODVGXUDVFRPH[WUDWRGHLVRÀDYRQDVDJOLFRQDVGHVRMD Glycine max), resultado de parceria com
RXWUD HPSUHVD H XQLYHUVLGDGH FRPSULPLGRV GH H[WUDWR SDGURQL]DGR GH LQFHQVR Boswellia serrata) indicados
HPSDWRORJLDVLQÀDPDWyULDVLQWHVWLQDLVFRPSULPLGRVGHH[WUDWRSDGURQL]DGRGHJDUUDGRGLDER Harpagophytum
procumbens) indicados em patologias reumáticas; cápsulas gelatinosas moles com óleo essencial de hortelã-pimenta (Mentha piperita UHFRPHQGDGDVQDIDVHHVSiVWLFDGDVtQGURPHGRLQWHVWLQRLUULWiYHOHSRU¿PSRPDGD
FRPH[WUDWRSDGURQL]DGRGDVFDVFDVGHEDUEDWLPmR Stryphnodendron adstringens LQGLFDGDFRPRFLFDWUL]DQWH
HPHVFDUDVGHJUDXV,H,,$SHVDUGDVGL¿FXOGDGHVHFRPSOH[LGDGHGHFXPSULPHQWRGRVUHTXLVLWRVGDFDGHLDGH
SHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRRSUHVHQWHUHODWRPRVWUDVHUSRVVtYHOHVWDDWLYLGDGHFRPJHUDomRGHSURGXWRV¿WRWHUiSLFRVVHJXURVH¿FD]HVHGHTXDOLGDGHFRPSDWtYHOFRPDVH[LJrQFLDVUHJXODWyULDVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLV

Abstract
,WLVUHSRUWHG¿YH\HDUVRISURIHVVLRQDOH[SHULHQFHLQD%UD]LOLDQSKDUPDFHXWLFDOFRPSDQ\'XULQJWKLVSHULRG
ZDVVHWXSDWHFKQLFDOWHDPDQGZHVRXJKWWRGHYHORSDOLQHRISK\WRPHGLFLQHVIURPVFLHQWL¿FOLWHUDWXUHXVHRI
QDWLRQDOVWXGLHVDOUHDG\PDGHDGMXVWPHQWVDVZHOODVLQWHUQDWLRQDOUHVHDUFKDWWKH%UD]LOLDQUHJXODWRU\VWDQGDUG
$VDUHVXOWRIWKLVSURIHVVLRQDODFWLYLW\LQFOXGHG¿YHKHUEDOGUXJVKDUGFDSVXOHVZLWKWKHH[WUDFWRIVR\DJO\FRQHV
LVRÀDYRQHVLQLQWHUDFWLRQZLWKRWKHUFRPSDQ\DQGXQLYHUVLW\WDEOHWVVWDQGDUGL]HGH[WUDFWRIIUDQNLQFHQVH Boswellia
serrata LQGLFDWHGLQLQÀDPPDWRU\ERZHOGLVHDVHVWDEOHWVRIVWDQGDUGL]HGH[WUDFWRIGHYLO¶VFODZ Harpagophytum
procumbens) given in rheumatic diseases; soft gelatin capsules with essential oil of peppermint (Mentha piperita)
UHFRPPHQGHGLQVSDVWLFSKDVHRILUULWDEOHERZHOV\QGURPHDQG¿QDOO\RLQWPHQWZLWKVWDQGDUGL]HGH[WUDFWIURP
the bark of barbatimão (Stryphnodendron adstringens) as indicated in healing of decubitus ulcers stages I and
,, 'HVSLWH WKH GLI¿FXOWLHV DQG FRPSOH[LW\ RI FRPSOLDQFH ZLWK WKH UHTXLUHPHQWV RI WKH FKDLQ RI UHVHDUFK DQG
development, this report shows that activity is possible, with the generation of herbal products with safe, effective
and quality levels compatible with the national and international regulatory requirements.
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Introdução
$QDWXUH]DWHPVLGRXPDIRQWHLQHVJRWiYHOGHVXEVWkQFLDV TXtPLFDV LPSRUWDQWHV j YLGD KXPDQD IRUQHcendo alimentos, corantes, ingredientes cosméticos,
bem como sendo imprescindível na área de medicamentos. Assim, há inúmeros casos relevantes como
VXEVWkQFLDVIDUPDFRORJLFDPHQWHDWLYDVHDPSODPHQte presentes em medicamentos, como a digoxina,
PRU¿QD WD[RO GHQWUH LQ~PHURV RXWURV H[HPSORV H
FRPR PHGLFDPHQWRV ¿WRWHUiSLFRV GHVWDFDPVH RV j
base de extratos clássicos de Panax ginseng, ValeriaQDRI¿FLQDOLV*LQNJRELORED, etc. e mais recentemente
medicamentos à base das espécies Pelargonium sidoides, Hedera helix, Petasites hybridus, dentre outros (Marques, 2010).
O Brasil tem algumas poucas espécies relevantes
nesse cenário de desenvolvimento farmacêutico,
como os casos das espécies ipeca e jaborandi,
as sementes do guaraná e mais recentemente,
D SDUWLU GR LPSXOVR JHUDGR SHOR ¿QDQFLDPHQWR GR
programa de plantas medicinais da extinta Central
GH 0HGLFDPHQWRV QRV DQRV  FRQVROLGDUDPVH
algumas espécies genuinamente nacionais como a
espinheira-santa e o guaco.
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(VVHFHQiULRQRHQWDQWRWHPVHPRGL¿FDGRHPERUD
lentamente, com a participação de empresas farmacêuWLFDVPRGHUQDV 0XNKHUMHHH+RXJKWRQ IUHQWHD
QRYDViUHDVVHQGRDEHUWDVFRPRDLQFOXVmRGD¿WRWHrapia no Sistema Único de Saúde e o envolvimento de
QRYRVSUHVFULWRUHVFRPRWHPRFRUULGRFRPRVSUR¿Vsionais nutricionistas (Brasil, 2006a; CFN, 2007).

Dados de Mercado
O mercado mundial de medicamentos derivados de
SODQWDV p HVWLPDGR SDUD GH FHUFD GH  ELOK}HV GH
dólares em 2011 (Saklani e Kutty, 2008), valor que reSUHVHQWDDSHQDVFHUFDGHGRPHUFDGRJOREDOGH
medicamentos. Ao mercado brasileiro estima-se uma
SDUWLFLSDomRGHFHUFDGHGRYDORUPXQGLDOSURMHWDQGRVHXPIDWXUDPHQWRQDIDL[DGH5ELOKmR
(Carvalho et al., 2008).
'H PRGR VLPLODU DR PHUFDGR IDUPDFrXWLFR VLQWpWLFR
WDPEpPRVHJPHQWR¿WRWHUiSLFRpFRQFHQWUDGRHPDOgumas empresas e produtos; assim, apresentam-se
na tabela 1 os valores dos vinte principais produtos do
mercado brasileiro pelo faturamento no ano de 2006,
UHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGRIDWXUDPHQWRJOREDO
do segmento (Freitas, 2007).

7DEHOD5DQNLQJGRVYLQWHSULQFLSDLV¿WRWHUiSLFRVGRPHUFDGREUDVLOHLURHVHXIDWXUDPHQWRHPSHUFHQWXDO
e em reais, no ano de 2006.
Rk

Produto

%

milh/R$

Rk

Produto

%

milh/R$

1º

Tamarine

13,85

74,8

11º

Vecasten



12,4

2º

Eparema

6,37

34,4

12º

Tanakan

2,04

11,0

3º

Naturetti

6,06

32,7

13º

Equitam



10,3

4º

Tebonim

4,55

24,6

14º

Giamebil

1,81



5º

Plantaben

4,24



15º

Serenus

1,72



6º

Abrilar



18,3

16º

Novarrutina

1,68



7º

Metamucil

3,21

17,3

17º

Valeriane

1,68



8º

Pasalix



17,2

18º

Climadil

1,53

8,3



3DVVLÀRULQH

2,57





Calman

1,52

8,2

10º

Maracugina

2,45

13,2

20º

Hemovirtus

1,41

7,6

20 principais produtos

Faturamento de 67,4%

Demais produtos (± 340)

Faturamento de 32,6%

Fonte: Adaptado de Freitas (2007)
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'HVVH TXDGUR GHVWDFDVH R HVSDoR RFXSDGR SRU
produtos laxativos, com o 1º, 3º e 5º lugares, e pelos
ansiolíticos, os quais respondem, respectivamente,
SRU  H  GR WRWDO GR PHUFDGR ¿WRWHUiSLFR
QDFLRQDOFRPPDLVGHPLOK}HVGHUHDLVGHIDWXramento. A presença de um produto para problemas
hepatobiliares é igualmente marcante, com a 2ª colocação e excelente faturamento, bem como também
os produtos à base de extratos de Ginkgo biloba, para
LQVX¿FLrQFLD YHQRVD FHUHEUDO H SRU ¿P DSHQDV XP
SURGXWRSDUDLQIHFo}HVGDVYLDVUHVSLUDWyULDVHRXWUR
GHDomR¿WRKRUPRQDO
$VVLP DSHVDU GD LQGLVFXWtYHO SUHGRPLQkQFLD GH HVpécies exóticas no mercado brasileiro, já é visível a
SUHVHQoDGHLQLFLDWLYDVHP3 'FRPSODQWDVQDWLYDV
2PHGLFDPHQWR*LDPHELOSURGX]LGRDSDUWLUGHH[tratos da espécie Mentha crispa L. para parasitoses
LQWHVWLQDLV p FHUWDPHQWH R ¿WRWHUiSLFR SLRQHLUR GR
mercado brasileiro, desenvolvido por interação universidade - empresa na região nordeste do país, contando com um faturamento expressivo na casa dos 10
PLOK}HVGHUHDLVSRUDQR 0DUTXHV 
$SHVDU GHVVDV LQLFLDWLYDV XPD GDV JUDQGHV GL¿FXOGDGHV QHVWD iUHD GH 3 ' VHPSUH IRL R PLWR GR DOWR
custo do desenvolvimento de medicamentos, que é
IUHTHQWHPHQWHFRORFDGRFRPEDVHHPSURGXWRVVLQWpWLFRVQRSDGUmRH[WUHPRGHVR¿VWLFDomRHHVWLPDGR
QDFDVDGRVPLOK}HVGHGyODUHV &DOL[WRH6LTXHLra Jr., 2008; European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations, 2011), o que seria praticamente impeditivo para a maioria das empresas
IDUPDFrXWLFDVQDFLRQDLV(VVHYDORUPLWL¿FDGRQRHQtanto, tem sido desconstruído por vários segmentos e
colocado em níveis bem mais acessíveis. Nesse sen-

tido, Kandil (2004), um pesquisador do mundo árabe,
comenta sobre este tema:
“O exagero no custo do desenvolvimento de medicamentos serve aos interesses internacionais
GHGXDVIRUPDVSDUDMXVWL¿FDURVDOWRVSUHoRVGH
seus medicamentos e para desencorajar companhias farmacêuticas de países em desenvolvimento a investir na descoberta de novos medicamentos devido aos custos proibitivos” (Kandil,
2004, p. 544).
A experiência brasileira recente de desenvolvimenWR GH XP SURGXWR DQWLLQÀDPDWyULR WySLFR j EDVH GR
óleo essencial da espécie Cordia verbenaceae (AcheÀDQ HPERUDGHIDWRQmRVHMDRSULPHLUR¿WRWHUiSLFR
genuinamente nacional como se apregoa, tem releYkQFLDWDQWRSHODTXDOLGDGHGDVXDVSHVTXLVDVTXDQWR
pelo exemplo concreto do custo real de um desenvolYLPHQWRQDFLRQDO'HIDWRRYDORULQYHVWLGRQDVSHVquisas desse produto tem sido divulgado na faixa de
5PLOK}HVHH[HFXWDGRQRSUD]RGHDQRV )(NAFAR, 2010), muito abaixo do valor estratosférico
citado anteriormente, e que necessita ser eliminado
dos discursos dos formadores de opinião desta área
por ser equivocado e politicamente manipulado, constituindo um desserviço ao esforço nacional na área de
pesquisa e desenvolvimento de medicamentos.
'HVVH PRGR D SHVTXLVD H GHVHQYROYLPHQWR GH ¿WRterápicos parecem ser possíveis a qualquer empresa
farmacêutica a custos reais e acessíveis. Exemplos
GH GHVHQYROYLPHQWRV QDFLRQDLV UHFHQWHV WrP FRQ¿Umado esse conceito (Tabela 2) e constituem-se em
fatores de estímulo a que novas empresas adentrem
a esse campo inovador.

7DEHOD3URGXWRV¿WRWHUiSLFRVJHQXLQDPHQWHQDFLRQDLVGHVHQYROYLGRVQRV~OWLPRVDQRVHVHXUHVSHFtivo faturamento.

Produto

Espécie

Forma
Farmacêutica

Unidades

Us$ milhões

Giamebil

Mentha crispa

comprimidos

487.000

4,6

$FKHÀDQ

Cordia verbenacea

creme



3,7

$FKHÀDQ

Cordia verbenacea

aerosol



1,5

Kronel

Schinus
terebenthifolius

sabão líquido

400.000

3,3

Imunomax

8QFDULDWRPHQWRVD

gel labial

11.000

0,4

Kronel

Schinus
terebenthifolius

gel vaginal

50.000

0,4

Fonte: IMS, 2004.
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8PDFRQWULEXLomRHIHWLYDSDUDHVVHVGHVHQYROYLPHQWRV WHP VLGR D FRQVWUXomR GR PDUFR UHJXODWyULR ¿WRWHUiSLFR EUDVLOHLUR LQLFLDGR HP  FRP D 3RUWDULD
696QHVHTHQFLDGRFRPDV5HVROXo}HV$QYLVD
5'&GH5'&GHHDDWXDO5'&
GH(PWRGRVHVVHVDWRVR¿WRWHUiSLFRIRLHVWDbelecido no Brasil como medicamento com adaptação
das exigências às peculiaridades técnicas dessa clasVHHWDPEpPFRPDOJXPDVÀH[LELOLGDGHVLPSRUWDQWHV
como o conceito de tradicionalidade via lista positiva
ou pontuação por literaturas recomendadas (Carvalho
et al., 2007).

Aproximação com o Segmento Farmacêutico
$DWLYLGDGHSUR¿VVLRQDOYROWDGDj3 'HFRPIRFRHP
SURGXWRV GH PHUFDGR 0DUTXHV    OHYRX j
aproximação com empresas farmacêuticas interessadas
em ocupar esses espaços para produtos inovadores.
8PD HPSUHVD IDUPDFrXWLFD QDFLRQDO SURS{V FRQVXOtoria a um dos autores no ano de 2003, inicialmente
GHIRUPDSRQWXDOVHJXLGDSRUXPFRQWUDWR¿[RPHQsal. Nesse período, foi possível consolidar na prátiFDDSDUFHULDHQYROYHQGRSUR¿VVLRQDOGDDFDGHPLDH
empresas farmacêuticas, um fato desejado, mas raUDPHQWHHIHWLYDGR(VVDFRQVROLGDomRVHFRQFUHWL]RX
na oferta para compor um cargo criado na estrutura
DGPLQLVWUDWLYD GD HPSUHVD GHQRPLQDGR 'LUHWRULD GH
Assuntos Fitoterápicos a partir de janeiro de 2004.
Como primeira medida, montou-se uma equipe técnica com a contratação de dois outros farmacêuticos,
ambos com experiência anterior em empresas fabricantes e distribuidoras de extratos e de plantas para
FKiVDOLPHQWtFLRV2SDVVRVHJXLQWHIRLDGH¿QLomRGRV
caminhos para a ousada tarefa de desenvolver proGXWRVLQRYDGRUHVHFULDUXPDOLQKD¿WRWHUiSLFDQXPD
HPSUHVD IDUPDFrXWLFD QDFLRQDO $VVLP GH¿QLXVH D
seguinte estratégia de pesquisa e desenvolvimento:
a) aproveitar a literatura nacional e internacional
SDUDUHJLVWURVLPSOL¿FDGR
b) prospectar desenvolvimentos nacionais não aproveitados industrialmente;
c) ajustar ofertas internacionais ao padrão regulatório brasileiro.
'HVVH PRGR GH  D  IRUDP GHVHQYROYLGDV
YiULDV DWLYLGDGHV H UHJLVWUDGRV FLQFR ¿WRWHUiSLFRV
criando-se, então, a linha Fitomedicina, mostrando
ser possível a aproximação universidade - empresa
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H R GHVHQYROYLPHQWR GH ¿WRWHUiSLFRV LQRYDGRUHV D
custos acessíveis.

Descritivo dos Produtos Desenvolvidos
,VRÀDYRQD DJOLFRQD GH VRMD Glycine max L. –
Leguminosae)
8PD GDV iUHDV GH LQWHUHVVH GD HPSUHVD HUD D JLQHcologia, o que nos levou à busca de produtos para
os sintomas do climatério. Os riscos mostrados pelo
Women’s Health Initiative Study (2002) aumentaram a
YDORUL]DomRGRHPSUHJRGRVFKDPDGRV¿WRKRUP{QLRV
presentes principalmente na soja e em outras espécies.
8POHYDQWDPHQWRGHPHUFDGRUHDOL]DGRHPPRVtrou a existência de produtos diversos nessa área, tanWR DOLPHQWRV GH YiULDV IRUPDV H DSUHVHQWDo}HV EHP
FRPR DOJXQV SURGXWRV ¿WRWHUiSLFRV UHJLVWUDGRV 1R
entanto, apesar da presença de marcas de empresas
LPSRUWDQWHV D FRPHUFLDOL]DomR j pSRFD HUD GH FHUFD
GH  PLO XQLGDGHV H 86  PLOK}HV YDORUHV DEVROXWDPHQWH DEDL[R GD LPSRUWkQFLD WHUDSrXWLFD GHVVHV
produtos frente à expectativa do número de pacientes.
(VVH SHU¿O SDUHFLD UHODFLRQDUVH j EDL[D DGHUrQFLD
GDVSDFLHQWHVjWHUDSrXWLFDFRPSURGXWRVGHLVRÀDYRna de soja, decorrente de alguma provável heterogeQHLGDGHGHHIHLWRV$SURIXQGDQGRRWHPDYHUL¿FRXVH
TXH DV LVRÀDYRQDV SRU VHUHP PROpFXODV KHWHURVtGLcas, necessitam ser digeridas para, então, absorvidas
e promoverem os efeitos terapêuticos. Como na idade
onde se estabelece o climatério ocorre grande prevalência de quadros de disbiose intestinal (Almeida et
DO   DV SDFLHQWHV SURYDYHOPHQWH QmR HVWDYDP
FRQVHJXLQGR GLJHULU D LVRÀDYRQD TXH DFDEDYD VHQGRHOLPLQDGDQDVIH]HVREYLDPHQWHVHPSURGX]LURV
efeitos esperados.
Esforços para liberação das formas aglicônicas das
LVRÀDYRQDVWrPVLGRIHLWDVWDLVFRPRDDGLomRGDHQ]LPDEHWDJOLFRVLGDVHGLPLQXtGDQRVTXDGURVGHGLVbiose, a extratos de soja. Estudo clínico comparativo
do uso de extrato comum versus extrato adicionado
GHHQ]LPD ,VRÀDYLQEHWDH,VRÀDYLQEHWDSOXV±HPpresa Galena) não mostrou diferenças entre os grupos, mantendo-se a conhecida heterogeneidade de
efeitos sobre os sintomas do climatério (Carneiro et
al., 2006) e mostrando não ser esse o caminho tecnoOyJLFRDRSUREOHPDGDVLVRÀDYRQDV
$ VROXomR IRL HQ¿P HQFRQWUDGD QXP SHGLGR GH SDWHQWH GH SURFHVVR GD 8QLYHUVLGDGH GH &DPSLQDV
envolvendo a hidrólise prévia das moléculas de iso-
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ÀDYRQDV JOLFRVLODGDV FRP HQ]LPD EHWDJOLFRVLGDVH
OLEHUDQGRVHDVLVRÀDYRQDVDJOLFRQDVGLUHWDPHQWHQR
H[WUDWR D VHU LQJHULGR ¿JXUD   HYLWDQGRVH DV GH¿ciências digestivas e garantindo-se, teoricamente, os
efeitos clínicos do produto (Park et al., 2001). Essa
tecnologia foi depositada como patente e licenciada
a uma empresa farmacêutica chamada Steviafarma
Industrial, da cidade de Maringá (Bueno, 2004).
Figura 1 - Cromatogramas de extrato glicosilado
(esquerda) e de extrato aglicônico (direita), conforme Park e colaboradores (2001).

Assim, buscou-se uma parceria comercial com a empresa licenciante, a qual estava em fase de montagem
de equipe de promoção médica para o lançamento
GR ¿WRWHUiSLFR FKDPDGR$JOLFRQVR\ 'HVVH PRGR
IRUPDOL]RXVH FRQWUDWR GH SURPRomR H FRPHUFLDOL]Dção do produto, que foi lançado na forma de cápsulas
GH H[WUDWR VHFR SDGURQL]DGR D  HP LVRÀDYRQDV
SRUpPJDUDQWLQGRVHDRPHVPRQRPtQLPRHP
JHQLVWHtQDDSULQFLSDOLVRÀDYRQDDJOLF{QLFDSUHVHQWH
na soja (Figura 2).
Figura 2 - Cartucho da apresentação comercial do
produto Aglicon-soy® 60 cápsulas.

Tratava-se de um produto simples, similar a outros
existentes em mercado, mas inovador por focar e resolver um problema de absorção, fundamental para o
sucesso terapêutico pretendido. Por outro lado, promovia a geração da cadeia produtiva e gerava royal-

54

3HVTXLVDH'HVHQYROYLPHQWRGH)LWRWHUiSLFRV5HODWRVGH
Experiência em Indústria Farmacêutica Nacional

ties à universidade e aos pesquisadores envolvidos.
Apesar de tal perspectiva, após dois anos de comerFLDOL]DomRSRUPRWLYRVFRPHUFLDLVKRXYHURPSLPHQWR
do contrato de parceria comercial, retornando o produto Aglicon-soy à empresa Steviafarma Farmacêutica.

Incenso (Boswellia serrata Roxb. ex
Colebr. – Burseraceae)
O segundo produto da linha Fitomedicina foi registraGR FRP R QRPH GH 9pGLFD 7UDWDVH GH XP H[WUDWR SDGURQL]DGR GD JRPRUHVLQD GR LQFHQVR HVSpFLH
Boswellia serrata5R[EH[&ROHEU±%XUVHUDFHDHPLOHQDUPHQWH XWLOL]DGD QD PHGLFLQD$\XUYpGLFD LQGLDQD
FRPRSURGXWRGHDomRDQWLLQÀDPDWyULD
Como a empresa atua fortemente na área da proctologia, tendo inclusive um medicamento à base do fárPDFRVXOIDVDOD]LQDHWHQGRHPYLVWDDH[LVWrQFLDGH
inúmeros estudos comprovando efeitos dessa planta
FRPR DQWLLQÀDPDWyULR HP GRHQoDV LQÀDPDWyULDV LQtestinais, decidiu-se por seu desenvolvimento.
A busca por extratos junto aos importadores mostrou
RIHUWD GH SRVVLELOLGDGHV PDV FRP FRQWUDGLo}HV QDV
HVSHFL¿FDo}HV GH TXDOLGDGH GDV PDWpULDV SULPDV
¬ pSRFD LQH[LVWLD PRQRJUD¿D R¿FLDO VREUH D JRPR
resina que apontasse os requisitos de qualidade a
VHUVHJXLGRVHPYLVWDGLVVRUHDOL]RXVHDPRQWDJHP
GDV HVSHFL¿FDo}HV D SDUWLU GD OLWHUDWXUD GLVSRQtYHO
SULQFLSDOPHQWH D PRQRJUD¿D GD HPSUHVD Natural
Remedies Private Limited (Boswellia, 2001). Relatase nesse documento a presença nessa droga vegetal
GHGHyOHRVHVVHQFLDLVGHUHVLQDH
 GH JRPDV QD IUDomR UHVLQRVD HVWmR SUHVHQWHV
triterpenos pentacíclicos denominados ácidos
boswélicos, dos quais destaca-se o ácido 3-acetil-11ceto-beta-boswellico (AKBA) como marcador e ativo
farmacológico principal (Figura 3).
O extrato comercial era adquirido de empresa indiana
YLDGLVWULEXLGRULPSRUWDGRUQDFLRQDOHDPDWpULDSULPD
YLQKD SDGURQL]DGD HP QR PtQLPR  GH µiFLGRV
WRWDLV¶ FRPR WDO SDGURQL]DomR p DEVROXWDPHQWH JHQpULFD H WDPEpP WHQGR HP YLVWD D GH¿QLomR FOtQLFD
GDSUHVHQoDGRPDUFDGRU$.%$HPQRPtQLPR
*XSWDHWDO GH¿QLXVHSRUDPEDVHVSHFL¿FDo}HVHPFRQMXQWR iFLGRVPLQH$.%$PLQ
 SDUDRVORWHVGHPDWpULDSULPD H[WUDWRVHFR 
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Figura 3 - Estrutura química do AKBA – ácido
3-acetil-11-beta boswélico Disponível em: <http://
www.alibaba.com/countrysearch/IN/boswellic-acid>

Houve desenvolvimento e validação de metodologia
DQDOtWLFD UHDOL]DGD HP SDUFHULD FRP D 8QLYHUVLGDGH
Federal do Paraná, tanto para método titulométrico de
iFLGRVWRWDLVTXDQWRSRUFURPDWRJUD¿DOtTXLGDGHDOWD
H¿FLrQFLDXWLOL]DQGRVHDVXEVWkQFLD$.%$FRPRPDUFDGRU$IDOWDGHPRQRJUD¿DR¿FLDOOHYRXDRDFUpVFLPR
GHRXWUDVXEVWkQFLD iFLGREHWDERVZpOLFR FRPRXP
segundo marcador, desenvolvido em paralelo ao primeiro, por ser majoritária no extrato, deixando-se tais
dados em reserva, se porventura o órgão regulador
exigisse a ampliação do número de marcadores no
produto (Figura 4). Tais dados compuseram uma tese
GHGRXWRUDGRGHVVDLQVWLWXLomR 3HUH] 
(VWH¿WRWHUiSLFRDSUHVHQWDXPGLIHUHQFLDOLQWHUHVVDQWH IUHQWH D FRQFRUUHQWHV GH DomR DQWLLQÀDPDWyULD
pois seu mecanismo de ação direciona-se à inibição
VHOHWLYDGDHQ]LPDOLSR[LJHQDVH /2; LQLELQGRVH
desse modo a síntese da classe dos leucotrienos,
SDUWLFXODUPHQWHR/7% $PPRQ 1RFRQWH[WR
atual, onde os inibidores das ciclooxigenases, principalmente da COX2, encontram-se desacreditados por
riscos e efeitos adversos graves, produtos que atuam
diferentemente tendem a destacar-se.
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step gradiente para 100% de acetonitrila em 2 min,
FRPÀX[RGHPOPLQ 3HUHV 

Extratos de B. serrata PRVWUDUDPVH DLQGD FDSD]HV
GHSURPRYHULQLELomRHVSHFt¿FDGD/2;VHPLQWHUIHUrQFLDQDV&2;HRXWUDV/2;SHU¿OTXHGLPLQXLR
risco de efeitos adversos. Além disso, Boswellia serrataLQLEHWDPEpPDHQ]LPDHODVWDVHOHXFRFLWiULDSURtease dos leucócitos envolvida na destruição crônica
GHWHFLGRVDVVRFLDGDjLQÀDPDomRDUWULWHHHQ¿VHPD
o que lhe permite atribuir potencialidades terapêuticas
na área da pneumologia, particularmente na doença
SXOPRQDUREVWUXWLYDFU{QLFD $PPRQ 
2SURGXWRIRL¿QDOL]DGRQDIRUPDGHFRPSULPLGRVFRP
350 mg de extrato seco, que fornecem 2,45 mg de
$.%$FRPSULPLGR ¿JXUD   2V HVWXGRV FOtQLFRV UHcomendam a administração de 3 comprimidos ao dia
MXQWRjVUHIHLo}HVHHVWDVSUHIHUHQFLDOPHQWHFRPDOLmentos gordurosos, o que promove maior absorção
dos ativos (Sterk et al., 2004).
(P WHUPRV GH FRQWUDLQGLFDo}HV H UHDo}HV DGYHUVDV
o extrato de B. serratapFRQWUDLQGLFDGRQDJUDYLGH]H
DPDPHQWDomRSRGHQGRSURPRYHUJDVWULWHHUHÀX[RJDVWURHVRIiJLFRTXHLPDomRUHWURHVWHUQDOQiXVHDVÀDWXOrQcia abdominal, dor epigástrica, anorexia e dermatite.

Figura 4 - Cromatograma de CLAE dos padrões
ácido 3-acetil-11-ceto-E boswéllico em ~ 7 minutos
e o ácido E-boswéllico em ~ 17,0 minutos (O= 210
nm) em curva de calibração a partir de 5 mg em metanol. &RQGLo}HV&URPDWRJUi¿FDV: Cromatógrafo
Varian 9012 com injetor automático e detector de
arranjo de diodos mod. 9065; fase estacionária coluna Varian Res Elut C18ȝPWDPDQKRGHSRUR
de 90 Ä, 150 mm x 4,6 mm de diâmetro interno,
de aço inoxidável; fase móvel: acetonitrila:água
80:20, modo isocrático em 22 min, seguido em
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Portanto, entende-se ser a gomo-resina de B. serrata XP ¿WRWHUiSLFR GH JUDQGH SRWHQFLDO DSUHVHQWD
GHQVD WUDGLFLRQDOLGDGH HP YiULDV UHJL}HV HVWi PRGHUQDPHQWHHVWXGDGRFRPH¿FiFLDFRPSURYDGDHP
SDWRORJLDVUHXPiWLFDVHGRHQoDVLQÀDPDWyULDVLQWHVWLnais, além de outras possibilidades terapêuticas a ser
completadas. Apresenta mecanismo de ação seletivo
HHVSHFt¿FR /2;HHODVWDVH GHYHQGRFRQVROLGDUVHQD¿WRWHUDSLDEUDVLOHLUDHPHVPRPXQGLDO

Garra do diabo (Harpagophytum
procumbens D.C. - Pedaliaceae)
(VWH SURGXWR IRL GHQRPLQDGR $USDGRO FRUUHVSRQGHQGRjVUDt]HVWXEHURVDVGDHVSpFLHSRSXODUPHQWH
FRQKHFLGDFRPRµJDUUDGRGLDER¶QRPHGHFRUUHQWHGR
fato de suas sementes serem grandes e espinhosas,
equivalente ao que chamaríamos no Brasil de ‘carUDSLFKR¶ e GH RULJHP DIULFDQD SULQFLSDOPHQWH GDV
UHJL}HVGD1DPtELDHPXLWRSUHVHQWHVQRGHVHUWRGR
.DODKDUL7UDWDVHGHXPDGURJDYHJHWDOR¿FLDOFRQVtante de várias farmacopéias, de composição química
bastante conhecida, expressa na presença principalPHQWHGHLULGyLGHV  GHYHQGRDSUHVHQWDUQR
PtQLPRGRLULGyLGHKDUSDJRVtGHRRDWLYRPDUFDdor químico e principal agente farmacológico da droga
Figura 6 - Estrutura química da substância harpagosídeo, marcador da droga vegetal garra do diabo (Disponível em: <http://www.biochemtek.net/
html/classdetail.asp?id=101>).

Avaliando-se o mercado de produtos à base de garra do
GLDERQRWDVHVHUXP¿WRWHUiSLFRDQWLJRQR%UDVLOSUHsente em diversos registros no banco de dados da Anvisa; no entanto, é difícil de ser encontrado nas farmácias,
não é propagado junto aos prescritores e não aparece
nos levantamentos de mercado, evidenciava algum problema interferente na sua evolução em mercado.
O conjunto de estudos disponíveis na literatura sobre
esta espécie é denso, com inúmeros estudos pré-clíni-
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cos (em edema de pata, formalina, WDLOÀLFN, etc.) bem
como pelo menos 30 estudos clínicos em patologias
reumáticas como osteoartrite e lombalgias, sendo 15
UHYLV}HV VLVWHPiWLFDV 2V HVWXGRV PRVWUDP H¿FiFLD
comparada a de fármacos sintéticos usuais, mas principalmente maiores benefícios em termos de segurança, com ocorrência de efeitos adversos leves principalmente gastrointestinais (Stewart e Cole, 2005).
Em termos de mecanismos de ação, parecem ser do tipo
PLVWRFRPLQLELomRGDVYLDVHQ]LPiWLFDVGDVFLFORHOLSRRxigenases, supressão da expressão da óxido nítrico sinWHWDVHLQLELomRGHFLWRFLQDVSUyLQÀDPDWyULDVGLPLQXLomR
do efeito de metaloproteinases, analgesia por redução
da PGE2, bem como também por atividade antioxidante
&KUXEDVLNH(LVHQEHUJ)LHELFKHWDO 3RUWDQWRHPFRQMXQWRRSURGXWRH[SUHVVDDo}HVDQWLLQÀDmatórias, analgésicas e citoprotetoras articulares.
$SHVDUGHVVHµSDGUmRRXUR¶HPWHUPRVGRFXPHQWDLV
os produtos à base desta espécie se mostravam cliniFDHFRPHUFLDOPHQWHLQVLJQL¿FDQWHVVLWXDomRDSDUHQtemente incompatível com seu potencial farmacológico e terapêutico.
O estudo dessa situação levantou a hipótese de problemas de dosagens dos extratos secos. Assim, revendo-se cuidadosamente a literatura (ex.: ESCOP,
 QRWDVHDUHFRPHQGDomRGDRIHUWDGHSURGXWRV
que forneçam doses diárias de harpagosídeo na faixa
de 50-100 mg por dia. Os extratos comerciais disponíYHLVQR%UDVLODSUHVHQWDPVHFRPHVSHFL¿FDo}HVGH
 HP LULGyLGHV WRWDLV H[SUHVVRV HP KDUSDJRVtGHR
QRHQWDQWRHVSHFL¿FDPHQWHVREUHHVVHDWLYRWDLVH[WUDWRV RIHUWDP DSHQDV  GR PHVPR H[LJLQGRVH
LQJHVW}HVGHDJGHH[WUDWRSRUGLD
8PGRVSURGXWRVUHJLVWUDGRVQD$QYLVDHDPSODPHQWH
FRPHUFLDOL]DGRFRQIRUPHVLWHGDHPSUHVDSURGXWRUD
declara conter 200 mg de extrato seco por comprimido, correspondendo a 10 mg de iridóides totais calculados como harpagosídeo. Ingerindo-se 1 comprimido
YH]HVDRGLDFRQIRUPHUHFRPHQGDGRWDOSURGXWR
RIHUWDDRVSDFLHQWHVGHDPJGHKDUSDJRVtGHR
por dia, uma dose absolutamente abaixo do limite míQLPRUHFRPHQGDGRFLHQWL¿FDPHQWH
Para solucionar tal evidente problema técnico, buscamos extratos concentrados no marcador farmacológico. Tal extrato foi encontrado num fornecedor da
Alemanha, com o qual se fechou contrato para forQHFLPHQWRGHH[WUDWRSDGURQL]DGRDHPKDUSDJRVtGHR PDLV GH  HP LULGyLGHV WRWDLV  &RP HVVD

5HYLVWD)LWRV9ROQMDQHLURPDUoR

3HVTXLVDH'HVHQYROYLPHQWR5HVHDUFKDQG'HYHORSPHQW

matéria prima formulou-se produto na forma de comSULPLGRVGHPJRVTXDLVRIHUWDGRVWUrVYH]HVDR
dia, fornecem 60 mg de harpagosídeo, dose dentro
da faixa ideal para obtenção dos efeitos terapêuticos.
Em outro aspecto, a conferência da literatura sobre
HVWD HVSpFLH PRVWUD WDPEpP DUWLJRV FLHQWt¿FRV FRP
resultados negativos, o que a princípio levanta dúYLGDV VREUH D HIHWLYLGDGH GHVVD GURJD YHJHWDO 8P
GHVVHVPDWHULDLV 6RXOLPDQLHWDO PRVWUDFODUDPHQWH TXH R KDUSDJRVtGHR p XP ¿WRIiUPDFR FRP
instabilidade em meio ácido, explicando porque em
alguns estudos não se conseguem efeitos positivos
com administração de produtos via oral. Para adequar
o produto a tal característica, incluiu-se na formulação
a aplicação, após compressão, de um polímero gastroresistente, incluindo-se o teste de desintegração de
duplo pH no teste de estabilidade (tabela 3).
Tabela 3 - Resultados do teste de desintegração
de duplo pH de um dos lotes de comprimidos gastrorresistentes de garra do diabo (Arpadol).
Fases do teste

Condições

Resultados

Fase ácida

HCl 0,1 N
Min. 60 minutos

!PLQ

Fase básica

Tampão pH 7,5
Máx. 30 minutos

10 min., 45 seg
15 min., 20 seg
22 min., 48 seg

3RUWDQWR¿QDOL]RXVHRGHVHQYROYLPHQWRGRSURGXWR
ODQoDGRHPDSUHVHQWDomRFRPHFRPSULPLdos de 400 mg gastroresistente (Figura 7). Cumpridos todos os requisitos técnicos, o sucesso comercial
deste desenvolvimento é potencial.
Figura 7 - Cartucho da apresentação comercial do
produto Arpadol® 60 comprimidos.
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Hortelã-pimenta (Mentha piperita L. –
Labiatae)
Este produto corresponde a cápsulas gelatinosas
moles de óleo essencial de hortelã pimenta (Mentha
piperita L.), tendo sido comercialmente denominado
GH 0HQWDOLY (VWD HVSpFLH p PXQGLDOPHQWH XWLOL]Dda com propriedades digestivas e antiespasmódicas,
VHQGRWDOYH]XPDGDVSODQWDVPHGLFLQDLVGHPDLVDPpla e disseminada tradição de uso.
4XLPLFDPHQWH D HVSpFLH FRQWpP WDQLQRV H ÀDYRQyLdes, mas, principalmente, óleos essenciais, os quais
FRQVWLWXHPPDWpULDSULPDHVSHFt¿FDFRPPRQRJUD¿DV
GLVWLQWDVGDGURJDYHJHWDOVXPLGDGHVÀRULGDVGHKRUWHlã. Esse óleo essencial é constituído de vários mono e
sesquiterpenos, dos quais destacam-se o mentol com
HDPHQWRQDFRP :+2 
O óleo essencial foi adquirido de distribuidores gerais
do mercado brasileiro, obtendo-se lotes de origem inglesa, inexistindo no país fornecedor de matéria prima
local, embora o Brasil tenha sido, no passado, um dos
grandes fornecedores mundiais de hortelã pimenta.
(VVHVORWHVIRUDPDYDOLDGRVVHJXQGRPRQRJUD¿DGD
%ULWLVK 3KDUPDFRSRHLD   UHDOL]DQGRVH GHVHQvolvimento e validação de metodologia de controle de
TXDOLGDGHSRUFURPDWRJUD¿DJDVRVDXWLOL]DQGRVHHVses dois marcadores, mentol e mentona.
(P WHUPRV GH LQGLFDo}HV R HIHLWR DQWLHVSDVPyGLFR
da hortelã, do tipo antagonista de cálcio, facilmente
obtido dos chás comuns de folhas da planta, no óleo
essencial torna-se muito mais expressivo, tendo sido
avaliado clinicamente na fase espástica da chamada
síndrome do intestino irritável, uma patologia comum
tratada clinicamente na gastroenterologia (Hänsel,
7\OHUH6FKXOW] 
Os estudos clínicos do óleo de hortelã nessa síndrome existem num volume surpreendente para o
SDGUmR¿WRWHUiSLFRFRPXPFRPPDLVGHHVWXGRV
clínicos disponíveis, publicados em revistas médicas
conhecidas e respeitadas, tais como os estudos de
'HZ(YDQVH5KRGHV  (YDQVHFRODERUDGRUHV
 3LWWOHUH(UQVW  GHQWUHRXWURV
No entanto, como no produto anterior, há a recomendação técnica de que sejam formulados em cápsulas
gelatinosas moles com gastrorresistência (Kline et
DO/LXHWDO 2VPRWLYRVGHVVDH[LJrQFLDGHFRUUHPGRHIHLWRFRODWHUDOD]LDTXHRFRUUHHP
função do efeito relaxante do óleo essencial sobre o
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esfíncter gastroesofágico inferior, a partir do que ocorUHP DV HUXFWDo}HV WmR FRPXQV DSyV D LQJHVWmR GH
chás de hortelã. No entanto, como tal efeito adverso
torna-se intolerável em tratamento prolongado, como
exigido no tratamento da síndrome do intestino irritável, torna-se obrigatória a formulação do produto na
forma gastrorresistente.
Tal formulação envolveu a aplicação de um polímero
VLQWpWLFR VREUH D FiSVXOD JHODWLQRVD PROH UHDOL]DGD
HPHPSUHVDWHUFHLUL]DGRUDGHVVDWHFQRORJLD1RHQtanto, durante a etapa de estabilidade, os três lotes piloto sofreram trincas no polímero sobreposto às cápVXODV WDOYH] SHOR IDWR GDV FiSVXODV VHUHP ÀH[tYHLV
e os polímeros formarem uma camada sólida rígida.
Apenas na terceira produção, com medidas extremas
no controle de umidade da sala de revestimento e amSOLDomRGDFRQFHQWUDomRGHSODVWL¿FDQWHQRSROtPHUR
os resultados adequados foram obtidos, demonstranGRDVGL¿FXOGDGHVWHFQROyJLFDVQDSURGXomRGHFiSsulas gelatinosas moles gastrorresistentes.
Em relação às doses do produto, os estudos clínicos
existentes levaram à sua inclusão na Resolução AnYLVD 5(  %UDVLO D  TXH UHJXOD R UHJLVWUR GH
SURGXWRV¿WRWHUiSLFRVGHUHJLVWURVLPSOL¿FDGR2SURduto, portanto, foi desenvolvido na forma de cápsulas
gelatinosas moles gastrorresistentes contendo 200
mg de óleo essencial.
$UHVROXomR5(FRQIRUPHGHWHUPLQDPRXWUDVUHgras legais da área, exige que se expresse a correspondência em marcador contida na quantidade de
derivado colocada na forma farmacêutica, no caso, as
200 mg de óleo essencial. Assim, com base na espeFL¿FDomRGRVPDUFDGRUHVFLWDGDQDUHVROXomR PHQWRO
 H PHQWRQD   FDOFXORXVH FRPR SUHsentes no produto 60-110 mg de mentol e de 28-54
mg de mentona. Assim, esses dados foram incluídos
em bula e cartucho do produto, bem como em toda a
documentação do dossiê para registro.
Ao ser peticionado o pedido de registro à Anvisa, a
avaliação desses dados gerou uma diligência esSHFt¿FD GHQWUH RXWURV LWHQV TXHVWLRQDQGR D IRUPD
adotada para a expressão de ativos e exigindo sua
GH¿QLomRHPXPGHWHUPLQDGRYDORU¿[RFRPYDULDomR
GHFRPRXVXDOSDUDTXDOTXHUPHGLFDPHQWR
Entrou-se, assim, numa dúvida técnica inédita: como
H[SUHVVDUXPYDORU¿[RGHPDUFDGRUHVVHDPDWpULD
SULPDRVH[SULPHHPIDL[DV"
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Entendendo tratar-se de um tema novo aos envolvidos, tanto à empresa quanto aos técnicos da área
regulatória, a equipe decidiu questionar essa posição
óbvia e clássica solicitando que o tema fosse avaliaGRMXQWRj&$7()±&kPDUD7pFQLFDGH)LWRWHUiSLFRV
FRPSRVWDSRUSHVTXLVDGRUHVGHLQVWLWXLo}HVS~EOLFDV
e certamente mais aberta à discussão técnica heteroGR[DTXHVHKDYHULDGHUHDOL]DU
8P TXHVWLRQDPHQWR IRUPDO IRL HQYLDGR jV $QYLVD
e Catef baseado nos próprios regulamentos, tanto
nas monografias farmacopêicas oficiais adotadas
para o controle das matérias primas quanto na moQRJUDILD GD SUySULD 5(  DPEDV HVWDEHOHFHQGR
faixas para os dois marcadores do óleo de menta.
Ao definir-se um ponto qualquer da faixa, se estaria adotando um requisito acima do exigido naqueles regulamentos.
O assunto foi avaliado pelos técnicos da Catef, os
quais julgaram tal novidade técnica de expressão de
ativos segundo o racional próprio da área, emitindo-se
o parecer com o seguinte teor:
“...Como todos os testes farmacológicos foram realizados com óleo essencial padronizado em dois
marcadores, mentol e mentona, não pode ser permitida a padronização do extrato em apenas um
PDUFDGRU &RQVFLHQWHV GD GL¿FXOGDGH GD SDGURnização de um óleo essencial em dois marcadores, decidiu-se aceitar a padronização do extrato
em mentol e mentona, com os valores dentro da
faixa farmacopêica e de acordo com a RE 89/04
(30-55% de mentol e 14-32% de mentona). O teor
dos marcadores deve estar compreendido nesta
IDL[DGHVGHDOLEHUDomRGRVORWHVDWpR¿QDOGR
prazo de validade” (CATEF, 2007, p. 1).
Portanto, este assunto demonstrou a necessidade
clara de se fundamentar adequadamente os temas e
SOHLWRV HQFDPLQKDQGRRV SDUD GLVFXVV}HV DPSODV H
coerentes à busca do progressivo acúmulo de experiências na área, tanto nas empresas quanto no órgão
UHJXODGRUDTXHPSDUDEHQL]DPRVSHODÀH[LELOLGDGHH
coerência neste assunto.
'HVVHPRGRRSURGXWRIRLUHJLVWUDGRFRPRGHYHQGD
livre (sem prescrição médica obrigatória), em apreVHQWDo}HVGHHXQLGDGHVLQGLFDGDV
para a fase espástica da síndrome do intestino irritável com recomendação da ingestão de uma cápsula 3
YH]HVDRGLD )LJXUD 
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Figura 8 - Cartucho do produto Mentaliv®, apresentação 30 cápsulas.

Barbatimão (Stryphnodendron adstringens
[Mart.] Coville – Leguminosae)
Este produto, o quinto da linha em discussão, referese a uma pomada com extratos das cascas de
barbatimão, uma das espécies mais tradicionais da
¿WRWHUDSLDEUDVLOHLUDSUHVHQWHHPSUDWLFDPHQWHWRGRV
os livros de uso popular de plantas medicinais de
nosso país, e citada desde os tempos do império.
É uma espécie típica do cerrado brasileiro, originalPHQWH GHQRPLQDGDV µXDEDWLPy¶ WHUPR LQGtJHQD TXH
VLJQL¿FD µFDVFD TXH DSHUWD¶ HP GHFRUUrQFLD GH VXD
forte adstringência. Essa droga vegetal está inscrita
QD)DUPDFRSpLD%UDVLOHLUDHVHGLo}HV 3KDUPDFRSpLD  )DUPDFRSpLD   FRP RV GDGRV
XVXDLVGHFDUDFWHUL]DomRERWkQLFDHWHVWHV¿WRTXtPLcos direcionados à classe dos taninos.
2V HVWXGRV LQLFLDLV SDUWLUDP GH ¿QDQFLDPHQWR GR 3URgrama de Plantas Medicinais da Central de Medicamentos do Ministério da Saúde, o qual patrocinou estudos
químicos e farmacológicos junto ao Programa de PósJUDGXDomRHP%LRWHFQRORJLDGD8QLYHUVLGDGHGH5LEHLUmR3UHWR81$(53VREDFRRUGHQDomRGD3URID'UD
6X]HOHLGH&DVWUR)UDQoD9iULRVHVWXGRVIRUDPUHDOL]Ddos, particularmente nas áreas de química, farmacologia, toxicologia e também de coleta de germoplasma e
avaliação da variabilidade genética e química.
(P WHUPRV TXtPLFRV D XQLYHUVLGDGH SURGX]LX H[WUDWRV KLGURDOFRyOLFRV D   GDV FDVFDV H RV SD-
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GURQL]RX HP IHQyLV WRWDLV H WDQLQRV H[SUHVVRV QDV
FRQFHQWUDo}HV GH PtQLPR  HP IHQyLV WRWDLV GRV
TXDLV SHOR PHQRV  GHOHV UHSUHVHQWDGR SRU WDQLQRVWRWDLV$PHWRGRORJLDXWLOL]DGDSDUDWDLVDYDOLDo}HVIRLDIDUPDFRSrLFDHPSUHJDQGRVHUHDJHQWHGH
Folin-Ciocalteau para fenóis totais e precipitação com
pó-de-pele levemente cromado para os taninos totais
)DUPDFRSpLD 
2HVWXGRGHFLFDWUL]DomRHPURHGRUHVPRVWURXUHVXOtados muito interessantes e peculiares. Assim, elaborou-se o produto na forma farmacêutica pomada, incorporando-se à mesma o extrato de barbatimão nas
FRQFHQWUDo}HVGHH PP 7RGDVHVVDV
TXDWUR IRUPXODo}HV IRUDP WHVWDGDV HP PRGHORV GH
FLFDWUL]DomRHPURHGRUHVREWHQGRVHUHVXOWDGRVGLVWLQWRVGHDFRUGRFRPRVWHRUHV'HVVHPRGRDIRUPXODomRGHQmRPRVWURXH¿FiFLDIUHQWHDRFRQWUROH
D GH  PRVWURX FLFDWUL]DomR UiSLGD SRU IRUPDomR
GH XPD FURVWD VXSHU¿FLDO GHL[DQGR R IHULPHQWR QmR
FLFDWUL]DGRDEDL[RGHVWDRTXDOJHUDOPHQWHLQIHFWDYD
HWRUQDYDVHSXUXOHQWR'HPRGRGLVWLQWRDVFRQFHQWUDo}HVGHDPRVWUDUDPVHDGHTXDGDVPHOKRrando o processo cicatricial de modo mais efetivo que
o grupo controle. A peculiaridade desse achado emEDVRX SHGLGR GH SDWHQWH GD 81$(53 SDUD IRUPXODo}HVFRQWHQGRH[WUDWRGDVFDVFDVGHEDUEDWLPmRFRP
SURSULHGDGHVFLFDWUL]DQWHV 2OLYHLUD 
$OLWHUDWXUDMiDSRQWDYDDHVVHHIHLWRFLFDWUL]DQWHGDV
cascas, embora sem detalhes quanto à concentração
adequada para que tal ocorresse. Os estudos anteULRUHV PRVWUDYDP WDPEpP HIHLWRV DQWLLQÀDPDWyULRV
j FDVFD EHP FRPR HIHLWRV FLFDWUL]DQWHV GH SHOH GH
úlceras gástricas, e ainda antimicrobianos (Neves et
DO3DQL]]DHWDO+HUQDQGHVHWDO
Mitsui et al., 2001).
2 HVWXGR GH 9LHUD 0HOOR H 0HOOR   FRQ¿UPDYD
R HIHLWR FLFDWUL]DQWH GH XPD SRPDGD D  GH H[trato seco de barbatimão, com aumento na formação
GHWHFLGRGHJUDQXODomRSUROLIHUDomRGH¿EUREODVWRV
QHRFDSLODUL]DomRSURGXomRGHFROiJHQRHUHHSLWHOL]DomR2XWURHVWXGR 3DOD]]RHWDO DYDOLRXRHIHLWR FLFDWUL]DQWH HP WHUPRV GH PHWiIDVHV H H[WHQVmR
GD iUHD UHHSLWDOL]DGD PRVWUDQGR VHUHP HVVHV ERQV
SDUkPHWURV LQGLFDWLYRV GRV HIHLWRV FLFDWUL]DQWHV SDUD
HVWDHVSpFLH )LJXUD 
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Figura 9 - Resultados da pomada de barbatimão sobre número de metáfases e área epitelizada em pelo de
roedores (adaptados de Palazzo et al., 2001).

Com os resultados obtidos, elaborou-se forma farmaFrXWLFD SRPDGD  QD FRQFHQWUDomR GH  GH IHQyLV
WRWDLVHUHDOL]RXVHXPDDYDOLDomRFOtQLFDGLUHFLRQDGD
a escaras de decúbito. Os resultados clínicos foram
WmRH[SUHVVLYRVTXHSHUPLWLXj81$(53DPRQWDJHP
de um ambulatório de escaras e ao seu referenciamento regional para atendimento de escaras de pacientes do Sistema Único de Saúde.
$ 81$(53 PRWLYDGD SHOR FRQMXQWR GH UHVXOWDGRV
SHWLFLRQRXSHGLGRGHUHJLVWURGHPHGLFDPHQWR¿WRWHrápico junto à Anvisa; no entanto, a inexistência de
ODERUDWyULR LQGXVWULDO FHUWL¿FDGR HP WHUPRV GH ERDV
SUiWLFDVGHIDEULFDomRGHQWURGDVLQVWDODo}HVGDLQVWLWXLomRLPSRVVLELOLWRXDFRQFUHWL]DomRGHVVHDQVHLR
Ao se tomar conhecimento desse contexto, formali]RXVHSURSRVWDGHSDUFHULDj81$(53GDQGRFRQGLo}HVGHDSURYHLWDPHQWRLQGXVWULDODRFRQMXQWRGHGDdos técnicos tão bem elaborados pela universidade.
'HVVH PRGR RFRUUHX R OLFHQFLDPHQWR GH SHGLGR GH
SDWHQWH GHVVDV LQIRUPDo}HV GD 81$(53 DR ODERUDWyULRIDUPDFrXWLFRDTXHPFRXEH¿QDOL]DURVHVWXGRV
de formulação, estabilidade e registro junto à Anvisa,
EHP FRPR D UHVSHFWLYD SURGXomR H FRPHUFLDOL]DomR
GRSURGXWRUHSDVVDQGRVHj81$(53XPGHWHUPLQDdo percentual de royalties decorrentes do lucro líquido
de vendas do medicamento.
'XUDQWH D ¿QDOL]DomR GR GHVHQYROYLPHQWR D HTXLSH
FRQIURQWRXVHFRPRXWURGHVD¿RRDWHQGLPHQWRjOHJLVODomRGDELRGLYHUVLGDGH±0HGLGD3URYLVyULD
(Brasil, 2001). Tal norma teve origem na Convenção
GD'LYHUVLGDGH%LROyJLFDDSUHVHQWDQGRFRQFHLWRVEisicos referentes à propriedade dos recursos naturais
SHOR SUySULR SDtV DFHVVR DXWRUL]DGR D WDLV UHFXUVRV
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com vistas à repartição dos benefícios originados do
seu uso.
Apesar da pesquisa com o barbatimão ser anterior à
vigência da medida provisória, e sendo esta uma das
críticas mais contundentes que lhe é feita, ou seja, a
tentativa de vigorar de forma retroativa, a empresa deFLGLXDWHQGHUjVVXDVH[LJrQFLDV&RPRR7$3±7HUmo de Anuência Prévia, documento inicial exigido pela
MP, inexistia à época do início da pesquisa, montou-se
contrato de repartição de benefícios remetendo a assiQDWXUDDWXDOjDXWRUL]DomRLQIRUPDOIHLWDSHORSURSULHWirio da terra onde a espécie foi originalmente coletada.
)H]VH FROHWD GH H[VLFDWD GHSyVLWR HP KHUEiULR ¿HO
depositário e buscou-se toda a documentação solicitada pelo Conselho de Gestão do Patrimônio GeQpWLFR ± &*(1 yUJmR HQFDUUHJDGR GH JHUHQFLDU RV
SHGLGRVGHDXWRUL]DomRGHDFHVVRjELRGLYHUVLGDGH
2FRQWUDWRGHUHSDUWLomRGHEHQHItFLRVIRLIRUPDOL]DGR
SHODXQLYHUVLGDGHTXHUHDOL]RXDVSHVTXLVDVLQLFLDLV
FRP R GRQR GD WHUUD GH¿QLQGRVH HP FRQMXQWR XPD
VpULH GH EHQHItFLRV QmR ¿QDQFHLURV WDLV FRPR DMXGD
na montagem de uma coleção de espécies nativas,
treinamento em recursos humanos, aquisição de alguns equipamentos de secagem, etc.
Assim, montou-se o processo com os documentos
exigidos e peticionou-se ao Ministério do Meio Ambiente para tramitação. O pedido tramitou durante
um ano, sofreu duas exigências e foi acompanhado
pessoalmente por membro da equipe para monitoUDPHQWR H LQWHUYHQomR 'HVVD H[SHULrQFLD QRWRXVH
ser crucial ao sucesso do pedido a regularidade da
documentação de propriedade da terra, com cópia au-
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tenticada do título de propriedade, bem como a exata
LQGLFDomRGHRQGHVHORFDOL]DWDOSURSULHGDGHQRFDVR
em questão, a inclusão de croqui elaborado localmente mostrando detalhes e limites exatos da propriedade
facilitaram a avaliação pelos técnicos do CGEN.
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buindo à manutenção da espécie e à sustentabilidade
do projeto (Figura 10).
Figura 10 - Equipe da Oscip Ecocerrado Brasil,
parceira no desenvolvimento do projeto Barbatimão (gentileza: Profa. Ana Maria Soares Pereira).

3RURXWURODGRQRWRXVHDGL¿FXOGDGHGHHQWHQGLPHQto, por parte de membros do CGEN, das etapas de
produção de extrato seco ou validação de controle de
qualidade, exigidas pela legislação de registro, que
SRUYHQWXUD VHMDP IHLWDV j SDUWH GH IRUPD WHUFHLUL]Dda; tais etapas complementares ao desenvolvimento
de produtos foram entendidas por alguns membros
como um novo acesso à biodiversidade, o que exigiULDQRYRSHGLGRGHDXWRUL]DomRHQRYRWUkPLWHREYLDmente complicando e protelando inoportunamente a
DXWRUL]DomRQHFHVViULD
Assim, após um ano de tramitação, duas exigências
SRQWXDLV H GXDV UHXQL}HV RQGH R SURFHVVR IRL DYDOLDGR D 81$(53 REWHYH DSURYDomR GH VHX SHGLGR
(retroativo) de acesso à biodiversidade e desenvolvimento tecnológico, em conjunto com a empresa farPDFrXWLFD H[SUHVVD QD 'HOLEHUDomR Q  %UDVLO
2006b). Assim, embora se trate de uma legislação
irracional, burocrática e totalmente inadequada à
realidade brasileira, a experiência citada mostra ser
SRVVtYHOPHVPRDVVLPRVHXFXPSULPHQWRHPSUD]R
H[HTtYHOSDUDSHUPLWLURGHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRV¿WRWHUiSLFRVEUDVLOHLURV
Superado esse obstáculo de porte, a equipe confronWRXVH FRP RXWUR GHVD¿R D HVSpFLH GH EDUEDWLPmR
HPXWLOL]DomRHQFRQWUDVHHPULVFRGHH[WLQomRRTXH
colocava em cheque todo o futuro do projeto. BuscouVH SDUFHULD FRP D HPSUHVD &HQWURÀRUD SURGXWRUD
de extratos secos, que partiu à busca da matéria prima (cascas) e obteve, com respaldo legal do Ibama,
DFHVVRDYROXPHGHFDVFDVVX¿FLHQWHVSDUDDQRVGH
pesquisas e mesmo de produção industrial.
(PSDUDOHORIRUPDOL]RXVHSDUFHULDFRPSHVTXLVDGRUDGD81$(53GDiUHDGHDJURQRPLD3URID$QD0DULD 6RDUHV 3HUHLUD TXH UHDOL]RX YLDJHQV SDUD FROHWD
de sementes, as quais foram estudadas em termos de
germinação e desenvolvimento de mudas. Tal atividade desdobrou-se em patrocínio a uma Oscip chamada
Ecocerrado Brasil, em Minas Gerais, que recebia as
VHPHQWHVRXPHVPRDVPXGDVREWLGDVSHOD81$(53
FRPSOHWDYDVHXGHVHQYROYLPHQWRHID]LDVXDGLVVHPLnação em propriedades da região, desse modo contri-
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Após essas etapas, consideradas limites para a seTXrQFLDGRSURMHWRUHDOL]RXVHWDPEpPQRYRHVWXGR
toxicológico pré-clínico, completando-se algumas etapas do estudo anterior, frente às exigências regulaWyULDV SDUWLFXODUPHQWH GD 5HVROXomR 5(  %UDVLO
E $VVLPIRUDPUHDOL]DGRVRVVHJXLQWHVHVWXGRV
- Toxicologia aguda em ratos, vias oral e dérmica
7R[LFRORJLDGHGLDVHPUDWRVYLDGpUPLFD
7R[LFRORJLDGHGLDVHPFRHOKRVYLDGpUPLFD
- Teste de irritação dérmica em coelhos
- Teste de irritação ocular em coelhos
7RGRVRVH[SHULPHQWRVFRQ¿UPDUDPDWRWDOVHJXUDQoD
SUpFOtQLFDGRSURGXWRFRP'/DFLPDGHJNJH
DXVrQFLDGHPDQLIHVWDo}HVGHWR[LFLGDGHPRUWDOLGDGHRXDOWHUDo}HVQRVWHVWHVODERUDWRULDLVRXKLVWRSDWRlógicos (Figura 11). Esse conjunto de dados permitiu
a elaboração de um dossiê toxicológico pré-clínico
HVSHFt¿FR WRWDOPHQWH GRFXPHQWDGR FRP UHVXOWDGRV
laboratoriais e histopatológicos, o qual foi anexado ao
SURFHVVRGHUHJLVWURj$QYLVD 81$(53 
Figura 11 - Fotos de animais utilizados no estudo
toxicológico pré-clínico com pomada de barbatimão (gentileza: prof. Lucélio Couto).
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Em relação à parte clínica, o foco do produto eram
escaras, que são ferimentos surgidos por compressão
física gerando úlceras de pressão ou decúbito, muito presentes em pacientes acamados, idosos, para e
tetraplégicos. Tais ferimentos mostram-se em vários
níveis (I a IV) conforme sua gravidade e profundidade.
Assim, buscou-se avaliar o produto nas escaras de
graus mais leves, entendendo-se que, se fosse efetivo em tais ferimentos, evidentemente o seria igualPHQWHSDUDIHULPHQWRVOHYHVHVXSHU¿FLDLVRFRUUHQWHV
no cotidiano de todas as pessoas.
Assim, recuperando a extensa base tradicional das
cascas de barbatimão, presentes nos principais livros
GD¿WRWHUDSLDEUDVLOHLUDFRPR3LR&RUUHD5DXO&RLPEUD6LP}HVHFRODERUDGRUHVGHQWUHLQ~PHURVRXWURV
com base também nos vários estudos pré-clínicos de
FLFDWUL]DomR H[LVWHQWHV QD OLWHUDWXUD HP PRGHORV in
vivo e em tecidos, decidiu-se aproveitar dados das obVHUYDo}HVFOtQLFDVUHDOL]DGDVSHOD81$(53DRORQJR
de muitos anos em seu ambulatório de escaras.
Assim, recuperando a extensa base tradicional das
FDVFDV GH EDUEDWLPmR ± SUHVHQWHV QRV SULQFLSDLV OLYURV GD ¿WRWHUDSLD EUDVLOHLUD FRPR 3LR &RUUHD 5DXO
&RLPEUD 6LP}HV H FRODERUDGRUHV GHQWUH LQ~PHURV
outros - e com os vários estudos pré-clínicos de ciFDWUL]DomRH[LVWHQWHVQDOLWHUDWXUDHPPRGHORVLQYLYR
e em tecidos, decidiu-se aproveitar dados das obserYDo}HVFOtQLFDVUHDOL]DGDVSHOD81$(53DRORQJRGH
muitos anos em seu ambulatório de escaras.
O projeto foi aprovado em comitê de ética institucional, envolveu 27 pacientes de faixa etária variada,
apresentando um total de 51 úlceras, aos quais aplicou-se a pomada com o extrato seco de barbatimão.
2 HVWXGR FRQ¿UPRX VHU D SRPDGD HIHWLYD QD FLFDWUL]DomRGDVHVFDUDVGRVSDFLHQWHVFRPPDLRUH¿FiFLD
QDVHVFDUDVGHQtYHO,H,,HPERUDGDVOHV}HV
WHQKDPFLFDWUL]DGRFRPSOHWDPHQWHQRSHUtRGRGHWUDWDPHQWR 81$(530LQDWHOHWDO 
'HVVHPRGRRGHVHQYROYLPHQWRGRSURGXWRIRL¿QDOL]DGRFRPYDOLGDomRDQDOtWLFDDRH[WUDWRDRSURGXWR
acabado, produção de lotes piloto e estudo de estabilidade. O registro foi peticionado à Anvisa com base
HP YiULRV SRQWRV GD OHJLVODomR FRPSRQGR XP SHU¿O
documental global envolvendo referências constantes
da RE 88 de 2004 (2 pontos), apresentação de estuGRV SUySULRV FRQIRUPH 5'&  GH   LWHP 
EHP FRPR GH]HQDV GH UHIHUrQFLDV GLYHUVDV VREUH
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ERWkQLFDDJURQRPLDTXtPLFDIDUPDFRORJLDHFOtQLFD
disponíveis na literatura, compondo um volume subsWDQFLDOGHGRFXPHQWDomRWpFQLFRFLHQWt¿FDSDUDRUHJLVWURGH¿WRWHUiSLFRWUDGLFLRQDO
3RUWDQWRHPGH]HPEURGHRUHJLVWURGHVWHSURduto inovador nacional, de grande tradição, foi emitido
pela Anvisa. O produto recebeu a denominação coPHUFLDOGH)LWRVFDUVHQGRFRPHUFLDOL]DGRQDIRUPD
de pomada 60 mg do extrato por grama, em bisnagas
de 10, 20, 30 e 50 g, recomendada para uso tópico 2
DYH]HVDRGLD ¿JXUD 
Figura 12 - Cartucho do produto Fitoscar, apresentação de 50 g.

Conclusões
A partir desse conjunto enorme de dados das mais
diversas áreas, tenta-se mostrar que é totalmente
SRVVtYHOGHVHQYROYHU¿WRWHUiSLFRVQR%UDVLODFXVWRV
acessíveis e em empresas nacionais de porte médio,
no mínimo, tendo em vista os investimentos necessários. Em termos de faturamento, a linha igualmente
cumpriu a expectativa projetada, com valores maiores
ou menores que o esperado, mas na média gerando à
empresa valores substanciais que tanto recuperaram
o investimento quanto permitem contribuição efetiva
no faturamento geral (Tabela 4).
Tabela 4 - Faturamento da linha Fitomedicina no
período setembro 2010 a setembro 2011(IMS, 2011).
Faturamento previsto

Faturamento executado

Unid/ano

Fat R$/ano

Unid/ano

Fat R$/ano

Aglicon-soy
60 cps

35.000



descontinuado

descontinuado

Arpadol
30 comp

180.000

3.510.000



12.377.000

Mentaliv
60 comp

15.600



65.748

2.038.000

Védica
60 comp

5.000

270.000

2.811

176.000

Fitoscar
PJJ

50.000

1.860.000



1.775.000

Total faturamento

285.600

± 8.355.000

550.222

± 16.346.000

Produto
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2VSUD]RVSRUpPQmRVmRDQWHFLSiYHLVSHODFRPSOHxidade técnica envolvida em praticamente todas as
HWDSDVGDFDGHLDGH3 'RTXHSURWHORXDREWHQomR
dos registros para 3-4 anos após o início das atividades e o lançamento da linha completa para outros tanWRV DQRV HP GHFRUUrQFLD GH HVWUDWpJLDV HVSHFt¿FDV
do setor de marketing.
Em outro aspecto, apesar do sucesso no desenvolvimento dos produtos e na obtenção dos respectivos
UHJLVWURVDHVWUXWXUDGDiUHDIRLH[WLQWDHPFRP
incorporação dos produtos à linha usual da empresa,
VHPJUDQGHGLVWLQomRHPWHUPRVGHRULJHP¿WRWHUiSLFD
Essa desestruturação teve vários motivos, alguns
EDVWDQWHVXEMHWLYRVPDVFHUWDPHQWHDGHPRUDQD¿QDOL]DomRGHFRUUHQWHGDFRPSOH[LGDGHGRGHVHQYROYLmento foi um dos aspectos envolvidos. Em paralelo,
as empresas nacionais são assediadas por empresas
internacionais que oferecem produtos totalmente desenvolvidos, com literatura publicada e matérias primas acessíveis, o que esmorece a intenção inicial de
investimentos em desenvolvimentos locais.
(SRU¿PIRLSRVVtYHOQRWDUTXHDVHPSUHVDVQDFLRQDLVPRVWUDPVHjVYH]HVPRWLYDGDVFRPDELRGLYHUVLGDGHPDVVHPXPFRPSURPLVVRHVSHFt¿FRFRPD
iUHDFRPVHXSRWHQFLDOJHUDGRUGHULTXH]DHQDFLRnalidade, permanecendo predominantemente com o
entendimento de que é, apenas, mais uma fonte de
matérias primas para novos produtos.
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