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Visão 
Melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas que sofrem com as doenças negligenciadas e 
assegurar o acesso igualitário e efetivo a novas ferramentas de saúde que sejam relevantes para 
uso. Neste modelo sem fins lucrativos, impulsionado pelo setor público, uma variedade de parcei-
ros colabora para conscientizar sobre a necessidade de pesquisar e desenvolver medicamentos 
para as doenças negligenciadas. Eles também despertam responsabilidade pública e liderança 
para atender às necessidades desses pacientes que estão à margem do mercado. 

Missão 
Desenvolver e disponibilizar novos e melhores medicamentos ou formulações de medicamentos 
existentes para pacientes afetados pelas doenças negligenciadas. Atuando pelo interesse público, a 
DNDi preenche lacunas existentes em P&D de medicamentos, iniciando e coordenando projetos 
em colaboração com instituições de pesquisa, centros acadêmicos, o setor público, indústria far-
macêutica e outros parceiros relevantes.

Para isso, a DNDi coordena redes de P&D construídas por meio de colaborações Sul-Sul e Norte-
-Sul. A DNDi utiliza as capacidades existentes nos países onde estas doenças são endêmicas, e as 
fortalece por meio de transferência de tecnologia e outras formas que assegurem a sustentabili-
dade de P&D de medicamentos para as doenças negligenciadas. 

Objetivos
Principal

Fornecer, até 2018, de 11 a 13 novos tratamentos para as doenças com as quais a DNDi trabalha;

Secundários

Utilizar e fortalecer a capacidade de pesquisa existente nos países endêmicos;

Conscientizar a opinião pública e despertar maior responsabilidade dos governos sobre a 
necessidade de desenvolver novos tratamentos para as doenças negligenciadas. 



A iniciativa Medicamentos para Doenças 
Negligenciadas (DNDi) é uma organiza-
ção de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

sem fins lucrativos, orientada pelas necessida-
des dos pacientes, que desenvolve medicamen-
tos seguros, eficazes e a preços acessíveis, para 
as populações mais pobres do mundo. 

Atualmente, a DNDi desenvolve novos trata-
mentos para os pacientes mais negligenciados 
que sofrem de doença do sono (tripanossomía-
se humana africana), doença de Chagas, leish-
maniose visceral e cutânea, malária, filarioses 
específicas e HIV pediátrico.

O que é a DNDi?

SUMÁRIO

 Panorama 2011 ..........................................   2

 Apresentando a DNDi .................................   4

1 Pesquisa & Desenvolvimento .......................   6

2 Política de Acesso ....................................... 19

3 Comunicação e Advocacy ........................... 20

4 Balanço Financeiro ...................................... 23

A DNDi foi criada em 2003 por Médicos Sem 
Fronteiras (MSF), Fundação Oswaldo Cruz (FIO-
CRUZ) do Brasil, Conselho Indiano de Pesquisa 
Médica (ICMR), Instituto Queniano de Pesquisa 
Médica (KEMRI), Ministério da Saúde da Malá-
sia, e Instituto Pasteur da França. O Programa 
Especial para Pesquisa de Doenças Tropicais da 
OMS (OMS/TDR) atua como observador perma-
nente. Desde sua criação, há nove anos, a DNDi 
já disponibilizou seis novos tratamentos.
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Em 2011, nove anos após sua criação, a DNDi 
lançou seu sexto tratamento: uma formulação 
em dose pediátrica do benznidazol, para re-

cém-nascidos e crianças de até dois anos de idade 
com a doença de Chagas. Registrado no Brasil em 
dezembro de 2011 pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (ANVISA), o medicamento é fruto de 
uma parceria estabelecida em 2008 com o Labora-
tório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (LA-
FEPE), no Brasil. Este é o segundo produto da DNDi 
desenvolvido e produzido na América Latina por um 
laboratório público brasileiro. O primeiro foi o ASMQ 
– uma combinação em dose fixa de artesunato e me-
floquina – para o tratamento da malária não compli-
cada P.falciparum, que teve como parceiro industrial 
o maior laboratório público do país: Farmanguinhos/
Fiocruz. Além desses dois tratamentos, a DNDi já 
lançou o ASAQ (artesunato + amodiaquina)contra 
a malária, o NECT (nifurtimox – eflornitina) para a 
doença do sono, o SSG&PM (estibogluconato sódi-
co usado em combinação com paramomicina) para 
tratar a leishmaniose visceral (LV) na África e ainda 
diversas modalidades de terapia combinada para o 
tratamento da LV na Índia. 

A concentração pediátrica do benznidazol foi lan-
çada durante a IV Reunião de Parceiros da DNDi – 
evento internacional realizado periodicamente pela 
organização – que em 2011 aconteceu no Rio de 

Panorama 2011 

Janeiro, Brasil. O evento, feito graças ao esforço da 
equipe da DNDi  América Latina, trouxe ao Brasil 
cerca de 260 especialistas em doenças tropicais ne-
gligenciadas dos cinco continentes do mundo, além 
de representantes dos governos da região. Nos dias 
que antecederam o evento foram realizadas reuniões 
focais sobre malária, leishmaniose visceral, da Pla-
taforma de Pesquisa Clínica em Doença de Chagas, 
e um workshop para discutir questões relacionadas 
com inovação e acesso na América Latina. Ao final 
da Reunião de Parceiros da DNDi, foi lançada uma 
‘Convocatória para Impulsionar a Inovação e o Acesso 
para Pacientes Negligenciados na América Latina’.

Ao longo de 2011, a DNDi participou ainda de di-
versas conferências e seminários com o objetivo de 
difundir seu portfólio e seu modelo de gestão – por 
meio de construção de parcerias – baseado na pro-
dução de tratamentos que atendam às necessida-
des dos pacientes negligenciados. Entre os eventos 
que contaram com a participação da DNDi América 
Latina estão: Congresso Pan-Americano de Infecto-
logia; Encontro Nacional de Inovação em Fármacos 
e Medicamentos (ENIFarMed), o Congresso da Fe-
deração Latino-Americana de Parasitologia (FLAP), 
entre outros. 

Ainda em 2011, a DNDi  América Latina iniciou 
o recrutamento de pacientes para quatro estudos 
clínicos coordenados pela DNDi na região e que 
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poderão trazer melhorias no tratamento da doença 
de Chagas e da leishmaniose visceral. Dentre eles, 
destaca-se o estudo de fase II, de prova de concei-
to, que avalia a eficácia e segurança do composto 
E1224, da Eisai Co. Ltd., no tratamento de pacien-
tes com a doença de Chagas crônica indeterminada. 
Confirmada a atividade anti T.cruzi, já observada em 
estudos pré-clínicos in vivo e in vitro, o E1224 pode 
ser uma importante opção de tratamento para pa-
cientes nesta fase da doença.  Detalhes dos estudos 
podem ser encontrados ao longo desta publicação. 

Há ainda outros três estudos em andamento na 
América Latina e coordenados pela DNDi: um estu-
do de fase IV para obter dados de farmacocinética 
populacional de crianças tratadas com benznida-
zol; um estudo para “otimização do procedimen-
to de coleta de amostra para técnica de PCR para 
avaliar resposta parasitológica em pacientes com 
doença de Chagas na forma crônica tratados com 
benznidazol em Aiquile, Bolívia” (ou “Estudo PCR”); 
e ainda o LV Brasil, um estudo clínico para avaliar a 
segurança e a eficácia da combinação AmBisome© 
+ Glucantime© para o tratamento da leishmaniose 
visceral (LV) no Brasil, além dos atuais tratamentos 
recomendados para uso no país. 

Também ao longo de 2011, a DNDi estabele-
ceu diversas parcerias na América Latina, além de 
aprofundar as inúmeras já em curso na região. Na 

Argentina, por exemplo, DNDi e a Fundação Mun-
do Sano firmaram acordo para melhorar o acesso a 
tratamentos contra a doença de Chagas e a malária 
na América Latina, e reuniões realizadas com repre-
sentantes dos Ministérios da Saúde e da Ciência e 
Tecnologia permitiram um avanço nas negociações 
entre a DNDi e o governo argentino na busca de um 
acordo mais amplo, que favoreça às populações 
negligenciadas daquele país. No Brasil, a DNDi e a 
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical iniciaram 
aproximação visando uma parceria formal num futu-
ro próximo. Vale ressaltar que algumas atividades só 
foram realizadas graças ao apoio financeiro recebido 
de parceiros regionais como FINEP-CNPq, Fiocruz e 
MSF-Brasil, entre outros. 

Essas novas alianças permitem um envolvimento 
ainda maior da DNDi com as questões em torno das 
doenças negligenciadas na América Latina, forta-
lecendo a busca por novos e melhores tratamentos 
para doenças que afligem as populações mais negli-
genciadas do nosso continente. 

Desejamos a todos uma ótima leitura!

Eric Stobbaerts 
Diretor Executivo
DNDi América Latina



O porquê da DNDi
As doenças negligenciadas costumam estar as-

sociadas com a pobreza, criando um círculo vicioso 
no qual as condições de vida da população propiciam 
o crescimento destas doenças, que, por sua vez, ge-
ram ainda mais pobreza devido ao impacto socioeco-
nômico que causam.

A DNDi quer contribuir para interromper esse 
ciclo vicioso, disponibilizando novos e melhores tra-
tamentos para essas doenças, e incentivando atores 
públicos e privados a responderem às necessidades 
dos pacientes negligenciados. 

Trabalhando por mudan   ças sustentáveis que 
beneficiem os pacientes negligenciados

O que faz a DNDi para levar a melhor ciência para os mais negligenciados?

Desde sua criação, a DNDi já disponibilizou seis novos tratamentos:

2007                                           2008                                                      2009                           2010                                             2011

As doenças negligenciadas afetam mais de 1 
bilhão de pessoas e incapacitam ou matam 
centenas de milhares, representando uma ne-

cessidade médica importante que permanece não 
atendida. 

Embora as doenças tropicais e a tuberculose 
sejam responsáveis por 11,4% da carga global de 
doença, apenas 21 (1,3%) dos 1.556 medicamentos 
registrados entre 1975 e 2004 foram desenvolvidos 
especificamente para essas doenças.1

1 Chirac P., Torreele E. Global framework on essential health R&D. Lancet 2006; 367: p. 1560.

ASMQ
(Combinação em dose fixa de 
artesunato + mefloquina)

2008

Malária

•	Produzido	por	Farmanguinhos/
Fiocruz	(Brasil)

•	Esquema	simples	e	adaptado	para	
crianças e adultos

•	Transferência	de	tecnologia	concluída	
para Cipla, Índia

NOVOS
TRATAMENTOS
DISPONÍVEIS

A cada ano, desde
2007, a DNDi
disponibiliza novos
tratamentos

ASAQ
(Combinação em dose fixa de 
artesunato + amodioquina)

2007

Malária

•	Parceria	inovadora	com	Sanofi

•	Mais	de	120	milhões	de	tratamentos	
distribuídos

•	Registrado	em	30	países

•	Esquema	simples:	1	ou	2	comprimidos	
uma	vez	ao	dia	por	3	dias

•	Tecnologia	sendo	transferida	para	
parceiro industrial africano (Zenufa)



desde grandes empresas farmacêuticas, até peque-
nas empresas de biotecnologia, bem como universi-
dades e instituições públicas.

A DNDi se concentra em engajar cientistas e ins-
tituições nos países endêmicos que possam identifi-
car as necessidades dos pacientes, conduzir pesqui-
sa para a descoberta de novos compostos, realizar 
desenvolvimento pré-clínico e estudos clínicos, além 
de auxiliar nos processos de aprovação regulatória. 

Trabalhando por mudan   ças sustentáveis que 
beneficiem os pacientes negligenciados

Dois deles (ASMQ e benznidazol pediátrico) foram produzidos na América Latina por parceiros públicos brasileiros. 

2007                                           2008                                                      2009                           2010                                             2011

LAFEPE
BENZNIDAZOL 12.5 mg
Concentração pediátrica do benznidazol

2011

Doença de Chagas

•	Administração oral simples e segura

•	Desintegra-se facilmente em água
 ou suco

•	Possibilita	melhor	adesão	aos	
60 dias de tratamento

•	Maior segurança ao garantir dose 
	 adequada	à	idade/peso

•	Registrado	no	Brasil	desde	
dezembro de 2011

Como a DNDi trabalha?

NOVOS
TRATAMENTOS
PARA A ÁSIA

2011

LV

(AmBisome®	em	Dose	Única	/
PM+M	/	A®+M	/	PM+A®)
•	Amplo estudo de implementação (4 braços

de tratamento) conduzido em parceria com
autoridades sanitárias no âmbito estadual, 
nacional e regional, e em colaboração 
com	OMS/TDR	e	o	iOWH	(Instituto	para	
a Saúde Global)

•	Recomendados	pelo	Comitê	de	Especialistas	
da OMS para o Controle da Leishmaniose 
(março de 2010)

•	Alto	nível	de	eficácia	e	bom	perfil	de
segurança

•	Adaptados	ao	uso	no	terreno

SSG&PM
(terapia combinada de 
estibogluconato de sódio e 
paramomicina)

2010

LV

•	Parceria	entre	a	DNDi,	a	Plataforma	
para Leishmaniose na África Oriental
(LEAP,	na	sigla	em	inglês),	os	programas	
nacionais de controle do Quênia, Sudão, 
Etiópia	e	Uganda,	MSF	e	OMS

•	Recomendada	pelo	Comitê	da	
Leishmaniose na África Oriental (março
de 2010)

•	Implementação	iniciada	no	Sudão	e	no
Sudão do Sul

NECT
(terapia combinada 
nifurtimox-eflornitina)

2009

Doença
de sono
(etapa 2)

•	Parceria	de	6	anos	entre	DNDi,	MSF,
governos, empresas farmacêuticas e 
OMS

•	Tratamento	de	primeira	linha	utilizado
por mais de 60% de todos os pacientes 
no	estágio	2	de	HAT	(em	2010)

•	Disponível	em	12	países

O modelo da DNDi para desenvolvimento de me-
dicamentos é orientado pelas necessidades dos 
pacientes. Como uma Parceria para o Desen-

volvimento de Produtos (PDP), a DNDi reúne, inde-
pendentemente  das diferentes motivações, parceiros 
públicos, privados e indivíduos comprometidos com a 
luta contra as doenças negligenciadas.

Em seus nove anos de existência, a DNDi assinou 
mais de 300 contratos para projetos diversos com um 
grande número de parceiros científicos, incluindo 
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Portfólio	da	DNDi (até dezembro de 2011)

DNDi lança sexto tratamento e amplia 
portfólio 

Em 2011, DNDi e parceiros lançaram o sexto trata-
mento para doenças negligenciadas, desde sua 
fundação: uma nova concentração pediátrica do 

benznidazol para crianças com a doença de Chagas. 
Este tratamento foi desenvolvido por meio de uma par-
ceria com o Laboratório Farmacêutico de Pernambuco 
(LAFEPE), e registrado pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (ANVISA).

No ano passado, a DNDi também ampliou seu escopo 
de atuação, com a inclusão de dois miniportfólios para 

Legenda:

THA: tripanossomíase humana africana (doença do sono)

LV: leishmaniose visceral

responder às necessidades de pacientes nas áreas do 
HIV pediátrico, assim como de filarioses específicas. 

De acordo com o Plano de Negócios atualizado 
da DNDi, lançado em outubro de 2011, o objetivo pri-
mário da organização é lançar de 11 a 13 novos tra-
tamentos até 2018 – para leishmaniose, doença de 
Chagas, malária, doença do sono (tripanossomíase 
humana africana), HIV pediátrico, e filarioses especí-
ficas –, e estabelecer um portfólio sólido de P&D. Este 
plano estabelece que os projetos para malária serão 
finalizados e transferidos para parceiros até 2014.

Triagem Otimização de 
compostos líderes 

consolidada

Substituto nitroimidazol (LV)

Série Fenarimol
 (Chagas)

Substituto oxaborol (THA)

Formulações alternativas à
Anfotericina B (LV)

Substituto nitroimidazol (THA)

Novos tratamentos para 
LV (África) 

• AmBisome®
• Miltefosina

Novos tratamentos para LV
(América Latina)

Oxaborol SCYX-7158 (THA)

Novos tratamentos para LV
(Bangladesh)

Fexinidazol (THA)

Descoberta                                   

NECT (Estágio 2 de THA)
Nifurtimox-Eflornitina

Co-administração

SSG&PM
(LV na África)
Co-administração

ASMQ
Dose fixa

Artesunato/Mefloquina
(Malária)

ASAQ
Dose fixa

Artesunato/Amodiaquina
(Malária)

K777 (Chagas)

Flubendazol - Macrofilaricida
(Helmintos)

HIV / LV

Principais colaboradores:
- Fontes para compostos hit e 

líderes:
GSK, Anacor, Merck, Pfizer, 
Novartis (GNF, NITD), TB
Alliance,...

- Fontes de compostos para 
triagem:
Eskitis, Institut Pasteur Korea, 
SCYNEXIS, Univ. de Dundee,...

- Centros de referência para
triagem:
LSHTM, Swiss Tropical & Public 
Health Institute, University of 
Antwerp

Azóis E1224 &
Biomarcadores (Chagas)

Novos tratamentos
para LV na Ásia

(Dose única de 
AmBisome®, PM+M / 

A® + M / PM + A®)

LV-2098 (LV)

Inibidores melhorados de 
protease de 1ª linha

• Pró-drogas de LPV/RTV
• Novas formulações de LPV/r

(HIV/pediátrico)

Concentração 
pediátrica do
benznidazol

(Chagas)

Desenvolvimento
Pré-clínico                                 

Desenvolvimento
Clínico                                    Implementação                                 

Pesquisa &
Desenvolvimento 1.
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Doença de Chagas
DNDi amplia portfólio de projetos para a doença de Chagas e 
lança nova concentração pediátrica do benznidazol.

tutes of Health, EUA), assim como 
outras que venham a ser identifica-
das nas atividades de triagem reali-
zadas pela DNDi, serão priorizadas 
de acordo com seu potencial.

Na América Latina, as ativida-
des do consórcio são realizadas na 
Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP). 

Consórcio para a Otimização de 
Compostos	Líderes	para	a	Doença	
de Chagas 

Parceiros: Centro de Otimização de Can-
didatos a Medicamentos (CDCO); Univer-
sidade de Monash, Austrália; Epichem, 
Austrália; Universidade de Murdoch, Aus-
trália; Universidade Federal de Ouro Pre-
to, Brasil; Instituto Pasteur da Coreia; WuXi 
AppTech, China. 
Coordenação:
Coordenador do Programa de Descoberta 
e Pré-Clínico da DNDi: Eric Chatelain
Coordenador do Projeto: Ivan Scandale
Coordenadora do Projeto: Delphine Launay
Início do Projeto: final de 2008

Premiado em 2011 como a me-
lhor Parceria do Ano na DNDi, o  
Consórcio para a Otimização de 
Compostos Líderes para a Doença 
de Chagas foi criado para desen-
volver pelo menos uma nova série 

Fenarimol

Parceiros: Centro de Otimização de Can-
didatos a Medicamentos (CDCO); Monash 
University, Austrália; Epichem, Austrália; 
Universidade de Murdoch, Austrália; Uni-
versidade Federal de Ouro Preto, Brasil e 
Instituto Pasteur da Coreia. 
Coordenação:
Coordenador do Programa de Descoberta 
e Pré-Clínico da DNDi: Eric Chatelain
Gerente do Projeto: Ivan Scandale
Coordenadora do Projeto: Delphine 
Launay
Início do Projeto: final de 2011

Como mencionado acima, o Con-
sórcio de Otimização de Líderes 

otimizada, até 2012, e para iden-
tificar uma nova série química de 
interesse.

Este consórcio identificou dois 
potenciais candidatos à fase pré-
-clínica originados da série fenari-
mol. O trabalho do consórcio tam-
bém permitiu à DNDi ter uma maior 
compreensão das características 
necessárias para que um composto 
seja eficaz no tratamento da doença 
de Chagas. Tal conhecimento será 
aplicado pelo consórcio na proposta 
de um novo candidato em potencial 
para fase pré-clínica, originário da 
classe dos nitroimidazóis (mais po-
tentes e seguros que os atuais tra-
tamentos em uso – benznidazol e 
nifurtimox). 

Paralelamente, séries promisso-
ras identificadas pelo Broad Institute 
na biblioteca do NIH (National Insti-

para Doença de Chagas identificou 
dois compostos promissores. O pro-
jeto está atualmente passando por 
fase pré-clinica não-regulatória, 
enquanto identifica outros candida-
tos, antes de nomear um para de-
senvolvimento pré-clinico regulató-
rio. O objetivo é que haja estudos de  
Boas Práticas Laboratoriais, assim 
como de Boas Práticas Químicas, 
de Fabricação e de Controle, para 
que possa haver uma aplicação for-
mal do composto candidato como 
nova droga para pesquisa, prosse-
guindo eventualmente para estudos 
com humanos em 2012.    

DESENVOLVIMENTO PRÉ-CLÍNICO

DESCOBERTA DE COMPOSTOS

O consórcio reúne pesquisadores da DNDi e de 
parceiros.
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laboração entre o CEADES, a Uni-
versidade Mayor de San Simón, e o 
CRESIB. 

O E1224 recebeu o Prêmio Espe-
cial de Estudos Clínicos de 2011 da 
DNDi. 

Ainda na esfera dos compostos 
azólicos, consta a atuação da Uni-
versidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP), que, em parceria com a 
DNDi, faz avaliações da atividade do 
ravuconazol em diferentes cepas do 
T.cruzi, in vivo e in vitro, e em combi-
nação com o benznidazol.

Biomarcadores	da	Resposta	Te-
rapêutica

Em paralelo, a DNDi começou a 
avaliação de biomarcadores para a 
doença de Chagas, no que diz res-
peito ao seu potencial de avaliação 
clínica de resposta terapêutica. No 
contexto do estudo E1224, marca-
dores de resposta ao tratamento, 
tais como serologia convencional 
e não-convencional, ensaio multi-
plex,  fatores pró-trombóticos sele-
cionados e fragmento Apolipoproteí-
na A1, serão avaliados.   

Outras atividades foram iniciadas 
em 2011, com o Hospital Universitá-

K777

Parceiros: Universidade da Califórnia em 
São Francisco (UCSF), Estados Unidos.
Coordenação:
Coordenador do Programa de Descoberta 
e Pré-Clínico da DNDi: Eric Chatelain
Início do projeto: setembro de 2010

    DESENVOLVIMENTO PRÉ-CLÍNICO

um estudo randomizado, multicên-
trico, controlado por placebo que 
está avaliando três  diferentes doses 
orais de E1224 (alta dose por qua-
tro semanas e oito semanas; baixa 
dose por oito semanas) e o benzni-
dazol. Ao todo 231 pacientes foram 
recrutados para este estudo nas ci-
dades bolivianas de Cochabamba e 
Tarija.

O estudo, coordenado pela DNDi 
e conduzido pelo CRESIB, pela Pla-
taforma de Atenção Integral aos Pa-
cientes com Doença de Chagas, na 
Universidade Mayor de San Simón 
e Universidade Autônoma Juan Mi-
sael Saracho, vai avaliar o potencial 
do E1224 como tratamento oral, fá-
cil de usar, seguro e acessível para 
a doença de Chagas. Em estudos 
prévios, o E1224 demonstrou poten-
te atividade in vitro e in vivo contra o 
T.cruzi. 

Caso o E1224 evolua com suces-
so para estudos clínicos de Fase III, 
ele pode se tornar o primeiro novo 
tratamento para a doença de Cha-
gas em 40 anos. 

A Bolívia foi escolhida devido à 
incidência significativa da doença no 
país e à existência da Plataforma de 
Atenção Integral aos Pacientes com 
Doença de Chagas, fruto de uma co-

Compostos	azólicos:	E1224	&	
Biomarcadores

Parceiros: Eisai Co. Ltd., Japão; Platafor-
ma de Atenção Integral aos Pacientes com 
Doença de Chagas, Espanha/Bolívia; Uni-
versidade Federal de Ouro Preto, Brasil; 
Universidade Mayor de San Simón, Bolívia; 
Universidade Autônoma Juan Misael Sara-
cho, Bolívia; Coletivo de Estudos Aplicados 
e Desenvolvimento Social (CEADES), Bolí-
via; Cardinal Systems, França; Blanchard 
& Associados, Argentina; LAT Research, 
Argentina; Universidade McGill, Canadá; 
Hospital Universitário de Genebra, Suíça; 
Universidade da Geórgia, EUA; Instituto 
de Pesquisa Biomédica do Texas, EUA; 
Universidade do Texas em El Paso, EUA; 
Instituto Nacional de Parasitologia Dr. M. 
Fatala Chaben, Argentina; Núcleo de De-
senvolvimento Farmacêutico e Cosmético 
(NUDFAC), Brasil; Conselho Nacional de 
Investigação Científica e Técnica (CONI-
CET), Argentina; Médicos Sem Fronteiras, 
Espanha; Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), Brasil; Centro de Pesquisa em Saú-
de Internacional de Barcelona (CRESIB), 
Espanha.  
Coordenação: 
Coordenadora do Programa Clínico em 
Doença de Chagas da DNDi: Isabela Ribeiro
Coordenador do Programa de Descoberta 
e Pré-Clínico da DNDi: Eric Chatelain
Coordenadora Clínica: Fabiana Alves
Coordenadora de Projetos: Bethania Blum
Início do Projeto: 2010

DNDi, Eisai Co. Ltd. e parceiros 
iniciaram em julho de 2011, na Bolí-
via, um estudo de prova de conceito 
de fase II para avaliar a segurança 
e a eficácia do E1224 em indivíduos 
com doença de Chagas crônica in-
determinada. Pertencente à classe 
dos compostos azólicos, o antifún-
gico E1224 é uma promissora pró-
-droga do ravuconazol em estágio 
clínico de desenvolvimento. Este é 

O K777 é um inibidor de protease 
que inibe a cruzaína, a protease mais 
importante para a sobrevivência do 
T.cruzi. O K777 foi originalmente ca-
racterizado pelo Centro de Pesquisa 
em Doença Tropical Parasitária de 
Sandler, na UCSF, e desde então 
tem se mostrado seguro e eficaz em 

             DESENVOLVIMENTO CLÍNICO

modelos animais com a doença de 
Chagas aguda e crônica. O princi-
pal objetivo deste projeto é conduzir 
estudos pré-clínicos de segurança e 
toxicologia para completar a docu-
mentação regulatória para avaliação 
clínica do K777.

A equipe do projeto recebeu o prêmio durante a Reu-
nião de Parceiros da DNDi em dezembro de 2011.
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Concentração pediátrica do 
benznidazol

Parceiros: Laboratório Farmacêutico do 
Estado de Pernambuco (LAFEPE), Bra-
sil; Hospital de Niños Ricardo Gutierrez, 
Argentina; Instituto Nacional de Parasi-
tologia, Dr. M. Fatala Chaben, Argentina; 
Hospital de Niños de Jujuy, Argentina; Mi-
nistério da Saúde, Província de Jujuy, Ar-
gentina; Hospital Público Materno Infantil 
de Salta, Argentina; Centro de Chagas e 
Patologia Regional do Hospital Indepen-
dência, Santiago del Estero, Argentina; 
CONICET/INGEBI, Argentina; Centro Na-
cional de Diagnóstico e Investigacão de 
Endemo-epidemias (CeNDIE), Ministério 
da Saúde, Argentina; Universidade de Li-
verpool, Reino Unido; NUDFAC, Brasil; 
CRO - LAT Research, Argentina.
Coordenação:
Coordenadora do Programa Clínico em 
Doença de Chagas da DNDi: Isabela 
Ribeiro
Coordenadora de Projetos: Bethania Blum
Data de início do projeto: Junho de 2008

Após registro concedido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (ANVISA) em dezembro de 
2011, a nova concentração pediátri-
ca do benznidazol (LAFEPE – Benz-
nidazol, 12,5 mg), desenvolvida em 
colaboração por DNDi e LAFEPE, 
teve seu primeiro lote comercial 
disponibilizado em maio de 2012.

Até hoje, o benznidazol estava 
disponível apenas como comprimi-
do de 100 mg para adultos. O trata-

mento de crianças pequenas exigia 
que se cortasse o comprimido de 
adulto em vários pequenos peda-
ços, ou que se macerasse a quan-
tidade necessária, diluindo o pó 
resultante em líquido duas vezes ao 
dia, por 60 dias. Este método com-
plexo e ineficiente pode resultar em 
dosagem inadequada, com maior 
risco de efeitos colaterais, trata-
mento ineficaz, e até de interrupção 
do tratamento.

O novo produto vem atender a 
uma demanda antiga de médicos 
pediatras, profissionais de saúde 
e mães que vivem com a doença 
de Chagas. Com a nova concen-
tração, bebês recém-nascidos e 
crianças de até 2 anos de idade (ou 
com menos de 20 quilos) poderão 
ser tratadas com uma dosagem do 
benznidazol mais adaptada a esta 
população, permitindo um trata-
mento mais simples, uma vez que 
o produto se desintegra facilmente 
em água ou suco. 

Sabe-se que ~90% dos recém-
-nascidos podem eliminar o para-
sita se tratados com benznidazol 
no primeiro ano de vida. Logo, 
bebês nascidos com a doença de 
Chagas são a população que mais 
pode se beneficiar do tratamen-
to com benznidazol. Ainda assim, 
pediatras e mães tiveram que es-

perar mais de 40 anos (o benzni-
dazol foi disponibilizado na década 
de 1970) para ter acesso a uma 
concentração pediátrica deste 
medicamento.

A DNDi e o LAFEPE iniciaram 
em 2012 consultas em países da 
América Latina para uma possível 
extensão geográfica do registro. O 
produto, no entanto, já está disponí-
vel para compra por meio do Fundo 
Estratégico da Organização Pan-
-Americana da Saúde (OPAS) ou por 
contato direto com o LAFEPE.

Estudo	de	Farmacocinética
Populacional	do	Benznidazol	
em Crianças

Com todos os 80 pacientes recru-
tados até maio de 2012, o estudo 
Pop-PK do benznidazol tem como 
objetivo contribuir com novas evi-
dências para a determinação do 
regime de tratamento ideal em 
crianças tratadas com o medi-
camento. O estudo acontece na 
Argentina em centros na capital, 
Buenos Aires, e em áreas endê-
micas do Noroeste da Argentina, 
como Jujuy, Salta e Santiago del 
Estero. 

IMPLEMENTAÇÃO

Estudo PCR

Em 2011, a DNDi e a organização internacional de ajuda humanitária Mé-
dicos Sem Fronteiras (MSF) completaram o recrutamento de 220 pacien-
tes do estudo ‘Otimização do Processo de Amostragem para a Avaliação da 
Resposta Parasitológica pela Técnica de PCR em Pacientes com Doença de 
Chagas Crônica Tratados com Benznidazol em Aiquile, na Bolívia’. O estudo, 
com apoio da Universidad Mayor de San Simon, Bolívia e Conselho Nacional 
de Investigação Científica e Técnica (CONICET), Argentina, entra na fase de 
seguimento dos pacientes recrutados, por até 12 meses. Os resultados finais 
devem ser publicados no primeiro trimestre de 2013. 

rio de Genebra (Suíça) e a Universi-
dade McGill, em Montreal (Canadá), 
para avaliar assinaturas proteômi-
cas e identificar novos marcadores 
em potencial. As amostras clíni-
cas coletadas no estudo TRAENA 
serão também testadas por PCR, 
usando-se técnica padronizada e 
validada para a detecção de DNA de 
T.cruzi. 

Além disso, um financiamento do 
Wellcome Trust foi obtido em 2011, 
para um estudo em primatas não-
-humanos que busca determinar se 
as amostras de sangue para PCR 
conseguem diferenciar sistematica-
mente cura parasitológica estéril de 
falha de resposta ao tratamento. O 

estudo está em fase preparatória e 
deve começar em 2012.

Finalmente, a DNDi integra a 
nova rede de pesquisa NHEPACHA, 

criada para a avaliação a longo pra-
zo de potenciais marcadores bioló-
gicos na doença de Chagas.
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Para facilitar a implementação do benznidazol 
pediátrico nos sistemas públicos de saúde, a DNDi 
desenvolveu materiais de IEC (Informação, Educação 
e Comunicação). As ferramentas disponibilizadas 

Promovendo o uso racional do benznidazol 12,5mg 
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Paciente: _____________________________________________

Responsável: __________________________________________Guia do Paciente  
BENZNIDAZOL uso pediátrico

Possíveis dúvidas dos responsáveis

1 – Se o vidro cair no chão e quebrar, o que devo 
fazer com os comprimidos?

Os comprimidos devem ser descartados e deve-se 
procurar o posto de saúde para a substituição do frasco.

2 – Caso parte do medicamento caia no chão 
durante o preparo da solução, o que devo fazer?

Descartar a solução preparada e preparar nova 
solução, pois é importante que a criança receba a 
dose diária correta.

3 – Qual é a quantidade exata de líquido para diluir 
o medicamento? 

Um comprimido deve ser diluído em 5 a 10 ml de 
líquido (1-2 colheres de chá).

4 - Como proceder se o bebê vomitar parte da 
solução já ingerida?

Se o vômito ocorreu logo após a ingestão do me-
dicamento, uma nova dose deve ser administrada, 
para garantir o efeito do tratamento.

5 – Se eu esquecer de dar um comprimido durante 
o dia devo interromper o tratamento?

Não! Registre a dose não tomada na cartela de con-
trole de administração e dê a proxima dose normal-
mente. Ao completar 60 dias, acrescente uma nova 
tomada para cada dose esquecida.

CONSERVAÇÃO E CUIDADOS

Manter os comprimidos de BENZNIDAZOL em 
temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e 
protegê-los da luz solar e da umidade.

Considerações

Peso  (Kg)

Tabela de Doses

2,5 a < 5 kg

5 a < 10 kg

10 a < 15 kg

CONSERVAÇÃO E CUIDADOS
Manter os comprimidos de BENZNIDAZOL em 
temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e 
protegê-los da luz solar e da umidade.

Todo medicamento deve permanecer 
fora do alcance de crianças.

Guia do profissional de Saúde
BENZNIDAZOL uso pediátrico

Orientações importantes para o paciente 
O paciente deve ser informado sobre a possibilidade de ocorrência de 
reações adversas e como proceder em caso de aparecimento; 
O paciente deve informar o seu médico se está fazendo uso de algum 
outro medicamento;
O paciente não deve interromper o tratamento sem informar o seu médico;
Caso uma ou mais doses não sejam administradas, o tratamento 
não deve ser interrompido e a próxima dose deve ser adminis-
trada normalmente;
As doses não tomadas devem ser registradas na tabela de controle 
de dosagem;
Para cada dose não administrada, o tratamento deverá ser pro-
longado proporcionalmente, a fim de completar 60 dias inteiros 
de tratamento; 
Caso a criança vomite parte ou a totalidade da dose recebida, o res-
ponsável deve administrar uma nova dose para garantir o efeito do 
tratamento.

Em caso de surgimento de qualquer efeito colateral: 
   Orientar o paciente a procurar o seu médico 
   Notificar ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária 

Reações adversas:
As reações adversas são frequentes, principalmente nos adultos. 
Em crianças, especialmente em recém-nascidos, a tolerabilidade é 
melhor. As reações adversas mais frequentes são:

  Reações cutâneas por hipersensibilidade, aparecendo geralmente 
  por volta do 9º dia de tratamento, com necessidade de 
  suspensão definitiva do tratamento em < 1% dos casos;
  Distúrbios gastrintestinais, como náuseas, vômitos, diarréia e 
  cólica intestinal, muito comuns na fase inicial do tratamento;
  Polineuropatia periférica, dose dependente, aparecendo 
  geralmente após a 5ª semana de tratamento;
  Cefaleia, vertigem, fadiga, artralgias, edema generalizado ou 
  nas extremidades, anorexia, e alteração das enzimas hepáticas;
  Hipoplasia medular em <1% dos casos, com necessidade de 
  suspensão do tratamento.

CARTAZES

GUIA	PARA
PROFISSIONAIS	DE	SAÚDE

CARTILHA	PARA
PACIENTES

CARTILHA	PARA	CONTROLE
DO	TRATAMENTO

Retire o 
comprimido 
do frasco

1 2
Coloque o 
comprimido em 
um recipiente 
com água 
potável ou outro 
líquido escolhido

3
Espere diluir 
e mexa com 
cuidado para 
misturar

4
De para a 
criança beber em 
um recipiente 
medidor

5
Em caso de 
restos do 
medicamento 
no fundo do 
recipiente 
medidor após 
a dose, colocar 
novamente 
a mesma 
quantidade de 
líquido para nova 
administração 

6
Administrar 
todo conteúdo 
do recipiente 
medidor

7
Marque 
cada dose 
administrada do 
medicamento 
em sua tabela 
de controle

contêm informações importantes para promover o 
uso correto e seguro do medicamento aos profissio-
nais de saúde, mães e/ou cuidadores. Veja abaixo 
alguns dos materiais que foram disponibilizados: 
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2 OMS. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/en/. 
3 OMS. The World Health Report (Relatório Mundial da Saúde). Genebra; 2004. Disponível em: http://www.who.int/whr/2004.
4 Parada H, Carrasco HÁ, Anez N, Fuenmayor C, Iglessis I. Cardiac involvment is a constant finding in acute Chagas disease: a clinical, parasitologi-
cal and hisphatological study. Int J Cadiol. 1997. 60: 49–54. 

QUAL O IMPACTO ANUAL DA DOENÇA DE CHAGAS?

• Mais de 100 milhões de pessoas em risco

• Cerca de 8 milhões de pessoas infectadas2

• 12.000 mortes3

COMO A DOENÇA DE CHAGAS É TRANSMITIDA?

Causada pelo parasita cinetoplastida Trypanosoma cru-
zi, a doença de Chagas é transmitida, nos países en-
dêmicos, principalmente por insetos conhecidos como 
barbeiros. Outras formas de transmissão incluem: 
transfusão de sangue, transplante de órgãos, de forma 
congênita e pela ingestão de alimentos contaminados. 

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?

A doença se apresenta em duas fases clínicas: 

Aguda (fatal para 2-8% das crianças)4, assintomática, na 
maioria das vezes, ou não reconhecida devido a sinto-
mas não específicos como febre, mal-estar, linfadeno-
patia generalizada e hepatoesplenomegalia, que desa-
parecem espontaneamente em 4-6 semanas. 

Crônica (pode ser dividida em duas fases): 

• Fase indeterminada assintomática durante a qual pa-
cientes podem transmitir o parasita, principalmente 
pela via congênita, apesar de não apresentarem sinais 
da doença e que pode durar até 10 anos. 

• Fase sintomática que ocorre em até 30% dos pacien-
tes infectados e na maioria das vezes envolve o cora-
ção ou o trato gastrointestinal. 

ONDE OCORRE A DOENÇA DE CHAGAS?

Endêmica em 21 países da América Latina, a doença 
tem se espalhado para Europa, Estados Unidos, Austrá-
lia e Japão. 

QUAIS SÃO OS TRATAMENTOS ATUALMENTE DISPONÍ-
VEIS E SUAS LIMITAÇÕES?

Os atuais tratamentos podem curar o paciente na fase 
aguda da doença, mas não possuem eficácia comprova-
da para a fase crônica. 

Benznidazol e nifurtimox:

• Consenso para o tratamento da fase aguda e crônica 
precoce da doença

• Tratamento de longa duração (de 30 a 60 dias)

• Toxicidade dose-dependente 

• Alto índice de não adesão por parte dos pacientes

•  Não há tratamento de consenso para a fase crônica sin-
tomática

QUAIS SÃO AS ATUAIS NECESSIDADES DE TRATAMENTO 
DOS PACIENTES DE CHAGAS?

• Novo medicamento de uso oral, seguro, eficaz, adapta-
do ao uso no campo, e que funcione para as duas fases 
da doença. 

• Exames que comprovem a efetividade terapêutica e/ou 
a cura (biomarcadores).

A doença parasitária que mais mata na região e a principal causa 
de miocardiopatia infecciosa em todo o mundo

DOENÇA	DE	CHAGAS

O QUE A DNDi ESTÁ FAZENDO?

Curto prazo: após disponibilizar em 2011 uma nova concen-
tração pediátrica do benznidazol, é preciso ampliar o aces-
so a este medicamento, com registro e disponibilização em 
países prioritários e inclusão do mesmo na lista de medica-
mentos essenciais da OMS. 

Médio prazo: desenvolvimento de melhores tratamentos 
através de mudanças de indicação terapêutica e terapias 
combinadas.

Compostos azólicos: desenvolvimento clínico de compostos 
já conhecidos e utilizados contra infecções fúngicas para 
uso em monoterapia para a doença de Chagas e/ou em 
combinação com medicamentos já existentes.

Longo prazo: novos medicamentos e melhor capacidade de 
pesquisa e tratamento.

A DNDi continua identificando e engajando parceiros dos 
setores público e privado, no âmbito do Consórcio de Oti-
mização de Compostos Líderes para a Doença de Chagas, 
com o objetivo de identificar, caracterizar e avançar o de-
senvolvimento de candidatos promissores. Além disso, a 
DNDi apoia as capacidades regionais de pesquisa clínica, 
por meio da Plataforma de Pesquisa Clínica em Doença de 
Chagas, lançada em 2009 (ver p. 12). 

Até 2018, a DNDi pretende disponibilizar os seguintes tra-
tamentos, a partir de seu portfólio para doença de Chagas: 

• Um tratamento oral, seguro e efetivo para o tratamento 
da doença de Chagas crônica, idealmente efetivo para a 
forma aguda da doença. 

• Biomarcadores que possibilitem compreender a progres-
são da doença, e que facilitem o desenvolvimento de fer-
ramentas para diagnóstico e teste de cura que possam 
apoiar a P&D de novos tratamentos.
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▲

▲

Plataforma	de	Pesquisa	Clínica	em			Doença	de	Chagas

Fundada em outubro de 2009, em Uberaba, 
Brasil, a Plataforma de Chagas trabalha de 
forma flexível e guiada pelas necessidades 

dos pacientes. Tem como objetivo fornecer apoio 
concreto para P&D, por meio da promoção de 
treinamentos, do fortalecimento das estruturas e 
capacidades, da definição e cumprimento das nor-
mas e regulamentos, da integração dos princípios 
éticos entre as diferentes populações e países e 
da definição do perfil do produto alvo, bem como 
discutir os desafios de acesso a novas tecnologias 
e àquelas já disponíveis. 

Ao longo de 2011, a Plataforma consolidou e 
expandiu suas atividades ao fornecer apoio para 
o início de três ensaios clínicos na América Latina 
e também para a implantação da nova concen-
tração pediátrica do benznidazol, registrado com 
apoio desta Plataforma, em dezembro de 2011, 
no Brasil. A Plataforma de Chagas proporcionou 
ainda um fórum para discussão e troca de infor-
mações para a pesquisa clínica sobre a doença 
de Chagas, incluindo a identificação de priorida-
des para a investigação de marcadores biológicos 
para Chagas. Entre outras atividades, a Platafor-

Organizações com representantes na Plataforma

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS); Departamento para o Controle das Doenças Tropicais Negligen-
ciadas da OMS; Ministérios da Saúde e Programas Nacionais de Controle dos seguintes países: Argentina, Bo-
lívia, Brasil, México; Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Argentina; Instituto Nacional de Parasitología Dr. M 
Fatala Chabén, Argentina; Hospital de Niños de Jujuy, Argentina; Hospital Público Materno-Infantil de Salta, 
Argentina; Centro de Chagas y Patologia Regional, Santiago del Estero, Argentina; Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina; Instituto Oswaldo Cruz, Brasil; Instituto de Pesquisa 
Evandro Chagas – Fiocruz, Brasil; Centro de Pesquisas René Rachou – Fiocruz, Brasil; Universidad Mayor de 
San Simón – Plataforma de Atenção Integral a Pacientes com a Doença de Chagas, Bolívia; CRESIB – Hospital 
Clínic Barcelona, Espanha; Médicos Sem Fronteiras; Institut de Recherche pour le Développement, França; Eisai 
Co. Ltd., Japão; Fundação Mundo Sano, Argentina; Federação Internacional de Pessoas Afetadas pela Doença de 
Chagas (Findechagas) e Rede NHEPACHA (Nuevas Herramientas para el Diagnóstico y la Evaluación del Paciente 
con. Enfermedad de Chagas).

Mais de 70 organizações de 20 países estão represen-
tadas na Plataforma

ma revisou os principais estudos em andamento 
ao longo do ano, contribuindo para a integração 
de informações dos diferentes projetos.

Número de
organizações

Natureza das
organizações

43 Instituições Acadêmicas/
Científicas

8 Instituições Governamentais

10 Institutos de Saúde

5 ONG/Org. sem fins lucrativos

4 Associações de Pacientes

2 Indústrias Farmacêuticas

1 Organismos Internacionais

73
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Plataforma	de	Pesquisa	Clínica	em			Doença	de	Chagas

Principais	Conquistas	e	Atividades	em	2011

TRATAMENTOS

Atuou ativamente no desenvolvimento e registro do 
LAFEPE Benznidazol 12,5 mg (nova concentração pe-
diátrica do benznidazol), fruto da parceria entre a DNDi 
e o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernam-
buco (LAFEPE). Este tratamento é a única opção atual-
mente disponível para tratar bebês e crianças de até 2 
anos de idade. 

COMUNICAÇÃO

Duas ferramentas de comunicação da Plataforma de 
Chagas foram lançadas em 2011. O Informativo da Pla-
taforma teve sua primeira edição publicada em agosto 
de 2011 em português, espanhol e inglês. Ele oferece 
uma atualização dos estudos clínicos em andamento e 
tem como objetivo discutir os desafios técnicos e ope-
racionais, bem como os problemas de acesso e ino-
vação na América Latina. A outra ferramenta é o Web 
Fórum – um espaço de trabalho on-line para debater 
sobre as atividades de Chagas na região e uma arena 
para a troca de experiências que reúne mais de 120 
membros de 73 organizações e 20 países.

ACESSO

O Web Fórum da Plataforma tem proporcionado um 
espaço para a discussão e de partilha de informa-
ções relacionadas ao acesso aos tratamentos da 
doença de Chagas. A Plataforma também colaborou 
com a produção de materiais de Informação, Educa-
ção e Comunicação para o uso racional do benznida-
zol pediátrico.

ESTUDOS	CLÍNICOS

Em 2011, três estudos que recebem apoio da Plata-
forma foram iniciados: 1) estudo de farmacocinética 
populacional de crianças tratadas com benznidazol, 
incluindo a nova concentração pediátrica, realizado na 
Argentina; 2) estudo para otimização do procedimento 
de coleta de amostra de PCR para avaliar a resposta 
parasitológica em pacientes com a doença de Chagas 
crônica tratados com benznidazol em Aiquile, Bolí-
via; 3) estudo para avaliar a segurança e a eficácia do 
E1224, um pró-fármaco do ravuconazol, também na 
Bolívia (ver p. 8 e 9). 

INFRAESTRUTURA

A Plataforma possibilitou a aquisição de equipamentos 
de laboratório e construiu áreas separadas para o la-
boratório da Plataforma de Atenção Integral a Pacien-
tes com a Doença de Chagas, como parte das ativida-
des preparatórias para o estudo de prova de conceito 
do E1224, na Bolívia, e o estudo de farmacocinética 
populacional da nova concentração pediátrica do benzni-
dazol, realizado na Argentina. 

REUNIÕES

Em 2011, a rede de pesquisa ibero-americana NHEPA-
CHA, membro da Plataforma, organizou duas reuniões 
na Espanha e na Argentina para iniciar o trabalho que 
vai rever as prioridades em pesquisa em marcadores 
biológicos da doença de Chagas e facilitar o seguimen-
to de pacientes a longo prazo. A segunda reunião da 
Plataforma aconteceu no final de 2011 no Brasil com 
mais de 90 participantes, incluindo pesquisadores de 
diversos países, e representantes da OPAS, da OMS, 
dos Programas Nacionais de Controle dos países mais 
afetados e da Federação Internacional de Pessoas Afe-
tadas pela Doença de Chagas (FINDECHAGAS). Todos 
os projetos em andamento sobre a doença de Chagas 
foram revistos e discutidos.

FORTALECIMENTO	DAS	CAPACIDADES

A Plataforma de Chagas proporcionou treinamentos em 
Boas Práticas Clínicas e reuniões de Pesquisadores na 
Bolívia e Argentina para os membros das equipes en-
volvidas nos estudos clínicos para a doença de Chagas. 
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Leishmanioses
DNDi amplia o portfólio com a inclusão de
atividades pré-clínicas para a leishmaniose cutânea. 

Novos tratamentos para LV na  
América	Latina		(Projeto	LV	Brasil)

Parceiros: Centro de Pesquisa René Ra-
chou (CPqRR) – Fiocruz-MG; Universidade 
de Brasília; Hospital Infantil João Paulo II – 
FHEMIG; Universidade Estadual de Montes 
Claros; Universidade Federal do Piauí; Uni-
versidade Federal de Sergipe; Hospital São 
José de Doenças Infecciosas; Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro; Programa de 
Controle das Leishmanioses / Ministério da 
Saúde do Brasil.
Coordenação: Gustavo Romero (UnB), 
Fabiana Piovesan Alves (DNDi) e Thaís 
Amaral (CPqRR, FIOCRUZ)
Equipe de monitores clínicos: Joelle Rode 
e Tatiana C. Ribeiro de Senna. 
Início do projeto: outubro de 2010

O ‘LV Brasil’ é um estudo clí-
nico de fase III/IV, financiado pelo 
Ministério da Saúde do Brasil, que 
tem como objetivo avaliar a eficácia 
e segurança dos tratamentos re-
comendados para a leishmaniose 

visceral no Brasil – antimoniato de 
meglumina, desoxicolato de anfote-
ricina B e anfotericina B lipossomal 
–, assim como da combinação do 
antimoniato de meglumina com an-
fotericina B lipossomal. A inclusão 
do braço de combinação foi fruto de 
consenso a partir de reuniões téc-
nicas com pesquisadores em leish-
manioses e o Programa de Controle 
das Leishmanioses, sobre a neces-
sidade de se avaliar a combinação 
de medicamentos como estratégia 
de curto prazo para se melhorar o 
tratamento da LV no Brasil. O racio-
nal da terapia em combinação é de 
se propor um tratamento de menor 
duração, toxicidade e custo, melho-
rando a adesão dos pacientes, o que 
resulta potencialmente em melhor 
eficácia, assim como potencial re-
dução de risco de desenvolvimento 
de resistência. Até junho de 2012, 

 DESENVOLVIMENTO CLÍNICO

137 pacientes haviam sido incluídos 
no estudo, entre homens e mulhe-
res, de 6 meses a 50 anos de idade. 
O estudo tem monitoramento clíni-
co contínuo, que garante sua im-
plementação de acordo com BPC, 
assim como um monitor médico in-
dependente, e um comitê de moni-
toramento de eficácia e segurança. 
O gerenciamento de dados é feito 
em colaboração com pesquisadores 
da UERJ.

Um dos fatores que resultam na 
não elegibilidade de pacientes é a 
co-infecção de LV-HIV, que aumen-
tou significativamente nos últimos 
10 anos no Brasil. A DNDi está ava-
liando perspectivas de implementa-
ção de um estudo clínico específico 
para o grupo de pacientes co-infec-
tados, que apresentam pior res-
posta ao tratamento de LV.

DESENVOLVIMENTO PRÉ-CLÍNICO

Leishmaniose Cutânea (LC)

Parceiros: Mashhad University of Medical 
Sciences, Irã; PECET, Universidad de An-
tioquia Medellín, Colômbia; Imperial Col-
lege of Science, Technology and Medicine, 
Reino Unido; Centro de Pesquisas René 
Rachou (CpqRR), FIOCRUZ, Brasil; Labo-
ratório de Biologia Parasitária Intracelu-
lar, NIH, EUA; Laboratório de Imunologia, 
Divisão de Proteínas Terapêuticas, OBP, 
CDER, FDA, EUA.
Coordenação:
Conselheiro Sênior para Leishmaniose: 
Farrokh Modabber (DNDi)
Coordenadoras Clínicas: Fabiana Alves e 
Gwenaëlle Carn (DNDi)

O objetivo da DNDi é desenvol-

ver um novo tratamento para LC 
baseado em três componentes: an-
tiparasitário, cicatrizante, e imuno-
modulador. Busca-se um tratamen-
to seguro, tópico ou oral, de baixo 
custo, que possa ser utilizado por 
pacientes em áreas remotas, e que 
cure as lesões de forma eficaz, 
sem deixar cicatrizes profundas.

A atual estratégia da DNDi é se-
lecionar um agente cicatrizante já 
desenvolvido, a ser combinado com 
uma droga antiparasitária, identifica-
da por uma das abordagens abaixo: 
• Desenvolvimento de uma formu-

lação tópica de Anfotericina B

• Triagem de medicamentos orais 
selecionados, já em uso com ou-
tras indicações

A longo prazo, a DNDi espera 
combinar estes dois elementos com 
um imunomodulador. 



15Pesquisa & Desenvolvimento – Leishmanioses

Uma doença ainda negligenciada que afeta cinco continentes 

LEISHMANIOSES

LEISHMANIOSES

• 350 milhões de pessoas em risco em 98 países

• 2,357 milhões de DALYs5 globalmente6

As leishmanioses são causadas por mais de 20 espé-
cies do parasita cinetoplastida Leishmania, que podem 
ocasionar desde lesões ulceradas simples e autolimi-
tadas na pele, até doença visceral com manifestações 
graves – potencialmente letais se não tratadas. As 
leishmanioses estão fortemente associadas à pobreza 
e têm grande impacto sobre as populações afetadas.

Leishmaniose Cutânea (LC)
QUAL É O IMPACTO DA LC?

• 1.2 milhões de novos casos por ano7

COMO A LC É TRANSMITIDA? 

A LC é transmitida através da picada de insetos vetores fle-
botomíneos. Mais de 20 espécies do parasita cinetoplasti-
da Leishmania podem ser transmitidas para humanos por 
cerca de 30 espécies de flebotomíneos, aqui no Brasil co-
nhecidos como mosquito-palha, cangalhinha ou birigui. O 
Brasil é o país com o maior número de casos reportados 
anualmente, com 21.981 casos em 2010, distribuídos por 
todo o território nacional, sendo 217 municípios considera-
dos de transmissão moderada a intensa. 

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS SINTOMAS DA LC?

A LC é caracterizada por lesões na pele que podem ser 
únicas ou múltiplas, na forma clássica de úlceras com 
bordas elevadas ou lesões nodulares, verrucosas, entre 
outras. A LC observada no Brasil usualmente evolui de 
forma crônica, e cura espontânea pode ser eventualmen-
te observada após 6 meses de evolução8. A leishmaniose 
tegumentar pode ainda se manifestar como doença difusa 
(geralmente associada à infecção por L. amazonensis e de 
difícil tratamento) ou disseminada. A leishmaniose muco-
sa (LM) está associada à doença causada por Leishmania 

braziliensis, ocorre meses ou anos após a resolução das le-
sões cutâneas, e pode evoluir de forma grave acometendo 
faringe, laringe e traqueia. A LM é reportada principalmen-
te no Brasil, Bolívia e Peru. Nas Américas, a DNDi definiu 
a Leishmania braziliensis como espécie prioritária para a 
busca de novo tratamento, pelo seu impacto em saúde pú-
blica. A LC, em geral, não oferece risco de vida, mas pode 
causar incapacidade e deixar lesões permanentes que le-
vam ao estigma e  ao preconceito social. 

ONDE OCORRE LC?

A LC afeta populações pobres que vivem em áreas remotas 
e usualmente carecem de serviços de assistência à saúde. 
A maioria dos casos ocorre no Afeganistão, Algéria, Co-
lômbia, Brasil, Irã, Síria, Etiópia, Sudão, Costa Rica e Peru, 
que juntos somam 70-75% das estimativas globais de inci-
dência da LC9.

QUAIS SÃO OS ATUAIS TRATAMENTOS E SUAS LIMITAÇÕES?

Atualmente, os antimoniais estibogluconato de sódio (Pen-
tostam®) e antimoniato de meglumina (Glucantime®) 
continuam sendo os medicamentos mais usados para 
tratar as diversas formas de leishmaniose tegumentar, a 
despeito de sua alta toxicidade, com risco de eventos raros, 
mas letais, como arritmias cardíacas e pancreatite aguda. 
Terapias alternativas são termoterapia, crioterapia e para-
momicina tópica. 

QUAIS SÃO AS NECESSIDADES DE TRATAMENTO DOS 
DOS PACIENTES DE LC?

Tratamento tópico seguro, ou oral, desde que bem tolera-
do, de baixo custo, que cure as lesões sem deixar cicatriz 
profunda, e que possa ser administrado em serviço primá-
rio de saúde ou pelo próprio paciente sem necessidade de 
seguimento por profissionais de saúde. 

5 DALYs são uma medida de impacto social, correspondendo à soma de anos de vida em potencial, perdidos devido a mortalidade prematura, e dos 
anos de vida produtiva perdidos por incapacidade.
6 Peter J. Hotez, et al. Combating tropical infectious diseases: report of the Disease Control Priorities in Developing Countries Project. Clinical Infectious 
Diseases, Chicago, v. 38, n. 6, p. 871-878, 2004.
7 Alvar J, Vélez ID, Bern C, Herrero M, Desjeux P, et al. (2012) Leishmaniasis Worldwide and Global Estimates of Its Incidence. PLoS ONE 7(5): e35671. 
doi:10.1371/journal.pone.0035671
8 Control of the Leishmaniasis: Report of a Meeting of the WHO Expert Committee on the Control of Leishmaniasis, Geneva, 22-26 March 2010. 
WHO. Geneva, 2010. 
9 Alvar J, Vélez ID, Bern C, Herrero M, Desjeux P, et al. (2012) Leishmaniasis Worldwide and Global Estimates of Its Incidence. PLoS ONE 7(5): e35671. 
doi:10.1371/journal.pone.0035671

O QUE A DNDi ESTÁ FAZENDO?

A estratégia da DNDi para LC é desenvolver um tratamento de 
curta duração, seguro, eficaz, de baixo custo e adaptado às ne-
cessidades dos pacientes, com prioridade para a LC causada 
pelos parasitas L. tropica e L. braziliensis, mas que idealmente 
possa ser usado para qualquer LC (ver p. 14). 
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• Anfotericina B lipossomal [AmBisome®]: boa eficácia, 
melhor tolerabilidade, porém cara.13

• Miltefosina: primeiro medicamento oral comercializado 
registrado na Índia; caro; requer tratamento de 28 dias e 
é teratogênico. Um estudo clínico foi realizado no Brasil, 
porém os dados ainda não foram publicados. 

• Paramomicina: inicialmente registrada na Índia e mais 
recentemente na região Leste da África; requer 3 sema-
nas de administração intramuscular. Não há dados de 
sua eficácia no Brasil.

QUAIS SÃO AS NECESSIDADES DE TRATAMENTO DOS 
PACIENTES DE LV?

A DNDi definiu como meta a busca de um novo tratamento 
para LV que seja administrado por via oral, eficaz, seguro, 
de baixo custo e curta duração. A co-infecção LV–HIV é hoje 
um problema emergente de saúde pública no Brasil. Diante 
dessa realidade, há uma necessidade de estudar o melhor 
tratamento para pacientes co-infectados. 

LEISHMANIOSES

QUAL É O IMPACTO DA LV?

• 400.000 novos casos por ano10

• 40.000 mortes por ano11

COMO A LV É TRANSMITIDA? 

Através da picada de insetos flebotomínios fêmeas infec-
tados com o parasita Leishmania, que da saliva do inseto 
vetor ganham a corrente sanguínea do novo hospedeiro, que 
pode ser o homem.  

A leishmaniose visceral costuma ser causada pelos pa-
rasitas L. donovani, mais comum na Ásia e no Leste da 
África, e L. Infantum, presente nas Américas e na região 
do Mediterrâneo.  

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS SINTOMAS DA LV? 

A LV se caracteriza por febre prolongada, perda substan-
cial de peso, aumento do baço e do fígado, e anemia pro-
gressiva. A LV é uma doença letal se o paciente não tiver 
acesso a diagnóstico e tratamento adequados. 

ONDE OCORRE A LV?

A doença afeta populações pobres que vivem usualmen-
te em áreas remotas de 70 países da Ásia, África Oriental, 
América Latina e na região do Mediterrâneo. Os seis países 
mais afetados – Índia, Bangladesh, Sudão, Sudão do Sul, 
Brasil e Etiópia – representam 90% dos novos casos.

No Brasil, a LV é uma zoonose causada por L. Infantum, e 
os cães são os principais reservatórios da doença – o que 
dificulta as medidas de controle. Cerca de 3.500 casos são 
reportados por ano, distribuídos em todo o território na-
cional, sendo as crianças o grupo mais afetado. Estima-se 
que aproximadamente 95% dos casos de LV registrados na 
América Latina ocorram no Brasil12. A redução da letalidade, 
estimada em 5.8% em 2009, continua sendo um dos maiores 
desafios do programa de controle. A LV está em expansão na 
América Latina, com aumento de casos principalmente nos 
países do Cone Sul.

QUAIS SÃO OS ATUAIS TRATAMENTOS E SUAS LIMITA-
ÇÕES?

• Antimoniais pentavalentes: tratamento parenteral por 
pelo menos 20 dias em hospital ou hospital-dia; tóxicos; 
e não mais recomendado na Índia por falha terapêutica 
em cerca de 60% dos casos. 

• Anfotericina B: toxicidade dose-relativa; requer trata-
mento intravenoso em hospital durante 14 a 20 dias. 

O QUE A DNDi ESTÁ FAZENDO?

O estudo LV Brasil está avaliando a eficácia e segurança dos 
tratamentos atualmente recomendados, assim como da com-
binação antimoniato de meglumina + anfotericina B lipossomal 
(ver p. 14).

Em 2010, a DNDi lançou uma nova terapia combinada de 
estibogluconato de sódio e paramomicina (SSG&PM) para o 
tratamento de pacientes na África Oriental. No ano seguinte, 
a organização disponibilizou uma série de novos tratamentos 
de combinação para tratar pacientes na Ásia (AmBisome® 
+ Miltefosina, AmBisome® + Paramomicina e Paramomicina 
+ Miltefosina), e outro estudo publicado por Sundar et al.14 
mostrou a eficácia do  AmBisome® em dose única para tra-
tamento de LV na Índia. Todos estes esquemas terapêuticos 
(combinações e AmBisome® dose única) terão sua efetivida-
de avaliada em um estudo de implementação a ser realizado, 
na Índia, por um consórcio de parceiros, entre os quais DNDi, 
iOWH, TDR/WHO, MSF, ICMR, Bihar State Health Society, en-
tre outros. 

No médio e longo prazo: registrar um novo tratamento atra-
vés de novas formulações de tratamentos existentes ou nova 
indicação terapêutica, e identificação de novos compostos. 
Espera-se registrar pelo menos um novo medicamento para 
LV até 2018.

10 Idem. 
11 Idem. 
12 Idem.
13 Control of the Leishmaniasis: Report of a Meeting of the WHO Expert Committee on the Control of Leishmaniasis, Geneva, 22-26 March 2010. 
WHO. Geneva, 2010.
14 Sundar S. et al. (2011) Comparison of short-course multidrug treatment with standard therapy for visceral leishmaniasis in India: an open-label, 
non-inferiority, randomized controlled trial. The Lancet; 377-9764:477-486.

Leishmaniose Visceral (LV)
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Malária
DNDi executa plano de acesso do ASMQ na América Latina e em 
outras regiões afetadas pela malária.

ASMQ – Terapia combinada em 
dose fixa de artesunato+
mefloquina   

Um bem público desenvolvido e respaldado 
por parceiros através de diferentes conti-
nentes.
Parceiros: Farmanguinhos, Brasil; Cipla, 
Índia; Shoklo Malaria Research Unit, Tai-
lândia; Universiti Sains Malásia; Oxford 
University, Reino Unido; WHO-TDR; Indian 
Council of Medical Research (ICMR), Índia; 
Epicentre, França; Centre Hospitalier Uni-
versitaire Vaudois (CHUV), Suíça; National 
Institute of Medical Research, Tanzânia; 
Kenya Medical Research Institute (KEMRI), 
Quênia; Centre National de Recherche et 
de Formation sur le Paludisme (CNRFP), 
Burkina Faso; Medicines for Malaria Ven-
ture (MMV), Suíça.
Coordenação:
Conselheiro Farmacêutico Sênior & Ge-
rente de Produtos: Jean-René Kiechel
Coordenadora Clínica: Gwenaëlle Carn
Coordenadora Médica do Projeto FACT: 
Graciela Diap
Início do projeto: janeiro de 2002

Hoje, como parte da comunidade 
mundial contra a malária, a DNDi 
visa ampliar a disponibilidade dos 
dois medicamentos lançados pelo 
projeto Terapias de Combinação 
em Dose Fixa à base de Artemisi-
nina (FACT, na sigla em inglês): o 
ASAQ e o ASMQ. Lançado e regis-
trado no Brasil em 2008, o ASMQ 
(artesunato + mefloquina) resultou 
de uma parceria com o laboratório 
público brasileiro Farmanguinhos e 
foi adquirido pelas autoridades de 
saúde brasileiras em abril de 2009. 
No momento, o processo de registro 

está em andamento em três países 
da América Latina: Bolívia, Peru e 
Venezuela. 

Registro na Índia
Após o processo de transferên-

cia de tecnologia de Farmanguinhos 
para o laboratório farmacêutico in-
diano Cipla (Chemical, Industrial & 
Pharmaceutical Laboratories) ter 
sido finalizado com sucesso, o ASMQ 
foi registrado na Índia. A finalização 
da transferência facilitará também 
o acesso ao ASMQ em outros países 
do sudeste asiático. 

ASMQ na África
Um estudo clínico, multicêntri-

co, de fase IV teve início em 2011, 
na África, para avaliar o ASMQ como 
uma possível alternativa para o tra-
tamento da malária P.falciparum não 
complicada em crianças daquele 
continente. O objetivo é comparar 
a eficácia e a segurança do ASMQ 

IMPLEMENTAÇÃO

ASAQ (Artesunato + 
Amodiaquina)

Fruto da parceria entre DNDi e Sa-
nofi, o ASAQ foi lançado em 2007 e 
está registrado em mais de 30 paí-
ses da África, mais a Índia e a Co-
lômbia, e já atingiu a marca de 120 
milhões de tratamentos distribuí-
dos. O ASAQ foi o primeiro produto 
disponibilizado pela DNDi e é reco-
mendado pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) para o tratamento 
da malária na África.15 Com apoio 
da DNDi, está em curso desde 2011 
uma transferência de tecnologia 
para o laboratório Zenufa, na África, 
com colaboração da Sanofi.

com artemeter-lumefantrina (AM-LM) 
em crianças com menos de 5 anos 
de idade. O estudo conta com cen-
tros na Tanzânia, Quênia e Burkina 
Faso.

15 Guidelines for the treatment of malaria. World 
Health Organization. 2006, p. 21 & 23.
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16, 17 http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_ 2011/whogmp_burden_estimates_qa.pdf

Promover o acesso às terapias de combinação em dose fixa é 
fundamental para combater a malária 

MALÁRIA

QUAL É O IMPACTO DA MALÁRIA? 

• 3,3 bilhões de pessoas em risco16

• 216 milhões de casos novos/ano17

• 655 mil mortes/ano

A malária é a principal causa parasitária de mortalidade 
e morbidade em todo o mundo, especialmente nos países 
em desenvolvimento. 

COMO A MALÁRIA É TRANSMITIDA?

Através da picada de mosquitos Anopheles, a malária é 
causada pelo parasita Plasmodium. Há quatro espécies: 
P.falciparum, P.malariae, P.vivax e P.ovale. O P.falciparum é 
a principal causa de casos graves e mortalidade. 

ONDE A MALÁRIA OCORRE?

A malária está presente em 99 países e ameaça metade 
da população mundial. Na África subsaariana, onde é a 
principal causa de morte de crianças menores de 5 anos, a 
malária mata uma criança a cada minuto – cerca de 1.500 
mortes por dia. 

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?

A malária não complicada ocorre quando os sintomas es-
tão presentes, mas sem indicações clínicas ou laborato-
riais de gravidade ou de disfunção de algum órgão vital. Os 
sintomas incluem febre, acompanhada ou não de cefaleia, 
dores musculares, fraqueza, vômito e diarreia. Calafrios, 
tremores e intensa sudorese também podem ocorrer. 

Nos casos não tratados de infecção pelo P.falciparum os 
pacientes podem rapidamente evoluir para a forma grave. 
Os principais sintomas incluem: dificuldades de respira-
ção, baixo açúcar no sangue e níveis baixos de hemoglobi-
na (anemia severa) e coma. As crianças são particularmen-

te vulneráveis por terem pouca ou nenhuma imunidade ao 
parasita. A morte pode ser provocada por danos cerebrais 
ou a órgãos vitais. 

QUAIS SÃO OS TRATAMENTOS ATUAIS E SUAS LIMITA-
ÇÕES? 

• Além da extensa resistência à cloroquina, a comercializa-
ção de monoterapias, incluindo artemisinina, ameaça a 
eficácia destas. 

• Acesso restrito dos pacientes às poucas combinações 
em dose fixa (CDF) à base de artemisinina (ACT, na sigla 
em inglês) e às dosagens pediátricas. 

QUAIS SÃO AS NECESSIDADES DE TRATAMENTO DOS 
PACIENTES DE MALÁRIA? 

• Pacientes que vivem em países endêmicos precisam de 
medicamentos baratos, eficazes e adaptados para as 
condições de uso. 

• Expandir o acesso de pacientes aos métodos de diagnós-
tico disponíveis. 

O QUE A DNDi ESTÁ FAZENDO?

A DNDi está trabalhando para uma melhor disponibilização 
dos dois produtos (ASMQ e ASAQ) lançados pelos diversos par-
ceiros do Projeto FACT. A DNDi irá completar suas atividades 
em malária, incluindo a transferência de tecnologia e o acesso 
sustentável, repassando suas atividades a outros parceiros até 
2014. 

• ASAQ – CDF de artesunato e amodiaquina para o tratamento 
da malária na África subsaariana, atualmente registrado em 
mais de 30 países da África e a Índia e Colômbia. 

• ASMQ – CDF de artesunato e mefloquina registrado no Bra-
sil, onde foi incorporado como tratamento de primeira linha, 
e na Índia. 

Ambos os medicamentos apresentam as seguintes carac-
terísticas:

• Fácil de usar e em dose única diária de 1 ou 2 comprimidos 
durante 3 dias; 

• A combinação em dose fixa (CDF) assegura que ambos os 
compostos sejam tomados em conjunto e nas proporções 
corretas;

• Dose adaptada à idade para facilitar a posologia adequada 
em áreas remotas. 

Até 2014, a DNDi vai apoiar a utilização adequada destas te-
rapias combinadas, assim como de outros ACTs eficazes, de 
modo a manter a efetividade da artemisinina como tratamento 
de primeira linha. 
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18 DNDi Business Model 2011-2018. Chapter 6 – Access Strategy. Disponível 
em http://www.dndi.org/images/stories/pdf_aboutDNDi/BusinessPlanWeb 
Small.pdf
19 Laura J. Frost & Michael R. Reich (2008). Access: How do good health 
technologies get to poor people in poor countries? Harvard Center for 
Population and Development Studies.  

Política de Acesso2.

O registro da nova concentração foi concedido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 
dezembro de 2011, e o primeiro lote para comercia-
lização foi disponibilizado em maio de 2012. Como 
componente da estratégia para assegurar o uso ra-
cional do medicamento, foi desenvolvida uma série de 
materiais para Informação, Educação e Comunicação 
(IEC Toolbox, ver p. 10). Em julho de 2012, em parceria 
com a OPAS, o Ministério da Saúde do Brasil e Médicos 
Sem Fronteiras, a DNDi colabora na organização de 
uma reunião com os programas de Chagas dos países 
endêmicos para o cálculo da demanda de antichagá-
sicos, com o intuito de assegurar um planejamento 
responsável. 

O caso do antimalárico ASQM, lançado em 2008, 
também serve como ilustração regional da estratégia 
de acesso da DNDi. Desenvolvido em parceria com Far-
manguinhos, o produto tem sido usado pelo Ministé-
rio da Saúde no Brasil. Outros países na região, como 
Bolívia, Venezuela e Peru, estão à espera de um uso 
sustentável desta nova combinação de AS+MQ em dose 
fixa. A transferência tecnológica do Brasil para um par-
ceiro na Índia foi finalizada, possibilitando que o me-
dicamento esteja agora em fase de registro em vários 
países asiáticos, como um tratamento adicional para 
pacientes sofrendo de malária falciparum.  

Acesso: o caminho entre o lançamento 
do produto e a chegada aos pacientes

O modelo de construção de portfólio da DNDi prevê 
projetos de longo, médio e curto prazos que per-
passam, respectivamente, as etapas do desenvol-

vimento de medicamentos de descoberta, estudos pré-
-clínicos, estudos clínicos e implementação.

A partir do momento em que um novo produto é de-
senvolvido e produzido, inicia-se a fase de implemen-
tação – no sentido da construção de condições para 
viabilizar o acesso a este de forma sustentável. À me-
dida que o portfólio da DNDi amadurece, e um número 
maior de produtos alcança a fase de implementação, o 
envolvimento da organização busca ir além da obtenção 
de registro sanitário, ou da garantia de recomendação 
terapêutica. Adota-se uma abordagem de facilitador 
nesta fase de implementação, que visa o engajamento 
com os parceiros para garantir que as novas ferramen-
tas em saúde desenvolvidas sejam úteis, aceitáveis e 
acessíveis. 

A Estratégia de Acesso da DNDi18 direciona a forma 
de atuação neste campo, incorporando de forma dinâ-
mica as lições aprendidas a partir dos casos concretos 
e dos sucessos e desafios identificados. Questões re-
lacionadas com acesso podem ser analisadas a partir 
de duas abordagens que atendem a expectativas dife-
rentes: a abordagem de saúde pública, que lida com 
desafios no nível macro e análise crítica em torno das 
lacunas para o acesso; e a abordagem de desenvolvi-
mento do produto.

Olhando para casos concretos, no intuito de traduzir 
o lançamento da nova concentração pediátrica do benz-
nidazol de 12,5mg em acesso nos casos de transmissão 
congênita da doença de Chagas, a DNDi  desenvolveu, 
em 2011, um plano de acesso, considerando os desafios 
e lacunas que permeiam o processo. Estes se organi-
zam em diferentes dimensões19: disponibilidade (pro-
dução, estimativa de demanda, aquisição, distribuição), 
capacidade aquisitiva e adoção. 
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A DNDi advoga por um ambiente mais 
favorável para a P&D de novos trata-
mentos para doenças negligenciadas

Desde sua criação, a DNDi trabalha por um au-
mento dos recursos e incentivos para P&D em 
doenças negligenciadas, e por uma melhor coor-

denação de atividades que preencham as lacunas exis-
tentes. Em 2011, o trabalho de advocacy da organização 
esteve concentrado em:
• alavancar a inovação e a partilha mais aberta do co-

nhecimento científico
• fortalecer a sinergia, as parcerias, e a coordenação 

entre os setores público e privado
• engajar parceiros nos países endêmicos em todas as 

etapas do processo de P&D
• obter sustentabilidade e diversificação de recursos 

Convocatória para a América Latina 
Em 2011, como resultado dos debates e discussões 

da IV Reunião de Parceiros da DNDi foi lançada uma 
Convocatória para Impulsionar a Inovação e o Acesso 
para Pacientes Negligenciados na América Latina. O 
documento destacou a particularidade da região, reco-
nhecendo a liderança política que se aprofundou e os 
alicerces para a coordenação regional e harmonização 
em saúde que têm se estabelecido.

No entanto, desafios importantes persistem. Mi-
lhões de pacientes negligenciados na América Latina 
ainda sofrem de doenças ligadas à pobreza. Ainda que 
existam iniciativas para estimular a P&D na região, as 
necessidades dos mais pobres não têm sido o foco de 
estratégias coordenadas que se traduzam em acesso 
para os pacientes. Dirigida, aos governos latino-ame-
ricanos, bem como a universidades, ONGs, grupos de 
pacientes, representantes da indústria privada, entre 
outros, a convocatória contém seis recomendações:

1. Implementação: Com base no sucesso de progra-
mas nacionais de controle na redução da transmissão 
vetorial da doença de Chagas, reproduzir um modelo 
semelhante para o tratamento e acompanhamento de 
pacientes com doença de Chagas e outras doenças 
negligenciadas.

2. Definição e coordenação de prioridades para P&D: 
Estabelecer, por meio de plataformas inter-governa-
mentais, prioridades de P&D em doenças negligencia-

das para a região e promover a coordenação regional 
de centros de excelência para partilhar conhecimentos, 
identificar sinergias, reduzir a duplicação e acelerar o 
desenvolvimento de ferramentas de saúde para pa-
cientes negligenciados. 

3. Harmonização regulatória regional: Promover, a 
partir das iniciativas existentes, a harmonização regio-
nal dos processos de regulatórios para agilizar a apro-
vação de instrumentos de saúde essenciais para doen-
ças negligenciadas, e melhorar o acesso na região.

4. Inovação aberta: Reforçar a cooperação regional 
com novas iniciativas destinadas a facilitar a inovação 
aberta, uma maior partilha de conhecimentos de pes-
quisa, transferência de tecnologia e reforço da capaci-
dade industrial na região. 

5. Financiamento inovador: Apoiar e/ou criar novos 
mecanismos de financiamento sustentável, tais como 
impostos sobre passagens de avião, impostos sobre ope-
rações financeiras (IOF), e os impostos setoriais para a 
saúde global, incluindo P&D.

6. Novos incentivos para P&D: Apoiar e/ou desenvolver 
novos mecanismos de incentivo que sejam relevantes 
para a região – além dos mecanismos existentes de 
pressão – e que atraiam parceiros privados e públicos 
para tratar das lacunas existentes em P&D para a ino-
vação, de maneira que também assegure o acesso.

Coordenação	e	financiamento	para	P&D	em	doenças	
negligenciadas:	um	arcabouço	global	é	necessário	

Depois de um processo de uma década de análise 
e deliberações sobre as formas de melhor atender às 
necessidades de saúde dos países em desenvolvimen-
to, o relatório divulgado pelo Grupo Consultivo de Es-
pecialistas em Pesquisa e Desenvolvimento: Financia-
mento e Coordenação (CEWG, na sigla em inglês) foi 
discutido na 65ª Assembleia Mundial da Saúde (21 a 
26 de maio, 2012). A DNDi deu as boas-vindas à con-
clusão dos especialistas de que “o tempo chegou para 
os Estados-Membros da OMS iniciarem um processo 
conducente à negociação de um acordo vinculativo em 
P&D relevante para as necessidades de saúde dos paí-
ses em desenvolvimento”.

No dia 21 de maio, a DNDi publicou um documento 
de posicionamento para relacionar as conclusões do re-
latório a sua experiência. As ‘lições aprendidas’ da DNDi 
incluem quatro componentes-chave essenciais:

Comunicação e
Advocacy 3.
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fóruns públicos e em reuniões no Ministério de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação Produtiva, e no Ministério de 
Saúde da Nação. O caráter articulador do modelo PDP 
para doenças negligenciadas também esteve em pauta 
no 5º Encontro Nacional de Inovação em Fármacos: em 
mesa organizada pela DNDi, especialistas debateram 
diferentes aspectos deste modelo de gestão.

Impulsionando a inovação e a partilha aberta de 
conhecimento

A DNDi juntou-se ao banco de dados público WIPO 
Re:Search – plataforma de inovação aberta e banco de 
dados público da Organização Mundial de Proprieda-
de Intelectual (OMPI), lançado em outubro de 2011. Ao 
mesmo tempo em que deu as boas-vindas à iniciativa, 
como “usuário” e “provedor”, a DNDi pediu disposições 
mais ambiciosas para inovação e acesso. A DNDi for-
neceu dados sobre mais de 5.500 compostos de seus 
consórcios de otimização para a doença do sono e a 
doença de Chagas, no WIPO Re:Search e nas bases de 
dados de química medicinal ChEMBL. Estes dois ban-
cos públicos representam um movimento para meca-
nismos mais abertos que têm o potencial de facilitar e 
promover a partilha de conhecimentos, impulsionando 
a inovação para doenças negligenciadas, para o bene-
fício dos pacientes.

Declaração	de	Londres:	juntando	forças	pelas	doenças	
negligenciadas 

O ano de 2011 foi marcado pelo aumento no número 
de parceiros engajados em P&D para doenças negli-
genciadas. No início de 2012, a OMS lançou o relató-
rio Acelerando o Trabalho para Superar o Impacto Global 
das Doenças Tropicais Negligenciadas: Um Roteiro para 
a Implementação – apoiado por uma coalizão de ato-
res em uma reunião histórica, intitulada Unidos para 
Combater as Doenças Tropicais Negligenciadas e rea-
lizada em Londres. Esta reunião reuniu, em janeiro 
de 2012, parceiros públicos e privados para combater 
10 doenças tropicais negligenciadas (DTNs) até 2020, 
incluindo: 13 empresas farmacêuticas, os governos 
dos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, e Rei-
no Unido, a Fundação Bill & Melinda Gates, o Banco 
Mundial, representantes oficiais de países endêmicos, 
e a DNDi. A expansão dos programas existentes de do-
ação de medicamentos para atender à demanda até 
2020; a partilha de conhecimentos e compostos com a 
DNDi para acelerar o processo de P&D de novos me-
dicamentos, e o anúncio do investimento de US$ 785 
milhões para apoiar os esforços de P&D e reforçar a 
distribuição de medicamentos e programas de imple-
mentação foram os principais resultados do evento. 
Aderindo à Declaração de Londres sobre Doenças Ne-
gligenciadas, os parceiros comprometeram-se a focar 
nas DTNs e a trabalhar juntos para melhorar as vidas 
de bilhões de pessoas. 

Transformando Sucessos Individuais em Mudanças Sustentáveis para
Garantir a Inovação em Saúde para Pacientes Negligenciados:

DOCUMENTO DE POSIÇÃO DA DNDi

Por que é necessária uma 
convenção sobre P&D 
essencial em saúDe?

Abril 2012

1. Novos mecanis-
mos de financia-
mento são neces-
sários para forne-
cer financiamento 
adequado e sus-
tentável, assegu-
rar novas fontes 
de financiamento, 
e envolver a res-
ponsabilidade pú-
blica na resposta 
às necessidades 
globais de saúde. 

2. Estratégias de 
P&D baseadas em
modelos de ino-
vação aberta são 

fundamentais para impulsionar a inovação global, 
reduzir a duplicação e os custos de P&D, e acelerar 
a entrega de novos medicamentos para os pacien-
tes. Tais iniciativas de inovação aberta apoiadas por 
fundos públicos devem ser projetados para proteger 
o acesso dos pacientes, desvinculando os custos de 
P&D do preço dos produtos, entregues como bens 
públicos. 

3. Maior envolvimento de países endêmicos na coor-
denação de P&D é essencial, especialmente na defi-
nição de prioridades com base nas necessidades dos 
pacientes e na alocação de recursos para as priorida-
des identificadas. 

4. Vias regulatórias inovadoras são necessárias para 
garantir o acesso rápido aos tratamentos, reduzir os 
custos totais da entrega dos mesmos e, finalmente, 
apoiar o fortalecimento das capacidades locais em pa-
íses com doenças endêmicas.

As	virtudes	de	 ser	 virtual:	 apresentação	do	mode-
lo DNDi para doenças negligenciadas na América 
Latina

Como uma parceria para o desenvolvimento de pro-
dutos (PDP), a DNDi implementa seus projetos de P&D 
por meio da colaboração com parceiros públicos e pri-
vados, concentrando seus esforços nas mais urgentes 
necessidades em saúde de pacientes negligenciados. 
Ao mesmo tempo em que otimiza e controla os custos 
de pesquisa e desenvolvimento, este modelo se man-
tém altamente flexível – ainda que baseado em acor-
dos sólido de colaboração com os principais atores do 
setor. 

Ao longo de 2011, a DNDi América Latina tem se 
dedicado a demonstrar sua capacidade de articular a 
academia, institutos de saúde de pública, assim como 
empresas farmacêuticas e de biotecnologia, em pro-
jetos de P&D que buscam preencher as lacunas dei-
xadas pelo mercado e pelas políticas. Na Argentina, 
representantes da DNDi apresentaram o modelo em 
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Medtrop 2011 
[Natal, 23 a 26 de março, 2011]

Três apresentações distintas sobre as estratégias da DNDi para 
a doença de Chagas, a malária e a leishmaniose visceral. 

Congresso Pan-Americano de Infectologia 
[Punta del Este, 7 a 11 de abril, 2011]

A DNDi integrou a mesa de especialistas intitulada Cooperación Téc-
nica en Investigación e Innovación – com apresentação sobre as novas 
ferramentas de diagnóstico e tratamento da doença de Chagas, e 
montou estande para distribuição de material informativo e diálogo 
com o público. 

5º Encontro Nacional de Inovação em 
Fármacos e Medicamentos (ENIFarMed)
[São Paulo, 29 a 31 de agosto, 2011]

A DNDi coordenou mesa sobre o modelo PDP (Parceria para 
Desenvolvimento de Produtos) e apresentou 2 pôsteres: um so-
bre o modelo PDP e outro sobre o desenvolvimento do antimalá-
rico ASMQ – tendo o segundo recebido menção honrosa e direito 
a apresentação oral em plenária. 

Reunião de Parceiros da DNDi
[Rio de Janeiro, 2 de dezembro, 2011]

Congresso da Federação Latino-Americana de 
Parasitologia (FLAP) 
[Bogotá, 27 de setembro a 1 de outubro, 2011]

Apresentação da estratégia da DNDi para a doença de Chagas e 
montagem de estande para atividades de comunicação.

A IV Reunião de Parcei-
ros da DNDi, realiza-
da em parceria com a 
Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ) reuniu mais 
de 260 participantes – 
incluindo especialistas 
em doenças negligen-
ciadas das nossas re-

des regionais e globais, formuladores de políticas públicas e 
representantes de pacientes. Convocado para analisar e avaliar 
o progresso da DNDi até a data, bem como para abordar e de-
bater questões relativas a inovação e acesso em doenças negli-

2º Encontro Nacional sobre doenças 
negligenciadas & XIV Simpósio Internacional de
Controle Epidemiológico de Doenças Transmitidas
por Vetores
[Buenos Aires, 20-21 de Outubro, 2011]

Apresentação sobre o modelo de trabalho da DNDi e estande 
para divulgação dos materiais de comunicação. 

27ª Reunião de Pesquisa Aplicada em doença de 
Chagas & 15ª Reunião de Pesquisa Aplicada em 
Leishmaniose 
[Uberaba, 26-28 de Outubro, 2011]

Apresentação da estratégia da DNDi para leishmaniose. 

genciadas, o encontro 
resultou em uma Con-
vocatória para a Amé-
rica Latina Impulsionar 
a Inovação e o Acesso 
para Pacientes Negli-
genciados na Região (ver 
p. 20). Também durante 

o evento, foi lançada, em parceria com o Laboratório Farma-
cêutico do Estado de Pernambuco (LAFEPE), a concentração 
em dose pediátrica do benznidazol (ver p. 9). 

DNDi América Latina participa de eventos científicos regionais

DNDi na Imprensa 

Em 2011, grande parte das aparições da DNDi na imprensa latino-americana esteve concentrada no lan-
çamento da nova concentração em dose pediátrica do benznidazol, destinada a crianças com a doença de 
Chagas.

Brasil

Uruguai

Brasil

Brasil

Brasil

Argentina

Colômbia

Com estandes para distribuição de material infor-
mativo e palestras de profissionais da instituição, a 
DNDi vem conseguindo ampliar o conhecimento sobre 

as necessidades de saúde dos pacientes negligencia-
dos. Veja abaixo a lista de eventos científicos dos quais 
a DNDi participou em 2011. 
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O ano de 2011 foi marcado por um expressivo cres-
cimento das atividades da DNDi América Latina, 
que vem se tornando um ator indispensável nas 

discussões de P&D e inovação em doenças negligen-
ciadas na região. Esse movimento de legitimação do 
escritório regional tem um reflexo direto nas finanças 
da organização. 

No âmbito das despesas, houve um considerável 
aumento no investimento da DNDi em suas atividades. 
Parceiros globais e regionais acompanharam, aumen-
tando o volume das doações financeiras e in-kind20. Em 
2011, as despesas relacionadas com a missão social da 
DNDi aumentaram em cerca de 60%, em comparação 
ao ano anterior. 

Para fazer face ao crescimento das atividades de 
P&D, e fomentar o crescimento de maneira estrutu-
rada, respondendo às exigências dos financiadores, 
houve um aumento das despesas ligadas à adminis-
tração, com a chegada de duas novas pessoas na área. 
A IV Reunião de Parceiros da DNDi, evento realizado 
pela primeira vez na América Latina, reuniu mais de 
260 parceiros de todo o mundo, contribuindo para o 
aumento das despesas locais em comunicação e ad-
vocacy. Excetuando-se este evento as despesas efetu-
adas localmente passaram de R$ 2.200.000 em 2010, 
para R$ 3.910.000 em 2011.

Do lado das receitas, 2011 foi o primeiro ano em que 
a DNDi conseguiu expressivos financiamentos locais, 
sendo o maior deles no valor de R$ 1.042.000. Deste to-
tal, R$ 509.000 foram entregues em 2011, e R$ 533.000 
já assegurados para 2012. Outra importante parceria 
foi feita junto à Fiocruz que, como co-organizadora da 
IV Reunião de Parceiros da DNDi, contribuiu com com 
32% do valor total do mesmo.

No geral, nossas receitas passaram de R$ 2.298.203 
em 2010, para R$ 4.344.780, em 2011, representando um 
aumento de 89%. O ano de 2011 também foi positivo do 
ponto de vista da equalização das receitas e despesas: 
em 2010, a DNDi permaneceu com uma receita R$ 97.000 
maior que as despesas, número que desceu, em 2011, 
para R$ 22.000 – mantendo assim o equilíbrio financeiro 
e, portanto, nosso comprometimento junto aos nossos 
parceiros, financiadores e  beneficiários. 

Concluindo, cabe ressaltar que se trata do segundo 
ano consecutivo em que a DNDi América Latina subme-

te suas atividades e práticas contábeis e financeiras a 
auditoria local, realizada no Brasil. Mais uma vez, o rela-
tório foi entregue sem ressalvas pelos auditores. 

Na tabela, as despesas estão divididas entre gastos 
realizados e auditados localmente e em gastos realiza-
dos pela sede da DNDi, em Genebra, para projetos na 
América Latina. As práticas contábeis do escritório inter-
nacional da organização são auditadas anualmente pela 
Deloitte SA (www.deloitte.ch). O gráfico 1 apresenta a divi-
são por área do valor consolidado para a América Latina, 
sem diferenciar origem do gasto. O gráfico 2 mostra a 
proporção do total de despesas da DNDi gasta em ativi-
dades que integram sua missão social.

20 No caso da DNDi, estas se referem, em sua maioria, a serviços e a horas 
de trabalho não cobrados. 

Despesas Pagto Genebra Pagto Rio Total

Administração 2.865 0% 902.008 100% 904.873

Captação de Recursos 0 0% 266.857 100% 266.857

Comunicação / Advocacy 2.622 2% 133.222 98% 135.844

Doença de Chagas 2.185.034 54% 1.833.851 46% 4.018.885

Leishmaniose 532 0% 304.500 100% 305.032

Malária 81.312 16% 437.901 84% 519.213

Outros 0 0% 32.273 100% 32.273

Reunião de Parceiros da DNDi 0 0% 411.760 100% 411.760

Total 2.272.365 34% 4.322.372 66% 6.594.737

Administração	  

Captação	  Recursos	  

Comunicação	  /	  Advocacy	  

Doença	  de	  Chagas	  

Leishmaniose	  

Malária	  

Outros	  

Reunião	  Parceiros	  Globais	  

Administração

Captação recursos

Comunicação & advocacy

Doença de Chagas

Leishmaniose

Malária

IV Reunião de Parceiros da DNDi

Outros

61%

5%

0%

8%

2%

4%

14%6%

Gráfico 2

Gráfico 1

Non	  Social	  Mission	  

Social	  Mission	  

R$ 1.204.003

R$ 5.390.75

Missão social

Não integra missão social

Obs.: Todos os valores da tabela acima estão em reais.

Balanço Financeiro4.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Conselheiros da
DNDi AMÉRICA LATINA / DRUGS FOR NEGLECTED DISESASES INITIATIVE
Rio de Janeiro - RJ

Examinamos as demonstrações contábeis da DNDi América Latina e da Drugs For Neglected
Disesases Initiative que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio constituído e dos fluxos de
caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e
demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base
em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para a obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a
eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em
conjunto.
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar a nossa
opinião.

Opinião sem ressalva sobre as demonstrações contábeis

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da DNDi América Latina em 31 de
dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Outros Assuntos

Para fins de apresentação das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de
2011, as demonstrações aglutinadas da DNDI America Latina e Drugs for Neglected Disease
Initiative foram preparadas com o objetivo de apresentar as suas operações em conjunto.

As demonstrações contábeis da Drugs for Neglected Initiative sofreram uma revisão limitada e, com
base nesta revisão, não temos conhecimento de qualquer modificação relevante que deva ser feita
nestas demonstrações para que as mesmas estejam de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.

Rio de Janeiro, 27 de Abril de 2012

Paulo Buzzi Filho
CONTADOR CRC-RJ-071.138/O-5
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A DNDi na América Latina é baseada no Rio 
de Janeiro, e é um dos sete escritórios da 
organização no mundo. Esta atua na região 

desde 2004 e foi estabelecida como entidade local 
em 2010, visando alavancar iniciativas e identificar 
oportunidades em pesquisa e desenvolvimento para 
doenças negligenciadas. Formando alianças-chave 

A sede internacional da DNDi fica em Genebra, e além do escritório regional na América Latina, a DNDi possui 
outros 4 escritórios regionais, uma filial e um escritório de apoio a projetos. Veja, ao lado, a localização dos 
escritórios da DNDi. 
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Negócios, DNDi
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Letícia Cavalcanti
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com o setor público e privado, e estabelecendo pla-
taformas, o escritório gerencia projetos para a do-
ença de Chagas, leishmaniose e malária e lidera ati-
vidades de comunicação e conscientização em prol 
de pacientes negligenciados. O trabalho realizado na 
DNDi América Latina adapta metas globais a neces-
sidades locais.
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