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Construindo parcerias e
produzindo inovações para
pacientes negligenciados

Editorial
Estamos publicando o primeiro relatório anual do escritório regional da DNDi América Latina.
Uma conquista que dividimos com todos vocês. Embora a DNDi trabalhe na região desde 2003,
com um escritório no Rio de Janeiro, Brasil, que atende a todos os países da América Latina, foi
em 2010 que nos constituímos como uma entidade de personalidade jurídica brasileira.
Dessa forma, amplia-se a possibilidade de um desenvolvimento operacional e institucional mais
ambicioso, permitindo o posicionamento de nossa organização como um ator estratégico nas
questões de P&D em doenças negligenciadas na América Latina. No âmbito regional, temos concentrado nossas atividades em três doenças endêmicas no continente: malária, doença de Chagas
e leishmaniose visceral. A partir de 2011, a leishmaniose cutânea passa a fazer parte de nosso
escopo de atuação.
Nosso modelo de trabalho e de gestão é relativamente único e tem demonstrado sucesso ao longo
dos anos. Concentrada em quatro doenças prioritárias – além das três citadas acima, há também
a doença do sono (Tripanossomíase Humana Africana) – a DNDi é uma Parceria para Desenvolvimento de Produtos (PDP). O modelo PDP tem como base a construção de colaborações e parcerias, articulando atores dos setores público e privado a fim de alcançar resultados concretos, como
a disponibilização de novos medicamentos – objetivo principal da DNDi. Este é um modelo jovem
e inovador que devido aos bons resultados vem recebendo maior atenção política e requer maior
apoio financeiro para sua sustentação futura.
Desde o seu lançamento em 2003, já foram lançados quatro novos tratamentos – ASAQ e ASMQ
para malária; NECT para a doença do sono e uma combinação de medicamentos para a leishmaniose visceral na Índia. Em 2011, será lançado um quinto produto: o benznidazol pediátrico, para
o tratamento da doença de Chagas na infância. Assim como o ASMQ – lançado em 2008 graças a
uma parceria entre DNDi e Farmanguinhos/Fiocruz – o benznidazol pediátrico é um produto brasileiro, desenvolvido em parceria com o Laboratório Farmacêutico de Pernambuco (LAFEPE). Todos
os cinco medicamentos citados fazem parte das recomendações de tratamento da Organização
Mundial da Saúde (OMS).
Considero que o relatório anual seja uma forma de prestar contas aos nossos parceiros, instituições e indivíduos que nos apóiam. Este é o primeiro passo de um exercício interno de disciplina e
rigor que ilustra a seriedade com a qual desempenhamos nossas atividades e aplicamos os recursos que são postos a nossa disposição.
Aproveito este espaço para agradecer e ressaltar a importância do trabalho, não apenas dos membros da equipe, mas de toda a rede de parceiros que tornou realidade a difícil, porém honrosa,
tarefa de responder às necessidades dos que mais precisam da nossa dedicação: os milhares de
pacientes afetados por doenças ainda negligenciadas.
				
			

Eric Stobbaerts
Diretor Executivo
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1. A melhor ciência para os
mais negligenciados

O que é a DNDi?

Missão
Fundada em 2003, a iniciativa Medicamentos para
Doenças Negligenciadas (DNDi, na sigla em inglês), é uma parceria para desenvolvimento de
produtos (PDP) sem fins lucrativos que trabalha
para pesquisar, desenvolver e disponibilizar novos e melhores medicamentos ou formulações
de medicamentos existentes para pacientes que
sofrem com as doenças negligenciadas. Agindo pelo interesse público, a DNDi cobre lacunas existentes em pesquisa e desenvolvimento
(P&D) de medicamentos para estas doenças, iniciando e coordenando projetos em colaboração
com instituições de pesquisa, centros acadêmicos, setor público, indústria farmacêutica e outros parceiros relevantes.
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Essas parcerias resultaram na criação, pela DNDi,
do maior portfólio de P&D de toda a história para
as doenças causadas por parasitas cinetoplastidas. Atualmente, a organização coordena inúmeros projetos de P&D nas fases de descoberta, desenvolvimento pré-clínico, desenvolvimento clínico e implementação. Desde a fundação
da DNDi, cinco tratamentos já foram disponibilizados: ASAQ e ASMQ para malária; NECT para
o estágio II da doença do sono; uma combinação
de medicamentos para tratar a leishmaniose
visceral na Índia e uma combinação de medicamentos (SSG & PM) para tratar a LV na África.

parceiros colaboram para conscientizar sobre a
necessidade de pesquisar e desenvolver medicamentos para as doenças negligenciadas. Eles
também despertam responsabilidade pública e
liderança para atender as necessidades desses
pacientes que estão à margem do mercado.
ObjetivoS
Principais:
Fornecer, até 2018, de 11 a 13 novos tratamentos
que atendam às necessidades dos pacientes.
Estabeler um portfólio sólido de P&D para
lançar novos medicamentos ou novas combinações de medicamentos eficazes contra estas doenças.
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.
Parceiros fundadores da DNDi
Em 2003, sete instituições públicas e privadas se
reuniram para lançar a DNDi:
• Médicos Sem Fronteiras (MSF)
• Fundação Oswaldo Cruz – Brasil

Visão
Melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas que sofrem com as doenças negligenciadas
e assegurar o acesso igualitário e efetivo de novas ferramentas de saúde que sejam relevantes
para uso. Neste modelo sem fins lucrativos, impulsionado pelo setor público, uma variedade de

• Conselho Indiano de Pesquisa Médica – Índia
• Instituto de Pesquisa Médica do Quênia – Quênia
• Ministério da Saúde da Malásia – Malásia
• Instituto Pasteur – França
• Programa Especial de Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais da UNICEF-PNUDBanco Mundial-OMS (TDR) – observador permanente

Como trabalha a DNDi?

Um modelo alternativo de P&D em que o
paciente vem em primeiro lugar
O sucesso da DNDi está em reunir, independentemente das diferentes motivações, parceiros públicos, privados e indivíduos comprometidos com
a luta contra as doenças negligenciadas. Nos primeiros cinco anos, a organização assinou mais
de 250 contratos para projetos diversos com um
grande número de parceiros científicos, incluindo desde grandes empresas farmacêuticas, até
pequenas empresas de biotecnologia, bem como
universidades e instituições públicas.

Os gerentes de projeto da DNDi lideram equipes,
estipulam orçamentos e definem os objetivos de
acordo com o “perfil do produto-alvo” – um conjunto de requisitos técnicos relacionados com o
amplo conhecimento do terreno e das necessidades dos pacientes.
O modelo de colaboração da DNDi reúne vários
parceiros que compartilham os mesmos objetivos e levam adiante atividades de P&D que, de
outra forma, não seriam priorizadas ou financiadas devido ao seu limitado potencial para gerar lucros.

Para a DNDi e parceiros, o melhor retorno é ter
indivíduos saudáveis levando uma vida produtiva.
Um processo eficiente de P&D
A DNDi utiliza uma série de estratégias inovadoras para garantir que o processo de desenvolvimento de medicamentos seja eficiente.
Fortalece a capacidade científica de seus parceiros (laboratórios, equipamentos, pesquisa
e expertise) e dos países endêmicos para as
atividades de P&D
Investiga novos usos para medicamentos existentes
Investiga novos medicamentos a partir de novos compostos e novos medicamentos a partir
de compostos com atividade antimicrobiana/
antiparasitária conhecida
Evita licenciamentos que restrinjam a concorrência e a produção de genéricos

Como trabalha a DNDi?

Para reduzir custos e aumentar a flexibilidade no
processo de desenvolvimento de medicamentos,
equipes multidisciplinares de pesquisadores e
cientistas de organizações parceiras conduzem
as atividades de P&D.

Em parceria com o LAFEPE, um dos maiores laboratórios públicos brasileiros e único
produtor do benznidazol no mundo, a DNDi desenvolve uma apresentação pediátrica
do benznidazol para o tratamento da doença de Chagas na infância.
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A DNDi se concentra em engajar cientistas e
instituições nos países endêmicos que possam
identificar as necessidades dos pacientes no
terreno, conduzir pesquisa para a descoberta de
novos compostos, realizar desenvolvimento préclínico e estudos clínicos, além de auxiliar nos
processos de aprovação regulatória.
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Farmanguinhos/Fiocruz e Lafepe: parcerias que
resultaram em novos produtos
A fim de desenvolver novas ferramentas de tratamento para a malária e a doença de Chagas, a
DNDi firmou parcerias com os dois maiores laboratórios públicos do Brasil:
Farmanguinhos/Fiocruz: Em parceria com o laboratório farmacêutico da Fundação Oswaldo Cruz, a
DNDi lançou, em 2008, o ASMQ (combinação em
dose fixa de artesunato e mefloquina) – um antimalárico inteiramente brasileiro. No Brasil, a terapia combinada é indicada pelo Ministério da Saúde
como tratamento de primeira linha contra a malária P.falcíparum e já está em uso nas regiões extra
amazônica e amazônica, onde a doença tem alta
prevalência.
Lafepe: Com lançamento previsto para 2011 uma
apresentação pediátrica do benznidazol, com comprimidos de 12,5mg de fácil dissolução em água,
leite ou suco. Atualmente o Lafepe é o segundo
maior laboratório público brasileiro e o único, no
mundo, responsável pela produção do benznidazol.
A parceria com o Lafepe teve início em 2008.

O modelo PDP
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Para suprir as falhas de mercado, de ciência e
de políticas publicas no que diz respeito à P&D
em doenças negligenciadas, novas iniciativas,
denominadas PDPs – Parcerias para Desenvolvimento de Produtos – começaram a surgir na
década de 1990 e a florescer a partir da virada do
milênio. Uma variação de parceria público-privada, o modelo PDP busca preencher as lacunas
entre as necessidades de novas tecnologias em
saúde e as desatenções do setor comercial, que
considera os custos e riscos nesta área demasiadamente elevados em relação ao seu potencial de mercado.1
As PDPs podem ser definidas como organizações sem fins lucrativos, guiadas pelas necessidades de saúde pública, que tipicamente lançam
mão de práticas gerenciais derivadas do setor
privado para conduzir o processo de desenvolvimento de produtos. Com um modelo administrativo quase sempre virtual, estas trabalham
Cheri, G. Product Development Partnerships (PDPs): Lessons from PDPs
establishedto develop new health technologies for neglected disease.
HDRC. DFID. Junho de 2010. In.: www.dfid.gov.uk/.../lssns-pdps-estbdev-new-hlth-tech-negl-diseases.pdf

1

Quem apoia financeiramente a DNDi?
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com experts e providenciam financiamento, supervisão técnica e a gestão do portfólio, e podem
delegar suas atividades a parceiros variados. As
PDPs conseguem abranger múltiplas partes, assim como, muitas vezes, conduzir ações de advocacy de maneira a conscientizar diferentes públicos acerca das doenças em questão.
As PDPs também podem se inserir mais facilmente no mercado por frequentemente compensarem alguns dos custos e riscos que impedem
que o parceiro privado se interesse no desenvolvimento de um determinado produto. A Fundação Wellcome Trust recentemente financiou uma
pesquisa que demonstrou as vantagens comparativas das Parcerias Público-Privadas para
Desenvolvimento de Produtos. Além de terem
alcançado resultados positivos, tais como a disponibilização de 10 novas tecnologias e a existência de 143 novos candidatos no seu pipeline de desenvolvimento1, as PDPs ainda se mostram mais
eficazes em termos de tempo de desenvolvimento, custo, eficiência, valor para a saúde e níveis de
inovação dos produtos. Em termos de vantagens
externas, as PDPs se destacam pelo seu conhecimento profundo de mercado, seu envolvimento
público significativo onde estão trabalhando, sua
capacidade de definição de parâmetros regulatórios, de desenvolvimento de estratégias sustentáveis de distribuição e acesso, e de aumento
da visibilidade das doenças negligenciadas.

O porquê da DNDi

O desequilíbrio fatal do mercado deixa milhares
de pacientes desatendidos
As doenças negligenciadas, incapacitam ou matam milhões de pessoas e representam uma
necessidade 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 novos medicamentos registrados entre
1975 e 2004, foram desenvolvidos especificamente para essas doenças.

1.556 novos medicamentos desenvolvidos entre
1975 e 2004

1,3%

1,535

bres nos países em desenvolvimento, devido, em
grande parte, a falhas de mercado e de políticas
públicas em relação a essas doenças.

Tuberculose

3

Apenas 21 novos medicamentos, dos 1.556 foram
desenvolvidos para as doenças negligenciadas entre 1975 e 2004.
Fonte: Chirac P., Torreele E., Lancet, 12 de maio de 2006, 1560-1561.

Falhas de mercado
Nos países ricos, o progresso científico dos últimos 30 anos gerou avanços médicos sem precedentes e um ganho substancial na expectativa
de vida. No entanto, doenças tropicais fatais, que
muitas vezes podem ser prevenidas, tratadas e
curadas continuam a assolar comunidades po-

Um estudo recente sobre o financiamento mundial da inovação para doenças negligenciadas
(G-Finder, na sigla em inglês) revelou que apenas 5,1% deste financiamento foram investidos
no grupo das doenças extremamente negligenciadas, como doença do sono, leishmaniose visceral e doença de Chagas, ainda que mais de
500 milhões de pessoas sejam ameaçadas por
estas três doenças parasitárias.
As doenças negligenciadas são um problema
global de saúde pública, mas a P&D das indústrias farmacêuticas é orientada quase sempre
pelo lucro. Com baixo poder aquisitivo e sem influência política, os pacientes e sistemas de saúde mais pobres não conseguem gerar o retorno
financeiro exigido pela maior parte das empresas
do setor.
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Um panorama mais otimista para o século XXI
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O panorama da P&D para doenças negligenciadas apresentou, no entanto, mudanças significativas a partir do ano 2000, com o surgimento de várias parcerias para desenvolvimento de
produtos – como a DNDi – que iniciaram um
trabalho de P&D para diagnósticos, vacinas e
medicamentos para essas doenças. Dos quatro novos tratamentos disponibilizados para as
doenças negligenciadas até 2009, dois foram
desenvolvidos pela DNDi (ASMQ, ASAQ). Contudo, ainda são necessários novos medicamentos
adaptados para uso em campo.
A DNDi está trabalhando para promover a conscientização sobre as doenças extremamente
negligenciadas e lutar por aumento do compromisso do setor público. A liderança política é
essencial para definir as prioridades da saúde
global, estimular a P&D, criar mecanismos de
financiamento sustentável e assegurar o acesso
igualitário a medicamentos essenciais.2
Cheri, G. Product Development Partnerships (PDPs):Lessons from PDPs
establishedto develop new health technologies for neglected disease.
HDRC. DFID. Junho de 2010.)
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Como surgiu a DNDi?
Em 1999, a organização internacional de ajuda
humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) a
o dinheiro para solucionar um dos problemas
mais recorrentes enfrentados no terreno: a falta de medicamentos para tratar determinadas
doenças – as chamadas doenças negligenciadas. No ano seguinte, MSF criou um grupo de
trabalho para estudar as possíveis alternativas
para o investimento do prêmio. Deste grupo,
surgiu a ideia da criação de uma organização
independente que focasse na pesquisa e desenvolvimento (P&D) de medicamentos para as
doenças negligenciadas. Com o Programa Especial de Pesquisa e Treinamento em Doenças
Tropicais da OMS (TDR/OMS) como observador,
definiu-se que as doenças prioritárias seriam
as causadas por parasitas cinetoplastidas,
como a doença de Chagas, a leishmaniose visceral, a doença do sono e a malária. Buscou-se
parcerias com instituições públicas de pesquisa
e desenvolvimento de países endêmicos e, assim, em 2003, foi lançada oficialmente a DNDi.

Onde fica a DNDi?

O escritório regional da DNDi na América Latina
está localizado no Rio de Janeiro, onde funciona
desde 2004. Com uma equipe local permanente e diversos consultores, o principal objetivo do
escritório é apoiar, planejar e gerenciar atividades regionais de P&D de medicamentos para a
doença de Chagas, malária e leishmaniose visceral. Para tanto, investiga sobre as condições e
necessidades dos pacientes, estabelece parcerias, implementa projetos e promove treinamento e capacitação de recursos humanos, levando
em consideração a importância de direcionar
a P&D para ferramentas de saúde que sejam
adaptadas e relevantes para o uso em campo no
contexto da América Latina.

Além disso, o escritório participa de diversos
congressos científicos, contribui para publicações no campo das doenças negligenciadas,
realiza a produção de filmes e documentários,
bem como uma série de outras atividades de
comunicação e de conscientização sobre as doenças negligenciadas, apontando para a necessidade de maior liderança política e estímulo à
P&D que garantam o acesso a medicamentos
essenciais.
O trabalho realizado em nível regional é fundamental para proporcionar soluções inovadoras
para os desafios da DNDi no desenvolvimento
de medicamentos.
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A DNDi no mundo
Além da sede em Genebra, Suíça, de onde são
coordenados os projetos de P&D desenvolvidos pela organização, a DNDi possuí 5 escritórios regionais, 1 filial e 1 escritório de apoio a
projetos. A DNDi conta ainda com o apoio dos

7 parceiros fundadores que são centros de excelência em pesquisa de doenças negligenciadas
e/ou em cuidados de saúde a pacientes afetados
por essas doenças. Veja no mapa a presença da
DNDi e de seus parceiros fundadores no mundo.

EUA
Japão
Índia
RDC
Quênia

Malásia

Brasil
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Sede

Escritórios de apoio

Escritórios regionais

Parceiros fundadores

Filial
Sete parceiros fundadores:
• Fundação Oswaldo Cruz, Brasil

• Ministério da Saúde da Malásia

• Conselho de Pesquisa Médica de Índia (ICMR)

• Médicos Sem Fronteiras (MSF)

• Instituto de Pesquisa Médica de Quênia

• Instituto Pasteur, França

(KEMRI)
Onde fica a DNDi?
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• OMS/TDR (observador permanente)

2. Pesquisa e Desenvolvimento
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Doença de Chagas, leishmaniose visceral e malária
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A DNDi criou o maior portfólio de P&D de toda a história para as doenças
causadas por parasitas cinetoplastidas.
O portfólio de pesquisa e desenvolvimento da
iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas apresenta um conjunto de projetos
em diferentes fases do processo, desde a descoberta de novos compostos, passando pelos
desenvolvimentos pré-clínico e clínico, até a implementação dos tratamentos, sempre com o
objetivo de trazer novas ferramentas no menor
espaço de tempo, da forma mais eficaz e com o
menor custo possível. Para isso, a DNDi utiliza

o perfil do produto alvo (TPP, na sigla em inglês)
para guiar o processo de desenvolvimento. O
TPP desempenha um papel importante nas decisões tomadas na otimização de candidatos líderes a medicamentos, nas estratégias de pesquisa clínica e na comunicação construtiva com
as agências regulatórias. A cada ano, o portfolio
de projetos da DNDi é reforçado e racionalizado:
recursos dos projetos concluídos são realocados para os que iniciam.

Portfólio de Projetos da DNDi
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Descoberta
S
LS

L0

Atividades de
descoberta:

Consórcio
HAT

- Pesquisa de compostos
- Classes químicas
- Baseado nos alvos
terapêuticos
- Screening

- Scynexis
- Pace Univ.

Mais colaborações:
- Fontes para compostos hit e líderes:
GSK, Anacor, Merck,
Pfizer, Novartis
(GNF, NITD), TB
Alliance,...
- Recursos de
Screening:
Eskitis, Institut
Pasteur Korea, Univ.
de Dundee,...
- Centros de Referência de screening
LSHTM, Swiss
Tropical & Public
Health, University of
Antwerp

Consórcio LV

- Advinus
- CDRI
Consórcio
de Chagas

- CDCO
- Epichem
- Murdoch
- Univ. Federal
de Ouro Preto

Desenvolvimento
Pré-clínico
Nitroimidazol backup (HAT)

Desenvolvimento
Clínico
Fexinidazol (HAT)

Oxaborol (HAT)

Terapia de Combinação (LV na Ásia)

Formulações alternativas de
Anfotericina B (LV)
Nitroimidazol (LV)

Terapia de Combinação (LV na África)
• AmBisome®
• Miltefosina

Combinações de medicamentos

Terapia de Combinação

(Chagas)

(LV na América Latina)

K777 (Chagas)

Benznidazol Pediátrico (Chagas)

Flubendazol
Macrofilaricida (Helmintos)

Azóis E1224
& Biomarcadores (Chagas)

Exploratório

HIV Pediátrico
(exploratório)
Exploratório

Implementação
ASAQ

(Malária)
Dose Fixa
Artesunato/
Amodiaquine

ASMQ

(Malária)
Dose Fixa
Artesunato/
Mefloquine

NECT

(Estágio 2 HAT)
Nifurtimox
Eflornitina
Co-Administração

Terapia de
Combinação
(LV na África)
SSG&PM

Novo Tratamento
para LV na Ásia

(SD AmBisome®, PM+M /
A® + M / PM + A®)

Doença de Chagas

Ao longo de 2010, a DNDi realizou uma série de
atividades preparatórias para o início, em 2011,
dos estudos clínicos para a avaliação de ferramentas de tratamento para a doença de Chagas.
Os estudos estão sendo realizados com o apoio
da Plataforma de Pesquisa Clínica em Doença
de Chagas – iniciativa criada no final de 2009
pela DNDi e parceiros. (Ver box ao lado)
A DNDi firmou parcerias com diversas instituições científicas, públicas e privadas, a fim de estimular a P&D de novos tratamentos. A organização identificou parceiros, centros de pesquisa
e investigadores, capacitou recursos humanos e
produziu todo o material necessário para o início
de três estudos clínicos: um estudo de farmacocinética populacional do benznidazol; um estudo
de Fase II para avaliar a segurança e eficácia do
E1224 (pró-droga do ravuconazol); e um estudo
de otimização da técnica de PCR para a avaliação da resposta parasitológica em pacientes
com doença de Chagas crônica.
Também em 2010, concluiu-se o desenvolvimento farmacêutico-industrial do benznidazol pediátrico, produzido em parceria com o Laboratório

Por meio de um trabalho em rede, flexível
e orientado pelas necessidades dos pacientes, a Plataforma de Pesquisa Clínica em
Doença de Chagas se consolida como um
fórum internacional de pesquisadores e especialistas em doença de Chagas que apóie
de forma concreta os desafios existentes na
esfera de P&D.
Em março de 2010, a Plataforma se reuniu
em Buenos Aires, Argentina, para rever o
perfil do produto alvo (TPP), atualizar a estratégia da DNDi para esta doença e oferecer cursos de capacitação a pesquisadores
dos estudos que se iniciam em 2011.
Farmacêutico do Estado de Pernambuco (Lafepe). Com lançamento previsto para 2011, a nova
apresentação vai simplificar o tratamento da doença de Chagas na infância, uma vez que virá
em comprimidos de 12,5 mg de fácil desintegração em água, suco ou leite.
Na esfera de comunicação e advocacy (ver pág.
26), merece destaque o encerramento da campanha Acorde Agora. É Hora de Tratar a Doença de Chagas! – iniciada pela DNDi em outubro
de 2009, ano do centenário da descoberta da doença. O balanço de um ano da campanha que
buscou priorizar Chagas na agenda global de
políticas públicas em saúde – além de despertar
a consciência sobre a realidade de suas vítimas
– aponta para um saldo bastante positivo. Manifestações de maior vontade política também
foram identificadas em resoluções formuladas
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo
Comitê Executivo e Conselho Diretor da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). (Mais
informações sobre a campanha na pág. 27)

Pesquisa e Desenvolvimento - doença de Chagas

Depois de 40 anos com pouca ou nenhuma pesquisa clínica em novos medicamentos – as duas
drogas atualmente disponíveis para tratar a doença de Chagas (benznidazol e nifurtimox) foram
descobertas na década de 1970 – a DNDi lançou
em 2011 uma formulação pediátrica do benznidazol. Neste mesmo ano, a organização iniciou,
no primeiro semestre, três estudos clínicos na
América Latina: um deles para testar a segurança e eficácia de um novo composto contra a
infecção por T.cruzi.

Plataforma de Pesquisa Clínica em Doença
de Chagas

DNDi América Latina - Relatório Anual 2010-2011

Doença de Chagas: três novos estudos clínicos
iniciados em 2011
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A fim de orientar atuais e futuros compradores
do benznidazol, um guia de informações para a
aquisição do medicamento produzido exclusivamente pelo Lafepe desde 2004, está sendo desenvolvido. Fruto de uma parceria entre DNDi,
Lafepe e a Campanha de Acesso a Medicamentos Essenciais de Médicos Sem Fronteiras, o
Guia de Compras será disponibilizado em formato virtual em 2011, contribuindo para a ampliação do acesso a este produto de fonte única. A DNDi também trabalha em parceria com
a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)
e Médicos Sem Fronteiras numa análise de demanda global do medicamento, com o intuito de
auxiliar os Programas Nacionais de Controle na
estimação de suas necessidades reais e o Lafepe no planejamento de sua produção, a fim de
evitar escassez ou produção excessiva.

DNDi América Latina - Relatório Anual 2010-2011
Pesquisa e Desenvolvimento - doença de Chagas
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Projetos na América Latina:

DESENVOLVIMENTO Clínico

Benznidazol pediátrico
Parceiros: Laboratório Farmacêutico do Estado
de Pernambuco (Lafepe), Brasil; Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemoepidemias (CeNDIE) do Ministério da Saúde, Argentina; Universidade de Liverpool, Reino Unido;
Instituto Nacional de Parasitología Dr. M. Fatala
Chabén, Argentina; Hospital Público Materno Infantil, Argentina; Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Argentina; Hospital de Niños de Jujuy,
Argentina; Centro de Chagas y Patologia Regional Dr. Humberto Lugonres, Argentina; LAT Research, Argentina; Núcleo de Desenvolvimento
Farmacêutico e Cosméticos (NUDFAC), Brasil.
Responsável pelo Programa Clínico em doença
de Chagas: Isabela Ribeiro.
Coordenador e gerente de projeto: Bethania Blum
e Jayme Fernandes.
Data de início do projeto: Junho de 2008
Apesar da eficácia em crianças já ter sido comprovada em estudos clínicos e da existência de

consensos terapêuticos, ainda não existe uma
apresentação pediátrica do benznidazol. Ainda é
necessário fracionar os comprimidos e utilizar
formulações extemporâneas para tratar a maior
parte das crianças. Estes procedimentos podem
reduzir a precisão das doses e aumentam a preocupação em relação à eficácia e segurança, especialmente entre os mais jovens e desnutridos.
Diversas organizações apontaram para a necessidade de se desenvolver uma nova formulação
pediátrica do benznidazol de preço acessível,
adaptada à faixa etária e que facilite a adesão
dos pacientes. Com este objetivo, a DNDi e o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (Lafepe) assinaram em 2008 um acordo
de parceria. Desde então, a equipe responsável
pelo projeto tem se dedicado às atividades de
desenvolvimento farmacêutico-industrial.
A equipe desenvolveu a apresentação pediátrica
a partir da revisão das atuais recomendações de
doses de benznidazol em crianças, das práticas
de dosagem e dos perfis de idade e peso de pacientes de centros que tratam crianças infectadas
pelo T. cruzi. Em 2010, foram finalizados os testes
de estabilidade dos lotes industriais do medicamento, produzidos em parceria com o Lafepe.
Estudo de farmacocinética populacional
Com o objetivo de contribuir com novas evidências
para a determinação do regime de tratamento
ideal em crianças, um estudo de farmacocinética popualcional em crianças tratadas com benznidazol está sendo conduzido em centros de
pesquisa de Buenos Aires e de áreas endêmicas
do Norte da Argentina, como Jujuy, Salta e Santiago del Estero.

Gerentes e coordenador do projeto da DNDi:
Isabela Ribeiro, Bethania Blum, Fabiana Alves e
Jayme Fernandes.
Data de início do projeto: 2008.
Estudos clínicos para a doença de Chagas em
andamento na América Latina
Pertencente à classe dos compostos azólicos, o
antifúngico E1224 é uma promissora pró-droga
do ravuconazol em estágio clínico de desenvolvimento. Em parceria com a empresa farmacêutica japonesa Eisai e a Plataforma de Atenção Integral aos Pacientes com a Doença de Chagas
– que reúne pesquisadores da Espanha e da Bolívia –, a DNDi dá início em 2011 a um estudo de
fase II de prova de conceito para avaliar a segurança e a eficácia do E1224 em adultos com
doença de Chagas crônica indeterminada.

Ainda na esfera dos compostos azólicos, consta
a atuação da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que, em parceria com a DNDi, fará
avaliações da atividade do E1224 e do ravuconazol em diferentes cepas do T. cruzi, in vitro e in
vivo, assim como em combinações.
Estudo PCR
Em parceria com a organização internacional
de ajuda humanitária Médicos Sem Fronteiras
(MSF), a DNDi iniciou em 2011 um estudo para
a otimização da técnica do PCR para a avaliação da resposta parasitológica em pacientes
com doença de Chagas crônica em Aiquile, na
Bolívia.

Pesquisa e Desenvolvimento - doença de Chagas

Parceiros: Eisai (Japão), Plataforma de Atenção
Integral aos Pacientes com Doença de Chagas
(Espanha/Bolívia), Universidade Federal de Ouro
Preto (Brasil) e Médicos Sem Fronteiras.

A Bolívia foi escolhida para este estudo devido
à alta prevalência da doença no país. Em 2010,
o protocolo foi finalizado após extensa consulta
técnico-regulatória e a equipe local foi definida.
O estudo – cujo protocolo já foi aprovado por três
comitês de ética distintos – entrou na fase de recrutamento de pacientes no primeiro semestre
de 2011.

DNDi América Latina - Relatório Anual 2010-2011

Compostos azólicos: E1224

13

DESENVOLVIMENTO PRÉ-Clínico

Combinações de medicamentos
Parceiro: Universidade Federal de Ouro Preto
Gerente e coordenador de projeto da DNDi:

Isabela Ribeiro e Bethania Blum
Data de início do projeto: 2008

DNDi América Latina - Relatório Anual 2010-2011
Pesquisa e Desenvolvimento - doença de Chagas
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Descoberta de Compostos

Consórcio para a otimização de compostos
líderes para a doença de Chagas
Parceiros: Centro de Otimização de Candidatos
a Medicamentos (CDCO, na sigla em inglês), Austrália; Epichem, Austrália; Universidade Murdoch, Austrália; Universidade Federal de Ouro
Preto, Brasil.

A principal limitação do tratamento para a doença de Chagas é a baixa tolerabilidade observada
com os tratamentos atualmente disponíveis: o
benznidazol e o nifurtimox.

Gerente e coordenador de projeto da DNDi:
Robert Don e Ivan Scandale.

Como no caso de outras doenças infecciosas,
considera-se que a terapia combinada tem o
potencial de aumentar a eficácia, reduzir a toxicidade do tratamento e evitar o desenvolvimento
de resistência aos medicamentos.

Em 2008, a DNDi criou um consórcio para a otimização de compostos líderes com o objetivo de
otimizar a eficácia de novas moléculas e reduzir
sua toxicidade através de um processo multidisciplinar e de ciclos de análises críticas. Em
2009, cinco classes de compostos identificados
nos programas de triagem da DNDi foram avaliadas no processo de otimização de compostos
líderes. Na América Latina, a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) é a responsável pela
avaliação in vivo destes compostos. O objetivo é
desenvolver pelo menos um novo composto líder
para a doença de Chagas e identificar uma nova
série química até o primeiro semestre de 2012.

As combinações de compostos azólicos têm efeitos sinérgicos anti-T. cruzi, in vitro e in vivo com o
benznidazol e outros compostos que participam
na biossíntese dos esteróis. Tendo em vista estes resultados, a DNDi iniciou estudos pré-clínicos de diferentes compostos azólicos em combinação com o benznidazol e o nifurtimox para
tratar esta doença.
Os resultados preliminares in vivo demonstraram um claro efeito sinérgico em ambas as combinações com o posaconazol e itraconazol. Estes
dados serão confirmados em estudos posteriores e servirão como base para futuras avaliações clínicas da classe dos compostos azólicos
em combinação.

Data de início do projeto: Julho de 2008.

A fenarimol é uma das séries químicas atualmente em avaliação pela DNDi e parceiros. Diversos compostos de alta potência já foram gerados, com demostrada eficácia in vivo.
Outra série em estudo é a dos oxaboroles, aproveitando os compostos gerados pelo programa
de otimização de líderes para a Tripanossomíase Humana Africana (doença do sono). Mais de
2.000 oxoboroles tiveram suas atividades testadas contra o T.cruzi in vitro e alguns se mostraram ativos contra o parasita de Chagas.

Cerca de 8 milhões de pessoas infectadas1
12.000 mortes2
667.000 DALYs2, 3
Somente no Brasil, mais de US$ 1.3 bilhões
foram perdidos em salários e produtividade
industrial devido a trabalhadores que padecem da doença de Chagas4.
Na América Latina, onde 21 países são considerados endêmicos, cerca de 100 milhões de
pessoas convivem diariamente com o risco de
contrair a doença. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), estimase que haja 8 milhões de infectados e 55.585
novos casos a cada ano. Como outras doenças negligenciadas, a doença de Chagas tem
um impacto direto sobre a produtividade dos
trabalhadores, perpetuando a situação de pobreza de suas vítimas.

OMS. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/en/. Consultado em 7 de janeiro de 2010.

1

OMS. The World Health Report (Relatório Mundial da Saúde). Genebra; 2008. Disponível em: http://www.who.int/whr/2004/. Consultado
em 12 de agosto de 2008.

2

DALYs são uma medida de impacto social correspondente à soma dos
anos de vida potencialmente perdidos devido à mortalidade prematura e aos anos de vida produtivos perdidos devido à invalidez.

3

4

Moncayo A, Ortiz Yanine M. Ann Trop Med Parasitol. 2006;100:1-15.

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 existem apresentações pediátricas
• Menor eficácia na fase crônica sintomática
Hoje, ainda são poucas as opções de tratamento para a doença de Chagas. Os dois medicamentos disponíveis – o benznidazol e o
nifurtimox – são conhecidos pela baixa tolerabilidade e índices de cura pouco satisfatórios,
especialmente quando utilizados no tratamento de adultos com doença de Chagas crônica. Uma nova classe de medicamentos – os
triazóis antifúngicos – se encontra em fase de
desenvolvimento clínico, com demonstrado
potencial para a substituição terapêutica no
tratamento da doença de Chagas.

Pesquisa e Desenvolvimento - doença de Chagas

Mais de 100 milhões de pessoas em risco

Tratando Chagas

DNDi América Latina - Relatório Anual 2010-2011

A doença de Chagas em números
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Estratégia da DNDi para Chagas
Prioridade do perfil do produto alvo para a
doença de Chagas

Curto prazo: melhor utilização dos tratamentos existentes através de novas formulações

Uma formulação pediátrica, adaptada à faixa etária, segura e eficaz para tratar pacientes no início da infecção

Formulação pediátrica do benznidazol: será o
primeiro tratamento concebido especificamente para crianças

Um novo medicamento para tratamento da
doença crônica, seguro, eficaz, adaptado ao uso
em campo e idealmente em diferentes contextos epidemiológicos
Melhor perfil de segurança do que o oferecido pelos medicamentos existentes
• Tratamento que precise de pouco ou nenhum monitoramento clínico ou laboratorial
• Apropriado para pacientes imunodeprimidos
Perfil de eficácia igual ou superior aos dos
medicamentos existentes
Tratamento de fácil utilização
DNDi América Latina - Relatório Anual 2010-2011

• Tempo de administração ideal menor que
30 dias

• Administração por via oral
• Administração preferencialmente uma vez
ao dia, sem necessidade de internação

Economicamente acessível
Estável em climas tropicais

Médio prazo: desenvolvimento de melhores
tratamentos através de alterações 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
Nitroimidazóis: classe bem conhecida de compostos anti-infecciosos
Novos medicamentos desenvolvidos a partir
de compostos promissores identificados em
atividades de descoberta que avancem no
processo de P&D graças ao consórcio de otimização de compostos líderes para Chagas
Até 2014, a DNDi pretende disponibilizar os
seguintes tratamentos, a partir de seu portfólio para doença de Chagas:
Uma nova apresentação pediátrica
Um novo medicamento registrado

Pesquisa e Desenvolvimento - doença de Chagas
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Um pipeline robusto

Leishmaniose visceral

Trata-se de um estudo clínico coordenado pelo
pesquisador Gustavo Romero, da Universidade
de Brasília (UnB), que visa avaliar a eficácia dos
atuais tratamentos recomendados para LV no
país, no contexto da Rede Brasileira de Alternativas Terapêuticas para as Leishmanioses. O
projeto tem financiamento do Ministério da Saúde por meio da FINEP e do CNPq. A combinação de AmBisome® + Glucantime® é um dos
braços de tratamento que estão sendo avaliados
neste estudo.

DESENVOLVIMENTO clínico

Terapia combinada para leishmaniose visceral na América Latina
Parceiros: Centro de Pesquisa René Rachou –
Fiocruz – MG, Hospital Infantil João Paulo II –
FHEMIG, Iniciativa Medicamentos para Doenças
Negligenciadas (DNDi), Universidade de Brasília, Universidade Estadual de Montes Claros,
Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal de Sergipe, Universidade Federal de Tocantins e Programa de Controle das Leishmanioses / Ministério da Saúde do Brasil.
Equipe de Coordenação do projeto: Gustavo
Romero (UnB), Fabiana Piovesan Alves (DNDi)
e Thaís Amaral (CPqRR, FIOCRUZ).
Início do projeto: Outubro de 2010

Pesquisa e Desenvolvimento - leishmaniose visceral

Finda a etapa de planejamento que se deu ao
longo de 2010, com a definição dos centros de
pesquisa e capacitação de recursos humanos, a
DNDi e parceiros iniciam em 2011 um estudo clínico para avaliar a segurança e a eficácia da combinação AmBisome® + GlucantiMe® para o tratamento da leishmaniose visceral (LV) no Brasil.

Projetos na América Latina:

DNDi América Latina - Relatório Anual 2010-2011

Leishmaniose visceral: novo estudo clínico em
2011 avalia eficácia e segurança de combinação de medicamentos
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Estudo é iniciado no Brasil
A LV na África e na Ásia

O estudo está sendo conduzido com pacientes
adultos e crianças atendidos nos Centros de
Referência em Leishmanioses em Aracaju (SE),
Belo Horizonte (MG), Montes Claros (MG), Palmas (TO) e Teresina (PI). Cerca de 600 pacientes
serão randomizados nos 4 grupos de tratamentos do estudo. O regime a ser usado no braço
de combinação (AmBisome® + Glucantime®)
corresponderá à metade da dose total recomendada para cada um dos medicamentos quando
usados em monoterapia.

DNDi América Latina - Relatório Anual 2010-2011
Pesquisa e Desenvolvimento - leishmaniose visceral
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A leishmaniose é marcada pela diversidade e
complexidade das diferentes espécies de Leishmania que causam a doença e suas manifestações clínicas. Por isso, dados obtidos em estudos em uma região geográfica não podem ser
extrapolados para outras regiões endêmicas,
tornando necessária a adaptação dos regimes
de tratamento recomendados para cada região.
A DNDi tem um portfólio robusto para a LV,
adaptado para cada região geográfica, e por
isso acaba de disponibilizar um novo tratamento para LV na África. É uma combinação de
estibogluconato de sódio com paramomicina
(SSG & PM), dois medicamentos já existentes
que vão ampliar as opções de tratamento no
continente africano.

A adição do braço de combinação ao estudo originalmente proposto foi resultado de uma série
de atividades realizadas para o pré-projeto Combinações Terapêuticas para Leishmaniose Visceral no Brasil: bases para a implementação de um
estudo multicêntrico, coordenado pelo Centro de
Pesquisas René Rachou/Fiocruz, DNDi e Universidade de Brasília, com a finalidade de formar
uma rede efetiva de pesquisadores em leishmanioses, estabelecendo uma força de implementação de estudos clínicos no Brasil. A DNDi
identificou as necessidades de infra-estrutura
e de recursos humanos de 10 centros de pesquisa em leishmaniose em diferentes regiões do
Brasil, e ofereceu treinamento para fortalecer a
capacidade de condução de pesquisa clínica de
acordo com normas internacionais de Boas Práticas Clínicas (BPC).
Representantes dos centros de pesquisa e do
Programa de Controle da Leishmaniose Visceral do Ministério da Saúde foram convidados a
participar de reuniões técnicas para se definir
prioridades de pesquisa em LV no contexto da
doença no Brasil. Houve consenso sobre a necessidade de se avaliar a combinação de medicamentos como estratégia de curto prazo para
se melhorar o tratamento da doença no Brasil.
O racional da terapia em combinação é de se
propor um tratamento de menor duração, reduzindo a sua toxicidade e custo, e melhorando a
adesão ao tratamento, o que resulta potencialmente em melhor eficácia, além de reduzir o
risco de desenvolvimento de resistência.

Na Índia, país de maior incidência de LV no
mundo, foram avaliadas diferentes combinações a partir de medicamentos já existentes:
AmBisome®, miltefosina e paramomicina. O
tratamento consiste no uso de dois desses medicamentos de forma combinada. Além das
vantagens de um tratamento mais curto, mais
seguro e mais barato, qualquer uma das combinações mostrou eficácia superior (> 97.5%) ao
tratamento padrão, desoxicolato de anfotericina
B (93%)5.
A OMS, em sua publicação ‘Controle da Leishmaniose’ de 2010, recomendou: “Países são
encorajados a adotar políticas de saúde inovadoras baseadas na combinação de medicamentos uma vez que estas estejam disponíveis
e, enquanto isto, adotar a melhor opção de
monoterapia”6.

Sundar S, Sinha PK, Rai M, Verma DK, Nawin K, Alam S, Chakravarty
J, Vaillant M, Verma N, Pandey K, Kumari P, Lal CS, Arora R, Sharma
B, Ellis S, Strub-Wourgaft N, Balasegaram M, Olliaro P, Das P, Modabber F. Comparison of short-course multidrug treatment with standard
therapy for visceral leishmaniasis in India: an open-label, non-inferiority,
randomised controlled trial. Lancet. 2011 Feb 5;377(9764):477-86. Epub
2011 Jan 20.

5

6
Control of Leishmaniasis, WHO Technical Report Series, # 949. Report of a
meeting of the WHO Expert Committee on the Control of Leishmaniasis,
Geneva, 22-26 Mar 2010.

7

Os medicamentos existentes para tratar a
leishmaniose visceral apresentam limitações
pois são medicamentos de difícil administração (drogas parenterais e de longo periódo de
tratamento que requerem hospitalização), tóxicos e caros.

No Brasil, a leishmaniose visceral (LV) é uma
zoonose causada por Leishmania chagasi e os
cães são considerados os principais reservatórios da doença. Estima-se que 90% dos casos de LV registrados na América Latina ocorram no Brasil, sendo a maioria em crianças.
Em 2009, foram relatados 3.693 novos casos
no Brasil, com índice de mortalidade de 5,8%.
Em outros países da América Latina, há uma
significativa falta de estatísticas e, no Brasil,
apesar das séries regulares de dados, uma
comparação feita entre três diferentes sistemas de informação mostrou uma subnotificação de 42% e 45%, respectivamente, no
número de casos e mortes por LV no sistema
de vigilância epidemiológica.

O número de opções de tratamento aumentou na última década, porém cada um destes
novos medicamentos continua apresentando
inúmeras desvantagens, como descrito abaixo:

A co-infecção LV/HIV é um problema emergente de saúde pública no Brasil. Estima-se
que a proporção de co-infecção aumentou
dramaticamente de < 1% a 6% na última década, no Brasil, resultado da urbanização da
LV e ‘ruralização’ da infeção pelo HIV. Embora as manifestações clínicas da co-infecção
sejam similares as de um indivíduo que sofre
somente de leishmaniose visceral, observa-se
menor resposta terapêutica e maior letalidade
no grupo com LV/HIV.

Anfotericina B liposomal [AmBisome®]:
boa eficácia, melhor perfil de segurança, porém cara10.

Antimoniais pentavalentes: exigem tratamento parenteral por pelo menos 20 dias em
hospital; são tóxicos e na Índia já não são recomendados, devido à falha terapêutica em
cerca de 60% dos casos.
Anfotericina B: toxicidade dose-relativa; requer tratamento intravenoso em hospital durante 14 a 20 dias.

Paromomicina: inicialmente registrada na
Índia e mais recentemente na região leste da
África; requer 3 semanas de administração
intramuscular. Não há dados de sua eficácia
no Brasil.
Miltefosina: primeiro medicamento oral comercializado registrado na Índia. Possível teratogenicidade, potencial para desenvolvimento
de resistência e baixa aderência ao tratamento de 28 dias.

OMS, Índia, maio de 2007.

OMS, 2010 http://www.who.int/leishmaniasis/burden/magnitude/bur
den_magnitude/en/index.html

8

Control of Leishmaniasis, WHO Technical Report Series, # 949. Report of a meeting of the WHO Expert Committee on the Control of
Leishmaniasis, Geneva, 22-26 Mar 2010.

9

Significativa redução do custo do AmBisome® e da miltefosina através da OMS para o setor público nos países em desenvolvimento, a
partir de 2007.

10

Pesquisa e Desenvolvimento - leishmaniose visceral

350 milhões de pessoas em risco ao redor do
mundo
500.000 casos de LV7
51.000 mortes (por ano)8
2.357.000 DALYs9

Tratando a leishmaniose visceral

DNDi América Latina - Relatório Anual 2010-2011

A leishmaniose visceral em números, no
mundo:
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Estratégias da DNDi para a LV
Perfil do produto-alvo para a LV
Com base no atual panorama de P&D, na situação das regiões onde a leishmaniose visceral (LV) é endêmica e nas limitadas opções
de tratamento, a DNDi e seus parceiros determinaram que o tratamento ideal deve ser
um medicamento administrado por via oral,
seguro, eficaz e de baixo custo, podendo durar até dez dias. Idealmente, este deve ser
efetivo contra todas as espécies que causam
LV e adequado para sua utilização em unidades básicas de saúde, incluindo áreas rurais.
• Um novo tratamento para adultos e crianças, eficaz contra todas as espécies de
Leishmania que causam LV e em todas as
regiões afetadas

DNDi América Latina - Relatório Anual 2010-2011
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• Perfil de segurança de uma droga que não
requeira monitoramento durante ou após
o tratamento
• Eficácia clínica igual ou superior a 95%, até
seis meses depois de iniciado o tratamento
• Tratamento de fácil utilização e breve período de administração (ideal ≤ 7 dias, aceitável até 10 dias)
• Preferencialmente de administração oral;
se injetável, com depósito intramuscular
• Tratamento de preferência uma vez o dia,
sem internação de pacientes
• Acessível economicamente
• Estável em climas tropicais
• Preferencialmente, prazo de validade de
3 anos

Em curto prazo: melhor uso das ferramentas
já existentes.
• Extensão geográfica do registro de medicamentos existentes.
• Desenvolvimento de novos tratamentos baseados nas combinações de medicamentos
disponíveis.
Em médio e longo prazos: registrar um novo
medicamento através de novas formulações
de tratamentos existentes ou nova indicação
terapêutica, e identificação de novos compostos.
• Compostos potenciais em fase final de desenvolvimento pré-clínico – a DNDi busca
ativamente tratamentos que possam passar
ao desenvolvimento clínico em curto prazo.
• Novos medicamentos desenvolvidos a partir de compostos identificados através de
consórcios para a otimização de compostos
líderes para o tratamento da LV.

alguns estados da região amazônica, onde a
doença tem alta prevalência.

Lançado em 2008, o ASMQ (combinação em dose fixa de artesunato e mefloquina) é fruto da
parceria entre a DNDi e o laboratório brasileiro público Farmanguinhos/Fiocruz. Em 2010, o
projeto ganhou uma dimensão maior de acesso: a DNDi e seu parceiro doaram milhares de
unidade do ASMQ para o Camboja e
para a Bolívia, que foi o primeiro
país estrangeiro a incluir o
ACT brasileiro como tratamento de primeira linha
para o tratamento da
malária P.falcíparum
não complicada.

Em setembro de 2010, os resultados do estudo
que avaliou a efetividade das terapias de combinação em dose fixa à base de artemisinina
(ACTs) indicadas pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) contra a malária P.falcíparum não
complicada demonstraram que o ASMQ obteve
os mais altos índices de cura entre todos os tratamentos testados11.
Financiado por Médicos Sem
Fronteiras (Holanda) e
pelo Programa de Pesquisa Wellcome Trust
Mahidol University
Oxford Tropical Medicine, o estudo aberto e randomizado
ocorreu em clínicas dos estados de
Rakhine, Kachin e
Shan, em Mianmar.

Estudos clínicos que
iniciaram no Brasil
(Porto Velho/RO,
Anajás/PA, Coari/AM
e Cruzeiro do Sul/
AC) e em quatro países africanos (Zâmbia,
Tanzânia, Burkina Faso e
Quênia) vão ampliar o conhecimento sobre o uso desta
combinação em populações negligenciadas: pacientes gestantes e crianças. A
eficácia do ASMQ para o tratamento de pacientes com a malária vivax também está sendo estudada. O Plasmodium vivax, que causa uma variação mais branda da doença, é o parasita mais
prevalente no Brasil: atinge aproximadamente
350.000 pessoas por ano.
No país, o ASMQ é considerado tratamento de
primeira linha pelo Ministério da Saúde contra
a malária P.falcíparum não complicada e já está
em uso em toda a região extra-amazônica e em

Espera-se com o resultado deste estudo ampliar a demanda internacional do ASMQ, cujo processo
de transferência de tecnologia de
produção está sendo concluído entre Farmanguinhos/Fiocruz e a farmacêutica Cipla (Chemical, Industrial & Pharmaceutical Laboratories), da
Índia, com apoio da DNDi.

Effectiveness of five artemisinin combination regimens with or without primaquine in uncomplicated falciparum malaria: an open-label
randomised trialFrank Smithuis MD,Moe Kyaw Kyaw MBBS,Ohn Phe
BSc,Thein Win MBBS,Pyay Phyo Aung MBBS,Aung Pyay Phyo Oo MBBS,
Arkar Linn Naing MBBS,Mya Yee Nyo MBBS,Naing Zaw Htun Myint
MBBS,Mallika Imwong PhD,Elizabeth Ashley MRCP,Sue J Lee PhD,Prof
Nicholas J White FRSThe Lancet Infectious Diseases - 1 October 2010
(Vol. 10, Issue 10, Pages 673-681) DOI: 10.1016/S1473-3099(10)70187-0
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Malária: ASMQ expande seu alcance na América
Latina e no mundo

Pesquisa e Desenvolvimento - malária

Malária
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Projetos da DNDi na América Latina:
implementação
ASMQ – Terapia combinada em dose fixa de
artesunato/mefloquina
Um bem público desenvolvido e respaldado por
parceiros públicos em diferentes continentes.

dos dois medicamentos lançados pelo projeto
Terapias de Combinação em Dose Fixa à base de
Artemisinina (FACT, na sigla em inglês): o ASAQ
e o ASMQ. Lançado 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.

Etapa: Acesso
Parceiros: Farmanguinhos, Brasil; Epicentre,
França; MSF Internacional; Shoklo Unidade de
Pesquisa sobre a Malária, Tailândia; Universidade Sains Malásia; Universidade de Oxford, Reino Unido; TDR; Cipla, Índia; Catalent, Estados
Unidos da América; ICMR, Índia; GVK BIO, Índia;
Tanzânia; Quintiles, Estados Unidos da América
Gerentes de projeto e coordenadora da DNDi:
Jean-Rene Kiechel, Patrice Piola, Gwenaelle Carn
Início do projeto: janeiro de 2003
DNDi América Latina - Relatório Anual 2010-2011
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Hoje, como parte da comunidade mundial contra
a malária, a DNDi visa ampliar a disponibilidade

ASAQ
O ASAQ (artesunato + amodiaquina) é a outra
combinação em dose fixa a base de artemisinina
lançada pela DNDi em 2007. Este, desenvolvido
em parceria com o laboratório francês SanofiAventis, foi o primeiro medicamento disponibilizado pela DNDi e a primeira combinação em
dose fixa a base de artemisinina pré-qualificada
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O
ASAQ, que está registrado em mais de 30 países
(África e Índia), atingiu a marca de 80 milhões
de tratamentos distribuídos na África em 2010.
Sendo metade deles usada para o tratamento
de crianças.

Tratando a malária
A malária em números

A malária está presente em mais de 100 países
e ameaça metade da população mundial. Na
África subsaariana, onde é a principal causa de
morte de crianças com menos de cinco anos,
a malária mata uma criança a cada 30 segundos – cerca de 3.000 crianças todos os dias.
A malária é a principal causa de morbidade
e mortalidade provocadas por um parasita no
mundo todo, especialmente nos países em desenvolvimento, onde origina sérios custos sociais e econômicos. Acredita-se que a malária
retarda o crescimento econômico anual em
1,3% em áreas onde ela é endêmica e apresenta alta prevalência. O custo econômico da
malária é estimado, somente na África, em
US$ 12 bilhões por ano15.

12

www.who.int/tdr/diseases/malaria/diseaseinfo.htm.

Organização Mundial da Saúde. Introdução. em: Relatório Mundial
sobre a Malária. Genebra, Suíça: Organização Mundial da Saúde; 2010.

13

14
DALYs são uma medida de impacto social, sendo a soma dos anos
de vida potencialmente perdidos devido à mortalidade prematura e os
anos de vida produtivos perdidos devido à incapacidade.

Global Forum for Health Research. Monitoring Financial Flows for
Health Research. Genebra: 2005, p. 59.

15

Mayxay M, Nair S, Sudimack D, Imwong M, N Tanomsing, Pongvongsa
T, et al. Am J Trop Med Hyg. 77; 2007: 36-43.

O acesso dos pacientes negligenciados às
combinações em dose fixa a base de artemisinina e com dosagem pediátrica é restrito.
Ampla resistência aos medicamentos: a cloroquina, um dos tratamentos mais fáceis de
utilizar e de maior comercialização, já não é
eficaz. A resistência parasitária chega, em algumas partes do mundo, a mais de 90%16.
Os países que mais sofrem com a malária
não têm a capacidade e o financiamento suficientes para distribuir os medicamentos entre os pacientes que os necessitam.
Pacientes que vivem em países onde a doença é endêmica precisam de medicamentos
baratos, eficazes e adaptados para seu uso
em campo.

Pesquisa e Desenvolvimento - malária

Em 2010, o processo de transferência de tecnologia de Farmanguinhos para a Cipla (Chemical, Industrial & Pharmaceutical Laboratories) – laboratório farmacêutico indiano –
avançou a passos largos e deve ser concluído
em 2011. A finalização da transferência vai facilitar o acesso ao ASMQ no sudeste asiático.

Atualmente, as terapias de combinação existentes são aprovadas como tratamento de
primeira linha na maioria dos países onde a
malária é endêmica. Podem ser caras e ter
esquemas terapêuticos complicados.

DNDi América Latina - Relatório Anual 2010-2011

3,2 bilhões de pessoas em risco12
225 milhões de casos novos/ano13
781 mil mortes/ano13
42.280.000 DALYs14

16
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Estratégia da DNDi contra a malária
O portfólio da DNDi para malária visa facilitar a ampla disponibilidade dos dois produtos
lançados pelos seus diversos parceiros no
projeto de Terapias de Combinação em Dose
Fixa baseadas em Artemisinina (FACT, na sigla em inglês). Como há inúmeras atividades
de P&D para antimaláricos (por exemplo,
Medicines for Malaria Venture), a DNDi está
finalizando gradualmente suas atividades em
malária para focar-se nas doenças causadas
por parasitas cinetoplastidas. O projeto FACT
produziu dois ACTs em dose fixa com as seguintes características:
Fácil de usar, em dose única diária de 1 ou 2
comprimidos durante 3 dias.
A combinação em dose fixa (FDC, na sigla
em inglês) assegura que ambos os compostos

sejam tomados em conjunto e nas proporções corretas.
Dose adaptada à idade para facilitar a posologia adequada em zonas rurais e áreas
remotas.
• ASAQ: FDC de artesunato e amodiaquina
para tratamento da malária na África subsaariana, atualmente registrado em mais
de 30 países.
• ASMQ: FDC de artesunato e mefloquina
registrado no Brasil em março de 2008 e
utilizado pelas autoridades brasileiras como
parte do estudo de intervenção.
Até 2014, a DNDi apoiará a utilização adequada destas combinações em dose fixa, juntamente com outros ACTs eficazes, de modo a
manter a efetividade da artemisinina como
tratamento de primeira linha.

3. Comunicação e Advocacy

Ampliar a visibilidade e os investimentos em P&D para
as doenças negligenciadas
As atividades de advocacy e de comunicação da DNDi visam, entre outras:
• Garantir que as novas ferramentas para o tratamento de
doenças negligenciadas estejam acessíveis às pessoas
que delas necessitam;
• dar maior visibilidade dentro e fora da comunidade científica a essas doenças que afetam majoritariamente as
populações mais pobres dos países menos desenvolvidos do mundo;
• estimular investimentos públicos e privados para atividades de P&D sustentáveis para as doenças negligenciadas.
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Um exemplo concreto das atividades de advocacy e comunicação desenvolvidas pela DNDi é a campanha Acorde Agora:
É Hora de Tratar a Doença de Chagas, lançada em julho de
2009. A campanha, cujo balanço de um ano foi divulgado
em meados de 2010, aproveitou o centenário da descoberta
de Chagas para ampliar o debate sobre essa doença esquecida, fortalecendo a inclusão desse tema nas agendas
nacionais e internacionais (Ver balanço ao lado).
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O que é advocacy?
O termo advocacy – que ainda não ganhou tradução literal
para o português – se generalizou com o acelerado crescimento do terceiro setor em todo o mundo.
As atividades de advocacy têm como objetivo maior “respaldar ativamente uma posição, um ponto de vista ou um curso de ação, influindo na concepção de políticas públicas”1.
Estes objetivos traduzem o papel principal da sociedade civil, principalmente pela ação das organizações de terceiro
setor e movimentos sociais. Seja qual for a causa social,
ambiental ou cultural promovida, o paradigma estratégico
deve pautar todo o processo de efetivação de políticas. Isso
significa ampliar quantitativa e qualitativamente o controle
popular em todos os níveis, pressionar governantes eleitos
a atender às demandas sociais, incluindo as mais antigas,
e a prevenir o surgimento de novas.

HOPKINS, 1992: 32, in VILLAR E BONAMUSA. Estructura de oportunidades politicas y
advocacy: elementos para un modelo politico del tercer sector. Ponencia presentada al
Primer Encuentro de la Red de Investigaciones sobre el Tercer Sector en América Latina.
Rio de Janeiro, Abril 22-24, 1998.

1

A atriz brasileira
Vera Holtz durante
o lançamento da
campanha da DNDi
contra a doença de
Chagas.

É Hora de Tratar a Doença de Chagas:
o que ficou do centenário

Mobilização de uma grande variedade de grupos,
instituições e indivíduos
• Parcerias com diversas instituições, como a Fiocruz (Brasil), Eisai (Japão) e CRESIB (Espanha),
para aumentar a P&D para a doença de Chagas;
• mais de 30 depoimentos em vídeo de pessoas importantes relacionadas à doença de Chagas, entre pacientes, médicos, pesquisadores e gestores
públicos;
• trabalhos com associações de pacientes de cidades como Recife e São Paulo, no Brasil.
Mais vontade política
• Resoluções para a doença de Chagas foram formuladas e aprovadas pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana de
Saúde (OPAS), incluindo a necessidade de tratamento e acesso a tratamentos.
Mídia e publicações
• Artigos e matérias acerca da doença foram publicados em importantes periódicos científicos e
revistas especializadas, como Nature, The Lancet
e British Medical Journal.

• Lançamento da Plataforma de Pesquisa Clínica
em Doença de Chagas;
• workshops, mesas-redondas e debates sobre a
doença de Chagas em Amsterdã, Buenos Aires,
Los Angeles, Londres, Cidade do México, Rio de
Janeiro, Uberaba e Washington;
• tratamentos novos e melhores estão sendo pesquisados pela DNDi e seus parceiros, em centros
na Argentina e na Bolívia.
Redes sociais
• Mais de 500 membros no grupo da campanha no
Facebook;
• mais de 700 membros registrados no site da
campanha;
• campanha de Chagas na Wikipédia e no Twitter.
Participação em congressos-chave para Chagas e
outras doenças negligenciadas
• Simpósio Internacional sobre o Centenário da
Doença de Chagas, no Rio de Janeiro, Brasil;
• XII Simpósio Internacional sobre Controle Epidemiológico de Doenças Transmitidas por Vetores,
em Buenos Aires, Argentina;
• Congresso Chagas – UNAM, na Cidade do México, México;
• Congresso de Pesquisa Aplicada em Doença de
Chagas e Leishmaniose, em Uberaba, Brasil;
• Colóquio sobre Doenças Tropicais Negligenciadas da América Latina em Lima, Peru;
• Simpósio da Sociedade Americana de Medicina
Tropical e Higiene, em Washington, EUA;
• XLVI Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, em Foz do Iguaçu, Brasil.

Comunicação e Advocacy

A seguir, algumas das principais conquistas contabilizadas em seu balanço final:

Liderança regional e internacional

DNDi América Latina - Relatório Anual 2010-2011

Em julho de 2009 – ano em que a descoberta da
doença de Chagas completou um século –, a DNDi
lançou a campanha Acorde Agora. É Hora de Tratar!. Concluída um ano depois, em meados de 2010,
a campanha englobou atividades em diferentes
esferas de atuação, a fim de priorizar a doença de
Chagas na agenda dos formuladores de diretrizes
políticas e dos doadores, despertar a consciência
para a realidade da doença e estimular a P&D de
novos tratamentos.
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DNDi participa de eventos científicos
Uma das atividades da área de comunicação da DNDi América Latina é organizar a participação da
iniciativa em eventos científicos nos países da região. Com estandes para distribuição de material
informativo e palestras de cientistas e profissionais da instituição, a DNDi vem conseguindo ampliar
o conhecimento sobre as necessidades de saúde dos pacientes que sofrem de doenças negligenciadas, e atrair parceiros para os diversos projetos desenvolvidos pela organização. Veja abaixo a lista
de eventos dos quais a DNDi participou em 2010.

[MARÇO]
MedTrop 2010 [Natal - RN, 14 a 18]
O Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina
Tropical (Medtrop) contou com apresentações sobre
compostos azólicos para Chagas, a nova formulação pediátrica do benznidazol e o ASMQ.

[OUTUBRO]
XXVI Reunião de Pesquisa Aplicada em Doença de
Chagas e XIV Reunião de Pesquisa Aplicada em
Leishmaniose [Uberaba, 26 a 29]
No tradicional evento de
Uberaba, Minas Gerais,
o consultor da DNDi Daniel Mechali apresentou
os projetos atualmente

[AGOSTO]
Direito a saúde: o papel da universidade no acesso a
medicamentos essenciais [São Paulo - SP, 17 a 18]

DNDi América Latina - Relatório Anual 2010-2011
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Na conferência coordenada pela organização Universidades Aliadas por Medicamentos Essenciais
(UAEM, na sigla em inglês), a analista de projetos da
DNDi Bethania Blum participou da mesa “Desafios
para Países em Desenvolvimento: Doenças Negligenciadas, P&D e redução da pobreza”.
4º Encontro Nacional de Inovação em Fármacos e
Medicamentos [São Paulo - SP, 24 a 25]
O ENIFarMed reuniu representantes do governo e
da indústria farmacêutica, assim como profissionais de diferentes áreas da saúde no Brasil. A DNDi
participou do encontro com um estande para distribuição de material informativo.

[SETEMBRO]
BioPartnering Latin America
2010 [Rio de Janeiro - RJ, 19 a 21]
Na primeira edição do BioPartnering América Latina, o diretor de
negócios da DNDi em Genebra,
Jean Pierre Paccaud, moderou
a sessão intitulada “A indústria
em questões de saúde global:
um tempo propício para alianças?”, que contou com
apresentação da responsável pelo programa clínico
em doença de Chagas da DNDi, Isabela Ribeiro.

desenvolvidos pela organização para a doença de
Chagas.

[NOVEMBRO]
The American Society of Tropical Medicine and
Hygiene (ASTMH) (59º Encontro Anual)
(Atlanta, EUA, 3-7)

Ana Carolina Santelli, representante do Ministério
da Saúde do Brasil, com apoio da DNDi, apresentou “A Implementação do ASMQ” durante Simpósio
Paralelo sobre “Os Desafios e Sucessos do Projeto
FACT por meio de Parcerias Inovadoras para o Desenvolvimento de Terapias Combinadas a Base de
Artemisinina para o Tratamento da Malária”.
V Simpósio Brasileiro em
Química Medicinal
[Ouro Preto - MG, 6 a 9]

Neste evento, conhecido
como BrazMedChem 2010,
o coordenador de projetos da DNDi Ivan Scandale
presidiu o workshop oferecido pela DNDi “The DNDi/
BrazMedChem Lead Optimization Group”.
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A DNDi América Latina foi legalmente constituída no final de 2009 devido à necessidade de
ampliação dos projetos de P&D no Brasil e em
diversos países da América Latina. Até 2009, a
DNDi atuava no Brasil como uma filial brasileira da sede em Genebra, Suíça. O ano de 2010
foi um ano de atividades financeiras mistas com
recursos aglutinados da entidade brasileira e da
filial "Drugs" e ainda pagamentos internacionais
para gastos na América Latina realizados diretamente por Genebra.

(soma do total aglutinado e dos pagamentos
internacionais).

O total aglutinado de R$ 1.140.471,00 indicado na
tabela abaixo é o resultado da gestão integrada
das duas entidades: a DNDi América Latina e a
“Drugs”. Este valor refere-se aos pagamentos
efetuados na América Latina de forma conjunta
pelas duas entidades. Somam-se a esses gastos,
R$ 491.263,77 referentes aos pagamentos internacionais efetuados da sede em Genebra para
suprir necessidades dos projetos desenvolvidos
pela DNDi América Latina. Desse montante,
86% foram utilizados na execução das atividades
relacionadas à doença de Chagas. E os outros
14%, para despesas operacionais do escritório.
Dessa forma, o valor total de recursos utilizados
pela DNDi América Latina é de R$ 1.631.734,77

Para ampliar a transparência das atividades da
DNDi América Latina, veja abaixo a distribuição
dos recursos por projetos na região:

As despesas internacionais efetuadas diretamente pela Drugs for Neglected Diseases initiative para os projetos regionais estão representadas no balanço financeiro realizado pela sede
em Genebra e foram auditados pela Deloitte SA
localizada na Route de Pré-Bois, 20, Case Postale 1808, CH-1215 Genève 15. Fone/fax: +41 (0)
22 747 70 00 <www.deloitte.ch>.

Balanço no período de 2010

Doença
de Chagas
Doença
de Chagas

23%

Malária
Malária

4%

63%

Leishmaniose
Leishmaniose

10%

Escritório
Escritório/comunicação/
captação
de recursos
Admin./comunicação/captação
de recursos

Balanço Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais)
2010
ATIVO

Notas

2010

DNDi
América
Latina

DNDi

Aglutinado

2009

PASSIVO

Circulante:
Caixa e bancos

10

6.137

83.045

-

132.547

132.547

-

1.003

-

1.003

1.003

30.357

76.005

106.362

12.178

Conta corrente com
DNDi América Latina

723.612

-

723.612

-

Total do ativo circulante

761.099

208.562

969.661

96.226

108.053

3.923

111.976

106.806

58.834

-

58.834

75.106

166.887

3.923

170.810

181.912

212.485 1.140.471

278.138

Impostos a recuperar
Adiantamentos
diversos

Não circulante:
Imobilizado
Diferido
Total do ativo não
circulante

DNDi

DNDi
América
Latina

Aglutinado

2009

Circulante:
6.127

Aplicações
financeiras

Notas

927.986

Obrigações trabalhistas a pagar

1.960

999

2.959

Obrigações
sociais a receber

1.428

26.678

28.106

4.874

Impostos retidos
a recolher

3.912

21.412

25.324

10.306

-

723.612

723.612

7.300

772.701

780.001

15.180

Conta corrente
DNDi

-

-

Patrimônio
constituído:
Superávit
acumulado
Déficit acumulado

920.686

-

920.686

306.700

-

(560.216)

(560.216)

(43.742)

920.686 (560.216)

360.470

262.958

927.986

212.485 1.140.471 278.138

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Conselheiros da
DRUGS FOR NEGLECTED DISEASES INITIATIVE
Rio de Janeiro - RJ
Examinamos as demonstrações contábeis da Drugs for Neglected Diseases Initiative-DNDi e DNDiAmérica Latina, individuais e aglutinadas que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido
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 Companhia 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.

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 Companhia 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 Companhia.
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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.
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Responsabilidade dos auditores independentes
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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.
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 Drugs for Neglected Diseases InitiativeDNDi e DNDi-América Latina, individuais e aglutinadas em 31 de dezembro de 2010, 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
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2009, apresentadas para fins
de comparabilidade, foram examinadas por outros auditores independentes que emitiram parecer
sem ressalvas datado de 26 de maio de 2009.
Rio de Janeiro, 10 de Março de 2011
DNDi América Latina - Relatório Anual 2010-2011
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