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Industria Farmacêutica Segue os Paradigmas da 
Ciência (Química, Biologia, etc...)  



Produção em escala, 
diversificação de produtos e 

colaboração com governo 

1956 Paracetamol 
1969 Ibuprofeno 
1975 Inibidores da ACE  
1987 Prozac/estatina 

Industria Farmacêutica Segue os Paradigmas da 
Ciência  (Química, Biologia, etc...)  



Produtos Naturais (Fermentação, 
Extração, etc…) 
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chloramphenicol (7), 
chlortetracycline (8), 
cephalosporin C (9), 
erythromycin (10), 
vancomycin(11). 
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Síntese Orgânica 
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Histórico de utilização dos 
conhecimentos em química de 

produtos naturais e síntese 
orgânica… 

 
E nos dias atuais? Quais as 

tendências? 
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FDA’s Approvals - 2018 
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Maior da história (1996) 
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Síntese em Fluxo - Accert 
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Nanotecnologia 
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• Technology for reducing more than 70% of odor 
(menthol) in pharmaceutical ointments; 

• Less odor product attract children and women 
consumers; 

• 0% of salicylate permeation (Franz cell assay); 
• Stable for 13 months in aerosol formulation; 
• Next step: clinical assays. 

Characteristics Polymeric Cellulose 

Size (nm) (Z-ave) 444.5 200 - 6000 

Zeta (mV) -35.9 ----------- 

Pdi 0.664 ----------- 

Encapsulation 
Efficiency (%) 

67,8% 98,0% 

Nanotecnologia 



 
• Exclusive secondary metabolite 

obtained by fermentation; 
• FDA’s designation of Accert’s 

product as an Orphan Drug 
therapy for EBOLA treatment  

• Partnership with Prof. Dr. Robert 
Lodder (Partnership with 
University of Kentuky); 

 

Fermentação para Drogas Orfãs 
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THOMAS KUHN 

“os paradigmas são as realizações cientificas universalmente 
reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e 
soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma 
ciência” 

Paradigmas se esgotam quando a ciência evolui.  
Isso acontece durante os antagonismos.  

Paradigmas e Evolução Científica 



E o que os avanços na Biologia 
permitiram? Quais paradigmas 

foram quebrados? 
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Imatinibe 

Mesilato de imatinibe, 
introduzido no mercado 
em 2001 pela Novartis 
como Gleevec ou Glivec, 
é um inibidor da 
tirosinoquinase e usado 
no tratamento de vários 
tipos de câncer. 

Industria Farmacêutica Segue os 
Paradigmas da Ciência  



Avanços na Biologia: conhecimento 
das Tirosinoquinases 

Melanoma 

Renal, Pancreatico,  
Gastrointestinal 

Renal, Fígado, 
Tireóide 

Coloretal 



1975 Nature, César Milstein e Georges Köhler Prêmio Nobel de Medicina 1984  Niels Kaj Jerne 

Engenharia de Células e 
Anticorpos Monoclonais 

Primeiramente reportados em 1955, produzidos 
a partir de linfócitos B de camundongos e 
técnicas de Hibridoma, possibilitaram o inicio do 
controle biológico de sistemas proteicos 
relacionados a doenças.  
 
Quase na mesma época, a Gennetech aplicava 
biologia molecular para produção de insulina, 
evitando o uso de 53 milhões de pâncreas de 
porcos. A engenharia de células permitiu se 
desenvolver novos Mabs que se modificando as 
estruturas da região Fc, os Mabs tem o seu 
tempo de meia vida aumentado, o 
conhecimentos dos receptores ajudou nesse 
desenvolvimento.  



Top Drugs Sales - 2017 
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23 https://megaarquivo.wordpress.com/2017/01/06/13-045-biologia-os-anticorpos/ 
Revista FAPESP 

https://megaarquivo.wordpress.com/2017/01/06/13-045-biologia-os-anticorpos/


CAR-T – Chimeric Antigen Receptor 
Passamos a poder extrair, 
“engenheirar” células T, aumentar 
seu numero em meios de cultura e 
voltar ao paciente para combater a 
sua doença.  
 
As células T usadas na terapia com 
células T CAR são alteradas em 
laboratório para identificar as 
células cancerígenas específicas 
adicionando um receptor artificial, 
denominada receptor de antígeno 
quimérico ou CAR, o que permite a 
identificação dos antígenos 
específicos das células 
cancerígenas. Como diferentes 
tipos de câncer têm diferentes 
antígenos, cada CAR é feito para 
um antígeno específico 



Cytokine Release 
Syndrome (CRS) 

Actemra, a Genentech  
IL-1 and IL-6 
Kineret (anakinra) Amgen  

FDA approved CAR-T cells:   
Gilead’s Yescarta and Novartis’s 

Kymriah 



https://www.hindustantimes.com/world-news/us-clears-1st-living-drug-developed-by-novartis-and-u-penn-for-leukemia-treatment/story-
4Gmu7krBgZ8ZCqscJETAsM.html 

FDA approved CAR-T cells:   
Gilead’s Yescarta and Novartis’s 

Kymriah 



CRISPR (Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats) 

27 https://www.cbinsights.com/research/what-is-crispr/ 

Essentially, it is a series of short repeating DNA 
sequences with “spacers” sitting in between them.  
Bacteria use these genetic sequences to “remember” 
each specific virus that attacks them 



Lentiviral-Based 
Gene Therapy 
 

Terapias Genéticas 

Não somente células T, 
outras células, como as 
CD34+ passam a serem 
geneticamente 
modificadas, possibilitado 
que paciente que 
necessitam de terapias 
enzimáticas possam sonhar 
com a cura.  



Terapias Genéticas: Tendências 



Obrigado! 
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gezimar@accert.com 
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Quimioinformática 
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