
MEDICAMENTOS

Proteção mais viril
Em nome da segurança, embalagem do Viagra sofre ampla reformulação

eis das famosas pílulas
azuis do Viagra (citrato de
sildenafila), medicamento
pioneiro para o tratamento
da disfunção erétil, são ven-

didas no mundo a cada segundo. Por ser
um best-seller do mercado farmacêutico,
o produto é também vítima contumaz da
pirataria. Fabricante do Viagra, a Pfizer
é obrigada a investir constantemente em
segurança, para dificultar as imitações.
O mais novo "canhão" contra os piratas,
programado para estrear neste mês nas
farmácias, é uma embalagem secundária
profundamente remodelada.

O cartucho do produto passa a apre-
sentar um layout mais moderno, bastante
diferente do antigo (veja o comparativo},
e a ser confeccionado com papel cartão

metalizado. Segundo a Pfizer, o novo
material custa cerca de oito vezes mais
que o cartão duplex antes empregado. "A
colagem da caixa também mudou", diz
João Fittípaldi, diretor médico da Pfizer.
"Quando abertas, as quatro abas agora se
descolam e são danificadas, facilitando a
identificação de qualquer violação". As
embalagens anteriores do Viagra possuí-
am fechamento comum a diversos outros
medicamentos, com selo adesivo.

Acessórios de segurança que já
haviam sido adotados pela Pfizer conti-
nuam na nova embalagem, como o dispo-
sitivo óptico variável (selo holográfico)
de autenticidade e a "raspadinha". O selo,
trocado periodicamente para dificultar
cópias, possui atualmente fundo e logo-
tipo do laboratório na cor azul marinho.

Por sua vez, a "raspadinha". superfície
coberta com tinta que reage quando fric-
cionada com um objeto metálico (uma
chave ou moeda, por exemplo), revela a
palavra "qualidade" e também o logotipo
da Pfizer.

A nova embalagem foi totalmente
desenvolvida no Brasil, ao longo de dez
meses e com consultoria de uma empresa
especializada. O nome dessa parceira,
dos fornecedores da embalagem e dos
acessórios antipirataria são, por estratégia
de segurança, mantidos em sigilo. Todas
as apresentações do Viagra (25mg, 50mg
e lOOmg em caixas de duas, quatro ou
oito pílulas) terão a nova caixa. "Os cus-
tos da novidade, não serão repassados ao
consumidor", garante o diretor médico da
Pfizer. (GK)
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