




para produção em larga escala -
por ultrafiltração tangencial. 
Martha Tanizaki dá detalhes 
sobre essa fase: "O que ocorre é o 
seguinte: a endotoxina (LPS) tem 
baixo peso molecular, mas como 
é hidrofóbica tende a formar 
agregados de alto peso molecular. 
O método do Mérieux mandava 
ultracentrifugar o material, com o 
que o LPS depositava, enquanto o 
polissacarideo ficava no sobrena
dante". 

Em vez disso, os pesquisa
dores do Butantan usaram um 
detergente fisiológico ( deoxico
lato de sódio) para desagregar a 
endotoxina, até transformá-la em 
monômeros de baixo peso mole
cular. O material foi concentrado 
por ultrafiltração tangencial (na 
qual os filtros são colocados em 
posição vertical), retendo-se o 
polissacarideo e perdendo-se no 
ultrafiltrado, além dos monôme
ros de endotoxina, as proteínas e 
ácidos nucléicos que se tornaram 
de baixo peso molecular pela 
ação da protease e da nuclease. 

A grande vantagem do pro
cesso é que os sistemas de ultra
filtração tangencial, além de 
serem mais econômicos que as 
ultracentrífugas, são ao mesmo 
tempo mais flexíveis , porque 
permitem que se trabalhe em 
uma faixa bem ampla de volu
mes: o mesmo equipamento está 
projetado para trabalhar, por 
exemplo, numa faixa de 1 O a 100 
litros. Um aumento ainda maior 
de escala pode ser obtido sim
plesmente aumentando-se o núme
ro de filtros. 

Meta de crescimento 
Quando iniciar a produção 

da vacina C, usando a mão-de
obra de apenas três funcionários 
e utilizando o fermentador de que 
já dispõe - de 80 litros, com 
capacidade de processamento de 
60 litros - , o Butantan pretende 
fabricar 20 mil doses do produto 
por semana. Isso significa pouco 
mais de 1 milhão de doses 
anuais, o que, em caso de uma 
epidemia, é insuficiente para 
atender a demanda mesmo no 

Estado de São Paulo. Em 1990, 
por exemplo, foram aplicadas em 
todo o Estado 2,4 milhões de 
doses, na população de 3 meses a 
6 anos, com uma cobertura de 
92% desse grupo etário. 

Mas está no projeto do 
Instituto a aquisição de um fer
mentador de 800 litros, o que 
pode aumentar a capacidade de 
produção em 1 O vezes - chegan
do-se a um volume suficiente até 
para suprir a demanda nacional, 
na eventualidade de um surto. 
Para se ter uma idéia, a Coorde
nação Nacional de Doenças 
Imuno-Preveníveis solicitou à 
Coordenação Nacional do Pro
grama de Imunização, para 1997, 
a disponibilização de um total de 
1 O milhões de doses de vacinas 
contra meningites A e C, prontas 
para uma eventual epidemia. 
"Elas estão aqui e até o momen
to, graças a Deus, não foi preci
so usar nada", diz a coordenado
ra do Programa de Imunização, 
doutora Maria de Lourdes Maia. 

O projeto de pesquisa das 
vacinas contra meningites C e B 
teve até agora um custo de apro
ximadamente R$300 mil, segun
do o diretor do Instituto Butantan, 
professor Isaías Raw. Nesse total, 
cerca de R$60 mil foram finan-. 
ciados pela FAPESP. As outras 
fontes financiadoras são o 
Ministério da Saúde, a Secretaria 
de Saúde do Estado de São Paulo 
e a FINEP, Financiadora de 
Estudos e Projetas através do 
PADCT, Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico.Já o prédio . e os 
equipamentos para a produção 
das vacinas chegarão a um custo 
de cerca de R$1 milhão, boa 
parte deles financiada pelo 
PADCT. 
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