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Fórmula para crescer 
Empresa formada por pesquisadores vai produzir hormônio do crescimento no Brasil 

Ponha-se no lugar de membro de uma 
família com uma criança com deficiência de 
hormônio do crescimento (GH). Ela vai pre
cisar de doses diárias do produto por anos a fio. 
Cada dose do medicamento, todo importado, 
custa entre R$ 50 e R$ 80. Se a criança está sob 
tratamento no Hospital das Clínicas da Univer
sidade de São Paulo (USP), o governo do Es
tado banca a despesa. Mas, se não estiver? E o 
que isso significa para os 
cofres públicos? Além dis
so, o hormônio não é usado 
só em distúrbios de cres
cimento e com ameaça de 
nanismo. Ele é recomen
dado para pacientes de 
Aids, por exemplo, ou para 
a recuperação de queima
dos, por estimular a recu
peração dos tecidos. Cal
culou a despesa? 

Existe agora, porém, 
a possibilidade de que es
ses custos sejam reduzi 
dos, com o início da produ
ção do hormônio, por meio 
da engenharia genética, no 
próprio Brasil. Se tudo der 
certo, uma nova empresa, 
a Hormogen Biotecnolo
gia, começará a fabricar, 
no primeiro semestre do 
próximo ano, o medica
mento em escala pi loto. 
"Vamos produzir com cus
tos mais baixos que os pra
ticados pelas multinacio
nais", afirma o pesquisa
dor Paolo Bartolini, chefe 
do Departamento de Bio
engenharia do Instituto de 
Pesquisas Energéticas e 
Nucleares (IPEN), coor
denadordo projeto de pro
dução e comercialização 
do medicamento. 

Para isso, o IPEN e a 
Hormogen, cujos princi
pais acionistas são os pró
prios pesquisadores envol
vidos na investigação, já 
assinaram um convênio. O 
projeto, por sua vez, cha
mado Otimização dos Rendimentos de Ex
pressão Bacteriana, Fermentação e Purifica
ção do Hormônio de Crescimento Humano 
Recombinante, Visando Viabilizar sua Pro
dução e Comercialização, foi incluído no 

Programa de Inovação Tecnológica em Pe
quena Empresa (PIPE), apoiado pe la FA
PESP. Saíram das verbas da Fundação cerca 
de R$ 250 mi l para tomá-lo possível. 

Pico na puberdade 
O hormônio do crescimento (a sigla, GH 

ou hGH, vem das in iciais do nome em inglês, 
Human Growth Honnone) já foi, inclusive, 

muito mais caro. Até a década de 1970, a úni
ca maneira de consegui-lo era extraí-lo da glân
dula hipófise de cadáveres de seres humanos. 
Só a partir de 1979 começou a ser produzido, 
nos Estados Unidos, por meio da modificação 
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do patrimônio genético de bactérias. Atual
mente, todo o hormônio usado no Brasil é im
portado. As principais marcas, com os fabri 
cantes entre parênteses, são Genotropin (Phar
macia Upjohn), Humatrope(Eli Lilly), Nordi
tropin (Novo Nordisk) e Saizen (Serono ). 

O hormônio é secretado pela glândula 
hipófise durante toda a vida, mas tem seu 
pico de produção na fase da puberdade. 

"Depois,a produção vai 
caindo gradativamente", 
explica a médica endocri
no logista Berenice Bilha
rinho de Mendonça, I ivre
docente da especialidade 
na USP. A principal fun
ção desse hormônio é a de 
estimu lar a divisão das 
células, permitindo, as
sim, o aumento dos teci
dos . Não se sabe exata
mente quantas pessoas 
têm deficiência na produ
ção do hormônio no Bra
sil. Mas, se for seguido o 
padrão internacional , de 
uma pessoa em cada gru
po de entre lO mil e IS mil 
nascidos , teremos algo 
em torno de 15 mil paci
entes. 

O número de usuá
rios em potencial , porém, 
não pára por aí. Nem sem
pre a deficiência na produ
ção do hormônio tem cau
sa genética. Ela pode ser 
conseqüência de outros 
fatores , como tumores na 
região da hipófise, um 
traumatismo craniano ou 
efeitos da radioterapia. 
Além disso, sua aplicação 
terapêutica não é útil ape
nas em crianças em risco de 
nanismo. Ela é recomenda
da em vários casos, como 
transplantes de rins e situ
ações graves de debilita
ção, como pacientes de 
Aids, tratamentos pós-ci
rúrgicos e queimaduras 
graves. 

Nos últimos anos, ainda, aplicações do 
hormônio vêm sendo usadas em pessoas ido
sas, nas quais agiria como uma espécie de 
elixir da juventude. Esse tipo de tratamen
to, porém, não tem comprovação científica. 
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O hormônio de crescimento humano recombinante (rec-hGH) foi obtido modificando o patrimônio genético da E. coli, com a 
introdução de um plasmideo que contém a seqüência codificadora da molécula do hormônio natural, juntamente com aquela 

do peptideo sinalizador. Uma protease bacteriana especifica cliva esse peptideo, permitindo sua secreção no espaço periplásmico 
bacteriano onde a molécula adquire a correta estrutura tridimensional (Fig.2). Essa localização, externa ao citoplasma, permite 

a extração do hormônio mediante 'choque osmótico' (incubação em meio hipertônico seguida de incubação em meio 
hipotônico), sem ruptura da célula (Fig 3). após a extração e várias etapas cromatográficas, o produto é obtido com alta pureza 

"O hormônio acelera a recuperação das 
células perdidas, favorecendo a construção 
dos tecidos e a síntese protéica", informa a 
professora Berenice. O hormônio é injeta
do no corpo do paciente. No caso de crian
ças com problemas de nanismo, a dose bá
sica é de um décimo de uma unidade inter
nacional por quilo de peso. Assim, uma cri
ança com20 quilos vai precisar de duas uni
dades internacionais de GH por dia. 

A citoplasma 
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Processo complicado 
Não se chega, porém, ao estágio de 

produção do hormônio por engenharia ge
nética de um momento para o outro. Bar
tolini , por exemplo, trabalha com a produ
ção e caracterização de hormônios há mais 
de 20 anos. Ele aprendeu a técnica de clo
nar o gene do GH em 1988, quando fazia 
estudos de pós-doutorado na Itália . De 
volta ao Brasil , continuou suas pesquisas. 
Há cerca de cinco anos, a equipe do IPEN 
sentiu que já dominava completamente as 
técnicas para a obtenção do hormônio. Só 
isso já é um passo a ser comemorado. O 
grupo detém o que Bartolini classifica de 
"um know-how importantíssimo", que 
pode, no futuro, ser aplicado na obtenção 
de outros medicamentos. 

O processo para a obtenção do hormô
nio do crescimento não é simples. Começa 
com a introdução e o controle do gene hu
mano numa bactéria modificada. A mais 
usada é a Escherichia coli. Durante a fase 
de fermentação, a bactéria reproduz-se ra
pidamente e passa a produzir o G H. A mul
tiplicação é tão rápida que uma bactéria 
pode dar origem a bilhões no tempo de ape
nas dez horas. Passa-se, então, a um proces
so de centrifugação das bactérias, com o 
qual se obtém um extrato cru de proteínas. 

Começa uma longa etapa de purifica-

bactéria em meio hipertônico 

Figura 3 
ção, com o objetivo de obter o hormônio e 
separar os contaminantes. A etapa tem mui
tos estágios, como cromatografias e preci
pitações. "Só no fim conseguimos separar 
a proteína que nos interessa", diz Bartoli; 
ni. Com a proximidade do início da produ
ção em escala piloto, ainda, as preocupa
ções dos pesquisadores estão em outros 
campos, incluindo o aspecto econômico do 
processo. "Para colocar o produto no mer
cado em condições de competitividade, é 
preciso otimizaros rendimentos da pesqui
sa, tanto na obtenção de vetares de expres
são mais eficientes como no processo de 
fermentação em bioreator, aumentando a 
quantidade e a produtividade por bactéria", 
afirma Bartolini. 

Potencial de negócios 
Para começar a produzir o hormônio, 

ainda em escala piloto, os pesquisadores 
aguardam agora a chegada de equipamen
tos importados, o que deve ocorrer no pra
zo de seis meses. Se não houver imprevis
tos, calcula o administrador da Hormogen, 
Antônio Eduardo de Freitas Nicodemo, a 
produção começa no primeiro semestre do 
ano 2000. Com a planta piloto em funcio
namento, os pesquisadores saem em busca 
de parceiros para dar início à produção in
dustrial. "Já estamos estudando as melho-
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bactéria em meio hipotônico 

res parcerias e continuamos abertos a pro
postas", afirma Nicodemo. 

Por enquanto, a Hormogen, que foi or
ganizada especificamente para a produção 
do GH e tem como principais cotistas os 
pesquisadores do IPEN, com 70% do capi
tal , passa por uma fase de adequação ao 
espaço que vai ocupar. Trata-se de um sa
lão com cerca de 50 metros quadrados, si
tuado no Centro Incubador de Empresas 
Tecnológicas (Cietec) da USP, na Cidade 
Universitária. O Cietec, organização des
tinada a apoiar empresas emergentes na 
área tecnológica, fornece a infra-estrutura. 
Quanto às possibilidades de desenvolvi
mento, não são pequenas. "Temos um mer
cado potencial para o hGH biossintético 
superior a 300 mil doses por ano e ele está 
em expansão contínua", sublinha o admi
nistrador Nicodemo. 

Perfil: 
O professor Paolo Bartolini, de 54 anos, é chefe do De
partamento de Bioengenharia do Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares (IPEN). Nascido na Itália, for
mou-se em Química pela Universidade de Pávia. Dou
torou-se em Biologia Molecular pela antiga Escola Pau
lista de Medicina, hoje Universidade Federal de São 
Paulo. Tem dois pós-doutorados, um de Bioquímica de 
Proteínas, nos Estados Unidos, e outro de Engenharia 
Genética, na Itália. 


