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Garantia de vida 
Biofármaco para 
bebês será produzido 
em grande escala 

m biofármaco produzi- 
do pelo Instituto Bu- 
tantan em parceria com 
a Sadia, que tem como 
matéria-prima pulmões 
suínos, deve evitar a 
morte de cerca de 50 
mil crianças recém-nas- 
cidas por ano, vítimas 

da síndrome do desconforto respirató- 
rio (SRD). A doença, típica de bebês 
prematuros, é causada pela deficiência 
de surfactante pulmonar, substância 
que se forma nos pulmões do bebê no 
final da gravidez e que serve para fun- 
cionamento pleno da respiração. Pro- 
duzido naturalmente pelos pulmões, o 
surfactante age no interior dos alvéo- 
los, permitindo que eles se mantenham 
abertos durante a expiração. Quanto 
menor o tempo de gestação, maior a 
incidência da SRD. O tratamento é fei- 
to com a aplicação de surfactante na 
traquéia do bebê, logo após o nasci- 
mento. A dose do medicamento impor- 
tado custa R$ 700,00, o que torna invi- 
ável a distribuição na rede pública de 
saúde. Um problema que começa a di- 
minuir com a fabricação em larga escala 
do primeiro surfactante produzido com 
tecnologia nacional a partir dos pulmões 
suínos, com custo previsto de cerca de 
40% a 50% do valor do importado. 

Atualmente, o Instituto Butantan 
produz 4 mil doses por ano. A meta é 
chegar a 200 mil. Para isso, a Sadia, que 
enviava os pulmões suínos em cami- 
nhões refrigerados para o instituto, vai 
se encarregar da primeira fase do pro- 
cesso, a extração do surfactante. Uma 
área com 40 metros quadrados foi 
montada pela empresa em sua unidade 

Recém-nascido: plena respiração com surfactante 

de Uberlândia, em Minas Gerais, onde 
serão preparados 500 quilos de pulmões 
de suínos por semana. Inicialmente, 
eles são lavados e moídos. Após a moa- 
gem, é adicionada uma solução salina 
aos pulmões, posteriormente filtrada. 
Em seguida, adiciona-se à mistura a ce- 
lulose, responsável pela absorção do 
surfactante. Em vez de mandar os pul- 
mões ao Butantan, a empresa enviará, 
por semana, 300 quilos de celulose com 
o surfactante. As outras duas etapas, de 
purificação e liofilização, ficarão por 
conta do instituto. 

As pesquisas que deram início ao 
medicamento começaram em 1997 e 
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resultaram em uma nova tecnologia de 
extração do surfactante de pulmões de 
suínos, que substitui o uso de centrífugas 
de alta velocidade por um tipo de papel 
chamado DEAE celulose (veja Pesquisa 
FAPESP n° 70). Depois de cumpridas 
todas as etapas de testes pré-clínicos, foi 
iniciado no ano passado o ensaio clínico 
para validação do medicamento, com 
33 instituições de todo o Brasil. Os tes- 
tes estão previstos para terminar na 
metade deste ano, mas os resultados 
mostram que tanto o surfactante impor- 
tado quanto o nacional são igualmente 
eficazes. "A quantidade de produto ne- 
cessária também é a mesma para a so- 
brevivência das crianças", diz o profes- 
sor Isaias Raw, presidente da Fundação 
Instituto Butantan. 

A coordenação dos testes clínicos 
está a cargo do Instituto das Crianças do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Pau- 
lo (USP). O financiamento da pesquisa 
desde o início contou com o apoio da 
FAPESP. O projeto mais recente é um 
projeto temático financiado também pe- 
lo Ministério da Saúde dentro de um 
convênio firmado em 2005. Numa pri- 
meira fase, toda a produção do biofár- 
maco será distribuída a maternidades 
públicas do país. • 
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