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Areia poderosa 
Sílica associada a vacina 
induz organismo a produzir 
mais anticorpos 

DlNORAH ERENO 

ma prosaica substância en- 
contrada na água do mar e 
nas rochas, a sílica, mostrou 
em testes ter potencial para 
auxiliar na indução dos me- 
canismos de defesa do orga- 

HHT nismo quando administrada 
em associação com vacinas. 
"Nos estudos com camun- 
dongos vimos que a sílica 
usada como meio de trans- 
porte das vacinas melhora a 

resposta de indivíduos que produzem pouco 
anticorpo, além de não ser tóxica", diz Osval- 
do Augusto Sant'Anna, pesquisador do Labo- 
ratório de Imunoquímica e diretor científico 
do Centro de Toxinologia Aplicada do Insti- 
tuto Butantan. Ele coordena o projeto Com- 
plexo Imunogênico desenvolvido em parce- 
ria com o Laboratório Cristália, empresa 
brasileira que apostou na novidade e está in- 
vestindo R$ 250 mil nos testes que podem le- 
var ao produto. 
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Arranjo de poros 
em forma de 
tubos longos 

Abaixo, estrutura 
da sílica lembra 
o favo de mel 

Chamada de sílica nanoestruturada, 
ela é produzida a partir de moléculas co- 
mo os surfactantes, compostos orgâni- 
cos utilizados na fabricação de detergen- 
tes e outros materiais, que funcionam 
como um molde. Sobre os surfactantes 
adiciona-se a sílica, também conhecida 
como dióxido de silício, composto por 
silício e oxigênio. "Os surfactantes são 
removidos depois por meio da exposi- 
ção do material a altas temperaturas, em 
um processo conhecido como calcina- 
ção", diz o professor Jivaldo do Rosário 
Matos, do Laboratório de Análise Tér- 
mica do Instituto de Química da Uni- 
versidade de São Paulo (USP), que, em 
parceria com a professora Lucildes Pita 
Mercuri, do Departamento de Química 
Analítica da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), participa do mesmo 
grupo de pesquisa. Eles são os respon- 
sáveis pelos estudos de síntese e carac- 
terização físico-química das sílicas na- 
noestruturadas. 

Após o processo de calcinação, o 
material é preparado para aplicação. A 
sílica forma uma rede com estruturas 
em forma de tubos longos, dispostos he- 
xagonalmente, em um arranjo de poros 
bastante organizado e uniforme, com 
diâmetro de cerca de 8 nanômetros, 
unidade de comprimento equivalente à 
bilionésima parte do metro. "A unifor- 
midade do tamanho dos poros é mui- 
to importante para a obtenção dos re- 
sultados", diz Matos. Dependendo da 
disposição dos poros e do tamanho, o 
material pode ter várias aplicações tec- 
nológicas, como catalisadores, nanos- 

sensores e até servir como meio de imo- 
bilização de enzimas, fixação e liberação 
controlada de fármacos e adsorção (fi- 
xação de moléculas de uma substância 
na superfície de outra substância) de 
metais pesados e outros poluentes en- 
contrados na água. 

Viagem promissora - O projeto de de- 
senvolvimento da sílica nanoestrutura- 
da como auxiliar de antígenos, substân- 
cias capazes de induzir a produção de 
anticorpos específicos contra uma toxi- 
na ou uma vacina quando injetadas no 
organismo, começou dentro de um ôni- 
bus no final de 2001. Numa das viagens 
diárias feitas entre Campinas e São 
Paulo, Osvaldo SanfAnna 
conversava com a profes- 
sora Márcia Carvalho 
de Abreu Fantini, do 
Laboratório de Cris- 
talografia do Insti- 
tuto de Física da 
USP, quando ela 
lhe contou que ha- 
via feito raio X de 
uma sílica nanoes- 
truturada, que era 
muito bonita estetica- 
mente porque lembrava 
um favo de mel com seus he 
xágonos perfeitos. 

Imediatamente o pesquisador - que 
seguiu os passos do seu bisavô, o médi- 
co mineiro Vital Brazil, um dos pionei- 
ros nas pesquisas com soros antiofídi- 
cos, fundador e primeiro diretor do 
Instituto Butantan - lembrou de um es- 

tudo realizado pelo Laboratório de Imu- 
nogenética há 20 anos com outro tipo de 
sílica, a coloidal, de forma gelatinosa. Ao 
injetar a sílica em altas concentrações nos 
camundongos verificou-se que os ma- 
crófagos, células do sistema imunoló- 
gico responsáveis por destruir corpos 
estranhos, tiveram sua atividade blo- 
queada. Isso facilitou a resposta de defe- 
sa do organismo. Assim, o projeto com 
a nova sílica começou a tomar forma. 

Em setembro de 2004, o estudo foi 
apresentado por Márcia Fantini, respon- 
sável pela parte de caracterização físi- 
ca (avaliação estrutural) dos materiais 
no projeto, no Congresso de Química 

do Estado Sólido, realizado em 
Praga, na República Tcheca, 

onde teve muito boa aco- 
lhida por se tratar do 

primeiro estudo com 
uma nanoestrutu- 
ra com potencial 
para ser usada co- 
mo veículo de vaci- 
nas. No início de 
2005, esses estudos 

foram apresentados 
pelo professor Osval- 

do SanfAnna em um 
workshop realizado no Ins- 

tituto Butantan. Na platéia es- 
tava a professora Regina Scivoleto, 

farmacologista aposentada da USP, que 
gostou muito dos resultados e se encar- 
regou de fazer a ponte entre o Butantan 
e a Cristália, empresa sediada em Itapi- 
ra, no interior de São Paulo. A parceria 
foi selada com um pedido de patente de- 
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positado em setembro de 2005. Nos pró- 
ximos três anos deverão ser realizados os 
testes necessários para determinar a via- 
bilidade da sílica nanoestruturada como 
adjuvante, o nome dado a substâncias 
que auxiliam o transporte dos antígenos. 

Os resultados dos testes realizados até 
agora correspondem às expectativas dos 
pesquisadores e da empresa. Misturada 
a antígenos, a sílica nanoestruturada foi 
testada na imunização de camundongos 
e comparada com as respostas aos mes- 
mos antígenos misturados a ou- 
tros adjuvantes conhecidos e 
usados em vacinas para que a 
resposta do organismo ocorra de 
maneira mais eficaz. "Se for in- 
jetada só uma suspensão de ví- 
rus ou bactérias atenuadas que 
compõem a vacina, sem nenhum 
adjuvante, ela pode funcionar ou 
não, porque existe uma reação 
rápida de metabolização da subs- 
tância pelo organismo que elimi- 
na a função protetora do medi- 
camento", diz SanfAnna. 

Nos estudos comparativos foram usa- 
dos, além da sílica, o hidróxido de alumí- 
nio, o único transportador aprovado para 
imunização em humanos, além de adju- 

O PROJETO 

Complexo imunogênico 
formado por antígenos vacinais 
encapsulados por sílica 
mesoporosa nanoestruturada 

MODALIDADE 
Centro de Toxinologia Aplicada - 
Centro de Pesquisa, Inovação 
e Difusão (Cepid) 

COORDENADOR 
OSVALDO AUGUSTO SANTANNA - 
Instituto Butantan 

INVESTIMENTO 
R$150 mil (FAPESP) 
R$ 250 mil (Laboratório Cristália) 

vantes oleosos utilizados em vacinação de 
animais, que são extremamente potentes, 
mas causam inflamações locais que po- 
dem levar a granulomas (massa de tecido 
cronicamente inflamado) e resultar até em 
feridas. A sílica teve uma ótima resposta 
nesse quesito, porque não provocou ne- 
nhuma reação cutânea nos camundon- 
gos. "Pelo que observamos, após a ino- 
culação por via intramuscular fica um 
pequeno ponto duro, que desaparece de- 
pois de 24 horas", diz Osvaldo SanfAnna. 

ntígenos como veneno de cobra- 
coral, albumina bovina e outros 
foram utilizados nos testes com 
camundongos. Com todos, a sí- 
lica funcionou como um exce- 
lente meio de transporte. "Ela 
tem propriedades que melhoram 
a eficácia da vacina. Com isso 
acreditamos que poderemos pro- 
duzir imunidade com quantida- 
de menor de antígeno", diz o mé- 
dico neurofisiologista Eduardo 

Pagani, gerente de pesquisa clínica da 
Cristália. Isso significa que será possível 
imunizar o dobro ou o triplo de pessoas 
com a mesma quantidade de antígeno. 

Novos ensaios serão feitos com a sí- 
lica misturada à vacina da hepatite A, co- 
mercializada pela Cristália, para avaliar 
as respostas imune e inflamatória. "A va- 
cina da hepatite A foi escolhida como 
modelo porque ela é eficaz e segura", diz 
Pagani. "Se funcionar com ela pode fun- 
cionar para muitas outras." Se os testes 
confirmarem o que já foi observado, a 
sílica pode também substituir os adju- 
vantes oleosos na imunização de cavalos 
para a produção de soros antiofídico e 
antitetânico. Os estudos de toxicidade, 
como são padronizados e caros, ficam a 
cargo da empresa, que contrata um cen- 
tro especializado em toxicologia para re- 
alizar os testes. Só depois de terminada 
essa fase tem início a pesquisa clínica, 
que consiste em administrar o novo fár- 
maco em seres humanos e observar os 
efeitos que provoca. • 
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