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M E D I C A M E N T O S

P ronto 

B u t ant an agu arda o av al da A nv isa para 
fornecer ao M inist é rio da S aú de 
fá rm aco qu e salv a bebê s prem at u ros

J
á está pronta para entrar em 
operação a primeira fábrica 
brasileira de surfactante pul-
monar, criada pelo Institu-
to Butantan, em São Paulo. 
Com capacidade para produ-
zir 100 mil doses anuais do 

medicamento, a planta irá abastecer 
o Ministério da Saúde, que repassará 
gratuitamente o produto para as uni-
dades de terapia intensiva neonatais 
de maternidades e hospitais públicos 
de todo o país. Espera-se que a dis-
tribuição tenha impacto nos índices 
de mortalidade infantil. Atualmente, 
cerca de 36 mil crianças recém-nas-
cidas, a maioria prematuras, morrem 
no Brasil da chamada síndrome do 
desconforto respiratório (SRD). Essa 
doença se caracteriza pela deficiência 
de surfactante pulmonar, substância 
natural que protege os alvéolos pul-
monares, mas só é produzida adequa-
damente no final da gravidez – metade 
dos nascidos antes das 32 semanas de 
gestação (8 meses) apresenta o proble-
ma. Quando o bebê nasce prematuro 
e os alvéolos não se abrem, é preciso 
aplicar uma dose de surfactante na 
traquéia prontamente. “Para salvar a 
criança, o medicamento precisa estar 
disponível logo após o nascimento”, 

diz Flávia Saldanha Kubrusly, pesqui-
sadora do Centro de Biotecnologia do 
Instituto Butantan.

As versões importadas do produ-
to custam de R$ 350 a R$ 500. Cada 
dose do surfactante do Butantan cus-
tará cerca de R$ 100. Por enquanto, a 
planta funciona apenas de forma ex-
perimental. Não há nenhuma restri-
ção de ordem técnica para o início da 
operação, mas o Instituto Butantan só 
poderá começar a produzir e fornecer 
o surfactante quando o medicamen-
to for aprovado pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
A autorização, esperada desde 2007, 
não veio até agora. Os ensaios clíni-
cos para validação do medicamento 
foram realizados, com sucesso, em 33 
unidades de terapia intensiva neona-
tal distribuí das nas diferentes regiões 
do Brasil. A realização desses ensaios 
clínicos demonstrou que o surfactante 
produzido pelo Instituto Butantan é 
seguro e eficaz como os produtos do 
gênero produzidos fora do país e já 
disponíveis comercialmente. O proje-
to que resultou na fábrica do surfac-
tante foi financiado em conjunto pela 
FAPESP e pelo Ministério da Saúde. 

C a m i n h ã o  f r i g o r í f i c o
O biofármaco é produzido a partir de 
pulmões suínos. O instituto celebrou 
uma parceria com a indústria de ali-
mentos Sadia para fornecimento de 
pulmões de porco, usualmente descar-
tados no beneficiamento. O processo 
de fabricação, desenvolvido a partir 
de 1997 e patenteado pelo Butantan, 
é baseado numa tecnologia original 
e calcado na reciclagem de insumos, 
o que permitiu a redução de custos. 
Quando o surfactante foi isolado pela 
primeira vez, a purificação foi possível 
graças a repetitivos processos de ul-
tracentrifugação dos pulmões. A es-
tratégia do Butantan é diferente. Um 
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Uma delas é a elastase, que, durante 
grandes inflamações respiratórias, co-
mo a provocada pela pneumonia, agri-
de o pulmão e complica ainda mais o 
quadro causado pela infecção. A pro-
teína poderia ser usada como um fator 
protetor. “O objetivo é bloquear os me-
diadores químicos que lesionam o pul-
mão”, diz Celso Moura Rebello, coor-
denador da Unidade de Pesquisa Expe-
rimental do Departamento de Pediatria 
da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo (FMUSP), que par-
ticipou do desenvolvimento do surfac-
tante. Um estudo publicado numa 
edição recente da revista Biotechnology 
Letters, assinado por pesquisadores do 
Butantan, mostra que os pulmões suí-
nos também podem fornecer a aproti-
nina – até então imaginava-se que ape-

nas órgãos de ruminantes, como os 
bois, fossem fontes da proteína.

O aguardado aval da Anvisa tam-
bém permitirá que o Butantan comece 
a exportar seu surfactante para países 
como Paquistão, Índia e Coréia do 
Sul, que já demonstraram interesse 
em adquirir o fármaco e algumas va-
cinas produzidas pelo instituto, como 
a anti-rábica. No caso do Paquistão, 
será necessário substituir o pulmão 
suíno pelo bovino, pois a religião mu-
çulmana restringe o uso de produtos 
de origem suína. Já no caso da Índia, 
onde a população de origem hindu ve-
nera as vacas como animais sagrados, 
o surfactante de pulmão suíno seria a 
escolha acertada. ■
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caminhão frigorífico foi adqui  rido pa-
ra buscar, todas as semanas, entre 150 
e 300 quilos de pulmões num mata-
douro da Sadia em Uberlândia (MG). 
Inicialmente os pulmões são lavados 
e moídos. Depois são submetidos a 
processos extrativos. Os dois compo-
nentes mais caros usados no proces-
so – uma resina e um dos solventes 
orgânicos – são recuperados quase 
integralmente, permitindo um gasto 
mui to baixo com reagentes.

C i c l o  v i r t u o s o
Há outros dois projetos relacionados à 
planta do surfactante pulmonar que os 
pesquisadores do Butantan qualificam 
como “ciclo virtuoso”, por acenar com 
um aproveitamento ainda maior da es-
trutura da fábrica. Um deles consiste 
em criar uma nova formulação de 
surfactante para uso também de 
adultos vitimados por moléstias 
respiratórias. A idéia é purificar e 
utilizar ums das proteínas do sur-
factante (colectina SP-A), que 
usualmente se perde no processo 
de produção do biofármaco. Essa 
proteína, uma das quatro que com-
põem os surfactantes produzidos 
naturalmente pelo pulmão, não 
faz falta à formulação do medica-
mento para recém-nascidos. “Co-
mo a maioria das doenças respi-
ratórias em adultos também apre-
senta algum tipo de comprometi-
mento na ação dos surfactantes, o 
medicamento enriquecido com 
essa proteína poderia ampliar as 
chances de sucesso do tratamento”, 
diz Flávia Kubrusly. 

O segundo projeto é o aprovei-
tamento de extratos pulmonares 
para purificar a aprotinina, pro-
teína usada para controlar hemor-
ragias durante as cirurgias de pon-
te de safena no coração. A aproti-
nina é um inibidor de enzimas. 

Fabrício Marques

A  plan t a do B u t an t an :  1 0 0  m il doses an u ais
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