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IMUNIZANTES
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Vacinas para a

B
rasileiros e cubanos estão
unidos no combate à
meningite meningocó-
cica AC na África, onde
a Organização Mundial

de Saúde (OMS) estima que 80 mil pes-
soas sejam afetadas pela doença de
2007 a 2008, com cerca de 10% de
casos fatais. Para evitar uma epidemia
nos países do chamado Cinturão da Me-
ningite, localizados na região do
subsaara, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Biomanguinhos) da
Fundação Oswaldo Cruz, e o Instituto
Finlay, de Cuba, assinaram um acordo
de cooperação, atendendo a um pedi-
do emergencial da OMS.

O convênio prevê a transferên-
cia de informações técnicas de Bio-
manguinhos ao Instituto Finlay para
a produção dos polissacarídeos de
meningite sorogrupos A e C que
serão utilizados pelo primeiro para
produzir o imunizante a partir deste
mês de março. A vacina seguirá para
o continente africano, visando aten-
der à grande demanda local, pois,
segundo a OMS, atualmente há ape-
nas um fornecedor, incapaz de su-
prir toda a quantidade necessária.
Para evitar uma epidemia, foi soli-
citada a colaboração de Biomangui-
nhos e do Instituto Finlay.

Serão produzidas mais de 20 mi-
lhões de doses da vacina contra a

meningite meningocócica AC para o
período 2007/2008. O produto será
distribuído, segundo orientações da
OMS, a países como Burkina Faso,
Chade, Costa do Marfim, Mali, Niger,
Nigéria e Sudão, nos quais os índices
da doença são elevados. Há possibili-
dade de uma demanda extra para for-
necimento direto a esses países até o
fim deste ano.

Apesar de dominar a tecnologia de
produção de vacinas polissacarídicas
contra os meningococos A e C, Bio-
manguinhos está reorganizando suas
instalações, o que inviabilizaria, neste
momento, a produção dos polissacarí-
deos. Por isso, buscou-se uma coope-
ração, já que a OMS também havia
procurado o Instituto Finlay. A parce-
ria entre Brasil e Cuba viabilizará a
produção em larga escala e a distri-
buição de vacinas num curto espaço
de tempo (até o fim deste ano) para
combater o risco de uma epidemia de
meningite AC. “Este acordo nos alça
a um importante patamar tecnológico
internacional. Os dois países possuem
condições de ter este espaço no ce-
nário mundial”, afirmou o diretor de
Bio, Akira Homma.

A diretora do Instituto Finlay,
Concepción Campa Huergo, também
lembrou as relações de longa data
entre Brasil e Cuba. “O projeto de com-
bater o sofrimento na África é um so-

África
nho romântico que mais uma vez com-
partilhamos juntos. É uma iniciativa
importante e inovadora, em que dois
países do Cone Sul se unem para aten-
der uma demanda emergencial da
OMS em nome da saúde pública de
países pobres da África”.

O secretário nacional de Ciência
& Tecnologia e Insumos Estratégicos
do Ministério da Saúde, Moisés
Goldbaum, destacou a importância do
convênio durante a assinatura: “O go-
verno brasileiro tem empreendido es-
forços para desenvolver a competên-
cia científica e tecnológica nacional.
Não se trata apenas de um intercâm-
bio latino-americano, mas de um even-
to marcante em que interesses políti-
cos se sobrepõem aos econômicos”.

Alejandro Costa, responsável pelo
Estoque de Vacinas para Emergênci-
as da OMS, apresentou um panora-
ma da doença no sub-Saara, revelan-
do nova tendência de crescimento.
“Uma onda de meningite teria um
grande impacto político na região, pois
haveria muitas mortes num curto pe-
ríodo e falta de antibióticos para com-
bater uma epidemia”. No menos pior
dos cenários traçados pela OMS, es-
tima-se que 80 mil pessoas sejam
afetadas entre 2007 e 2008, haven-
do cerca de 10% de casos fatais. As
piores previsões indicam o dobro do
número de casos da doença.
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m pequeno passo no fim
do ano passado, para dar
um grande salto no ca-
lendário de vacinação
infantil em 2009: atender

à demanda pela vacina tríplice viral
(sarampo, caxumba, rubéola) com um
produto nacional. Com esta missão, a
equipe da tríplice viral do Instituto de
Tecnologia de Imunobiológicos (Bio-
manguinhos) pisou definitivamente nas
novíssimas instalações do Centro de
Produção de Antígenos Virais (CPAV),
no final de 2006. Foi a primeira utili-
zação dos laboratórios do novo prédio,
operação conhecida como start up.

“Aguardávamos ansiosamente a
possibilidade de voltarmos às operações
de produção. Com esta nova planta de
antígenos virais, que contempla todos
os requisitos das normas de Boas Práti-

cas de Fabricação, estaremos na van-
guarda da produção de vacinas virais”,
explicou Mariza Cristina Lima, gerente
do Departamento de Vacinas Virais
(Devir) de Biomanguinhos.

O pontapé inicial será dado com a
tríplice viral — partindo do sarampo,
seguido pela rubéola e por fim a ca-
xumba. “Mas o CPAV de Biomangui-
nhos está preparado para produzir ou-
tras vacinas virais, como as de rotavírus
e varicela, pois a planta foi planejada
para operação em campanha, o que
lhe confere flexibilidade. O start up é
sempre uma oportunidade para testar
as áreas do prédio, agilizar a finaliza-
ção dos serviços de suporte e detectar
possíveis falhas”, informa Mariza.

O CPAV sediará uma parte impor-
tante da produção de vacinas e seu
start up estava previsto inclusive como

Produção de vacina em casa nova
uma das metas do Programa de Pro-
dutividade e Qualidade de Biomangui-
nhos (Proqual). “Fizemos um grande
esforço: nosso grupo teve que se divi-
dir entre dar continuidade ao trabalho
de formulação da vacina tríplice viral,
que está sendo realizado a partir do
concentrado importado, e começar a
utilizar o novo laboratório. Foi um de-
safio, uma superação, e é muito grati-
ficante termos conseguido”, comemo-
ra Mariza. Segundo ela, a equipe não
se restringiu ao cumprimento da meta
e continuará o trabalho até a coleta
do vírus concentrado do sarampo.

Prevê-se a utilização completa do
CPAV até o fim do primeiro semestre
deste ano, quando a nova planta estará
com estrutura, equipamentos e utilida-
des totalmente preparados e validados.
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