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IMUNIZAÇÃO

um histórico de conquistas
Trabalho de Bio-Manguinhos é crucial para manter erradicação da doença nas Américas

Poliomielite:

Gabriella Ponte

o Dia Mundial da Pólio, comemorado em 24 de outubro, o Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef) apresentou, em linhas gerais,
como está o cenário atual global da doença. Os resultados são dignos
de comemoração. Apenas dois países têm registro do poliovírus selva-
gem: Afeganistão e Paquistão. No mundo, registaram-se apenas 51

casos de poliovírus selvagem desde o início de 2015, comparativamente aos 242
casos no ano passado. “Ambicionamos conseguir travar globalmente a transmissão
do vírus da pólio nos próximos 12 meses, mas só poderemos fazê-lo se os países com
baixas taxas de vacinação redobrarem os seus esforços para chegar a todas as crian-
ças” afirmou o responsável da Unidade da Pólio na Unicef, Peter Crowley.
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Nas Américas, a erradicação dos
vírus selvagens é um marco notável
da saúde pública. A Fiocruz contribuiu
de forma decisiva para este resulta-
do. Em 1981, foi firmado um acordo
de cooperação técnica entre os gover-
nos do Brasil e do Japão, tendo como
objetivo a transferência de tecnologia
de produção das vacinas sarampo (Bi-
ken Institute) e poliomielite (Japan Po-
liomyelitis Research Institute) para o
Instituto de Tecnologia em Imunobio-
lógicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz).
Como parte fundamental do proces-
so, Bio-Manguinhos recebeu a cola-
boração do Departamento de Virolo-
gia do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz), para o estabelecimento e a
organização do Laboratório de Con-
trole de Qualidade da vacina oral da
poliomielite.

Vários profissionais de Bio-Mangui-
nhos participaram ativamente do pro-
cesso, como, por exemplo, o presiden-
te do Conselho Político e Estratégico
de Bio (CPE), Akira Homma, a vice-
diretora de Qualidade, Maria da Luz
Fernandes Leal, e a gerente da Divi-
são de Envase do Pavilhão Rocha Lima,
Helena Becho Moura. Nesse contexto,
alguns colaboradores de Bio-Mangui-
nhos e do IOC estiveram no Japão para
fazer treinamentos. Maria da Luz con-
ta que Bio-Manguinhos iniciou o de-
senvolvimento da formulação da vaci-
na a partir de concentrado de vírus
importado. “Analisamos e definimos a
composição de um melhor termo esta-
bilizador e aperfeiçoamos uma formu-
lação ideal da vacina para o nosso país
e outros, de clima tropical, já que o
japonês era voltado para temperatu-
ras mais baixas”, explicou.

Em 1986, houve uma epidemia de
poliomielite provocada pelo poliovírus
tipo 3 no Nordeste e Bio-Manguinhos
disponibilizou, em apenas 40 dias, for-
mulações de vacina monovalente tipo
3 e trivalente potencializada para o
sorotipo 3. “Produtores externos solici-
taram um período de seis meses para
atender à solicitação do Brasil, mas nós
conseguimos realizar esta entrega. A
formulação foi adotada pela Organiza-
ção Pan-Americana de Saúde (Opas)
nos finais da década de 1980 para to-

dos os países da América La-
tina e hoje é adotada pela
Organização Mundial de
Saúde (OMS) para todos os
países de clima tropical”,
lembrou ela.

Em 1989, ocorreu o últi-
mo caso de poliomielite por
vírus selvagem no Brasil, em
Sousa (PB) e, em 1994, o
país obteve o certificado da
Opas da eliminação da poli-
omielite. O Unicef precisa
adquirir quantitativos da va-
cina superiores à capacidade
instalada para o processa-
mento final. Assim, tornou-se
de suma importância para o
Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI) que Bio-Mangui-
nhos fornecesse o produto
para manter os programas
anuais de vacinação em mas-
sa. De 1984 a 2014 foram
produzidos e fornecidos ao
PNI 701.238.096 de doses
de OPV (vacina oral de ví-
rus atenuados).

Bio-Manguinhos teve
grande colaboração na er-
radicação da pólio nas
Américas e ainda conti-
nua se esforçando tecno-
logicamente. A vacina
inativada da poliomielite,
fruto de um acordo de trans-
ferência de tecnologia entre a
unidade da Fiocruz e a farmacêutica
francesa Sanofi Pasteur, foi introduzi-
da em agosto de 2012 no Brasil, com
duas doses iniciais de IPV (vacina inati-
vada contra poliomielite) seguidas de
três doses de OPV.

O processo de substituição da OPV
pela IPV será gradativo, segundo o vice-
diretor de Produção de Bio-Mangui-
nhos, Antônio Barbosa. O sorotipo 2 de-
verá ser retirado da vacina até 2016 e
a unidade da Fundação já está traba-
lhando em cima da mudança da fór-
mula. Anualmente são produzidas mais
de 8 milhões de doses da IPV e 32 mi-
lhões da OPV. “O número de doses da
OPV, que no passado chegou a 70 mi-
lhões de doses anuais, vem diminuin-
do com o tempo”, detalhou Barbosa.

Em 2013 foi assinado um
contrato entre Bio e Sanofi
Pasteur que vai prestar assis-
tência técnica para a equipe

brasileira no desenvolvimento da
vacina heptavalente injetável. O

imunobiológico protegerá contra sete
doenças: difteria, tétano, coqueluche,
hepatite B, Haemophilus influenzae
tipo B, meningite C e poliomielite. O
esforço inclui ainda a Fundação Eze-
quiel Dias (Funed) e o Instituto Bu-
tantan. O desenvolvimento está pre-
visto para 2017.

Para Bio-Manguinhos, o desenvol-
vimento tecnológico não para: a uni-
dade é movida por desafios. Um dos
principais enfrentados atualmente é a
produção da vacina heptavalente, que
tenta juntar sete antígenos em um úni-
co, sem perder a imunogenicidade de
cada um de seus componentes. “O
balanceamento adequado dessas con-
centrações de forma combinada é a
nossa principal dificuldade a ser supe-
rada”, ressaltou Barbosa.
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