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RESUMO 

Tendo em vista os vários problemas envolvendo a metodologia correntemente 
. \ . \ . 

utilizada para a determinação da viabilidadç no controle de qualidade da vacina BCG 

liofilizada, foi levado a efeito um estudo a respeito do assunto. Foi procedido um 

estudo de métodos alternativos a serem empregados em procedimentos de controle 

de qualidade da vacina BCG liofilizada. Com esse objetivo foi desenhado e construído 

um polarógrafo de eletrodo de oxigênio constituído de eletrodo de platina e o de 

referência de Ag-AgCl embutido em peça única e ainda dotado de sensor de tempe

ratura, com circuito eletrônico permitindo a medida de consumo de oxigênio. Levou

se a efeito, então, estudo comparativo de viabilidade de vacina BCG liofilizada pela 

medida polarográfica de consumo de oxigênio em comparação à manométrica pelo 

clássico método de Warburg e o método de contagem de colônias (UFC). A análise 

de 66 diferentes lotes de vacina BCG liofilizada produzidas pelo Instituto Butantan, 

São Paulo, e pela Fundação Ataulpho de Paiva, Rio de Janeiro, demonstrou que a 

técnica polarográfica revelou ser altamente reprodutível e muito mais conveniente 

que os métodos manométrico e de contagem de colônias. Verificou-se que entre o 

método polarográfico e o manométrico e UFC os resultados da regressão linear 

mostraram correlação positiva de alta intensidade e significante ao nível de a= 0,05, 

permitindo indicar o método polarográfico descrito, como procedimento de escolha 

. para operações de controle de qualidade em laboratórios de produção de vacina BCG 

bem como em Unidades de Saúde, para determinações adequadas de viabilidade de 

lotes de vacinas, a serem utilizadas para fins de imunização. 



SUMMARY 

Considering the severa} p~~blems regarding the procedures currently em

ployed in the assays o f the controlo f qualitY, and the viability o f the freeze- dried BCG 
' 

vaccines, a study on various methods used for this purpose was carried out. Aiming to 

introduce a much more suitable, sensitive and less time consuming method than the 

cl~ssic Warburg technique and the colony count test (CFU) bacteriological procedure, 

currently used, a new oxygen electrode polarograph was designed with the aim of 

employing it for the study of the viability of the freeze - dried BCG vaccine. This 

polarograpb electrode was built in a single piece containing the platinun and theAg

AgCl reference electrode besides a temperature sensor. By using this assembly a 

comparative study was carried on the viability of the freeze - dried BCG vaccine 

assayed by the polarographic method in comparison with the manometric and the 

CFU methods. The analysis of the viability of 66 different batches of freeze - dried 

BCG vaccines produced at the Butantan Institute, São Paulo, and at the Ataulpho de 

Paiva Foundation, Rio de Janeiro, demonstrated that the polarograpbic technique · 

revealed to be highly reliable and much more convenient than both the manometric 

and the CFU methods: it has been found out that between the polarographic and the 

manometric and the CFU, the linear regression sbowed a high intensity positive 

correlation and significant at the levei of a = 0,05. In this way, the polarographic 

method could be considered as a choice method for the control ·of quality procedure 

as well as for the establishment of the viability of the batches of vaccines to be used 

for human immunization in Units of the Health Department. 
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l· INTRODUÇÃO 

A tuberculose manifestada por lesões ósseas na coluna vertebral foi constatada 

em restos humanos do período neolítico, n,a Europa, na Ásia Central e no Norte da 

Rússia (PACHECO & MAGAJ~A, 1982) e continua, até hoje, como uma das princi

pais doenças que aflige a humanidade (MURRA Y et alii, 1990). 

O agente etiológico da tuberculose, o Mycobacterium tuberculosis, foi desco

berto por Robert Koch em 1882 e, em 1890, o próprio Koch, a partir de cultivos de 

Mycobacterium tuberculosis, realizou as primeiras tentativas para combater essa afec

ção. O cultivo era filtrado e concentrado por evaporação, o qual foi denominado 

tuberculina de Koch (BIER, 1985). 

Entre muitas tentativas para obter uma vacina contra a tuberculose está a de 

Cavagnis, em 1886(PUGA, 1986), o qual tentou imunizar pacientes tuberculosos com 

bacilos 'Vivos" provenientes de escarros bacilíferos tratados com fenol, obtendo 

resultados negativos. 

Em 1894, Calmette foi encarregado por Roux para criar em Lille, França, uma 

filial do Instituto Pasteur. Foi desta maneira que, vivendo em contato com uma 

população onde as condições de vida eram precárias e onde a tuberculose causava 

grande mortalidade, Calmette decidiu dedicar-se ao estudo dessa doença e, especial

mente, em descobrir uma vacina que pudesse, um dia, imunizar as pessoas contra a 

tuberculose (BRETEY, 1971). 

Em 1902, Nocard isolou uma cepa altamente virulenta do leite de bovinos 

infectados com o bacilo da tuberculose (BRETEY, 1971). Em 1908, Calmette e 

Guérin receberam a cepa virulenta de Mycobacterium bovis isolada por Nocard 

(GHEORGHIU et alii, 1983) e, a partir desta cepa, depois de 12 anos (1908 a 1920) 

e 230 passagens sucessivas do bacilo, obtiveram uma cepa avirulenta, cultivada em 

batata biliada glicerinada (CALMETIE et alii, 1921), a qual foi testada em animais · 

de laboratório. 

Os estudos de Calmette e Guérin foram de fundamental importância em Saúde 

Pública para o controle da tuberculose. 

O programa de controle da tuberculose, segundo a ORGANIZAÇÃO P ANA

MERICANA DE SAÚDE (OPS, 1987), abrange três atividades principais: a vacina-



2 

ção com BCG, a quimioprofilaxia e a detecção de casos seguida de tratamento 

curativo. 

A vacinação com BCG tem sido um dos componentes mais importantes de 

controle da tuberculose. Ela consiste ·em s~bstituir a infecção natural virulenta por 
.. 

outra avirulenta. 

A obtenção de um efeito protetor completo exige um agente potente e a adoção 

de uma técnica adequada de vacinação. O · sucesso da vacinação, por sua vez, depen

derá do tipo de cepa utilizada, da massa bacteriana total e da proporção de partículas 

viáveis da vacina. No momento de sua aplicação devem ser também considerados a 

· preservação contra danos ocasionados pela luz ou pelo calor, o prazo de expiração e 

· ' a dose que se injeta (OPS, 1987; tenDAM, 1984). 

Nos últimos 25 anos, muitos pesquisadores se direcionaram para o desenvol

vimento de métodos e testes de controle de qualidade da vacina. Um importante 

avanço foi a introdução, pela OMS, em 1966, dos requisitos para a vacina BCG 

liofilizada (WHO - nº 638). Posteriores progressos neste campo foram feitos pelo 

"establishment of the WHO -sponsored international quality control of B.C.G." 

(WHO/TB!fechnical guiden7.8.), assim como pela distribuição do 'TECHNICAL 

Guide for in vitro assays of BCG products, revised" (WHO!fB Technical Gui

den7.9.). 

Entretanto, sempre se considerou importante (ENGIDAROV et alii, 1986) a 

· busca de métodos adequados para a determinação mais rápida e acurada da viabilida

de da vacina BCG; por um equipamento de fácil manejo. 

A viabilidade, ou seja, a relação entre bacilos vivos e mortos é um importante 

determinante das características de uma vacina. A proporção global de bacilos (massa 

· bacteriana total), é estimada pelo peso seco e/ou pela opacidade, e a proporção de 

bacilos vivos pela contagem de partículas cultiváveis (WHO!fBn7.9). 

A obtenção de uma vacinação eficaz depende de um controle de viabilidade 

. adequado da vacina. Sabe-se que uma vacina de boa qualidade deverá conter a máxima 

proporção possível de bacilos vivos que determinariam, conseqüentemente, maior 

sensibilidade à tuberculina e maior grau de proteção. 

Foi somente a partir de 1948; que a Organização Mundial de Saúde assumiu a 

responsabilidade pelo controle de qualidade da vacina BCG. Desde então, esse 
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sistema vem sofrendo mudanças tanto nos métodos de produção como nos testes de · 

controle de qualidade (MILSTIEN & GIBSON, 1990). 

Em 1974, a 'Twenty- Seventh World Health Assembly" reafirmou a importân

cia do controle de qualidade da yacina BCG e recomendou que todos os países 
\ . ' 

· membros, produtores ou importadores, ad~tassem o sistema internacional da OMS, 
I . 

até terem um serviço de controle de qualidade competente (MILSTIEN & GIBSON, 

1990). 

Várias provas têm sido desenvolvidas para a determinação da viabilidade da 

vacina BCG, mencionado-se, dentre elas, a medida da capacidade de germinação, a 

determinação do número de partículas cultiváveis, a dosagem de adenosina trifosfato 

(ATP) e a determinação do consumo de oxigênio. 

A determinação da taxa de germinação- método de ORSKOV & ENGBAEK, 

1952 e ENGBAEK & ORSKOV, 1952- é uma prova de viabilidade que permite obter 

informação sobre a proporção de organismos viáveis e mortos e não sobre o número 

de organismos viáveis. Trata-se de uma prova não paramétrica que, além de tudo, é 

de difícil execução (WHO!fB/77.8) . . 

A determinação de partículas cultiváveis é a prova de viabilidade capaz de dar 

informações mais fidedignas. É um método utilizado em todos os laboratórios espe~ 

cializados em controle de qualidade e na maioria dos centros de produção de vacina 

BCG. Esta prova, cujo resultado é obtido após 28 dias, consiste na verificação do 

número de unidades formadoras de colônias (UFC) de BCG por mililitro (mL) da 

. vacina reconstituída. Apesar de ser o mais informativo teste de viabilidade, está ele 

sujeito a considerável variabilidade, já que depende do meio da cultura utilizado, dos 

seus componentes e do procedimento do teste, que induzem a erros quando se 

comparam diversas vacinas. 

O conteúdo em ATP, medido pela técnica de bioluminescência mostra-se 

proporcional à viabilidade da vacina BCG e é, assim, um seguro marcador de célulru 

vivas (GHEORGHIU & LAGRANDERIE, 1979 ; GHEORGHIU et alii, 1984). 

· Trata-se, no entanto, de um método que requer enzimas especiais e equipamento pan 

medida de bioluminescência, ambos de custo elevado. Por outro lado, um complicadm 

técnico na utilização da dosagem de A TP ~ para o estudo da viabilidade do BCG 

consiste em estimar o conteúdo do ATP por partícula cultivável para uma dada cep~ 
I 

da vacina. 
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A determinação do consumo de oxigênio executada em respirômetro de War

burg (BUNCH- CHRISTENSEN, 1971), de uso generalizado, não é adequado como 

prova de rotina para as variações entre lotes de produtos liofilizados por necessitar de 

um grande número de ampolas (30 a _120mg de peso semi-seco nominal para cada 

determinação), além de exigir medidas sempre em duplicatas (WHO!fBn7.8 ; 
. \ 

WHO!fBn7.9). 1 

· É preciso ressaltar, porém, que os métodos anteriormente indicados, utilizados 

na, determinação da viabilidade, só são empregados durante o controle do processo 

de produção e antes da liberação dos lotes de vacinas. Um aspecto importante que 

deve, entretanto, ser ressaltado é que as unidades de saúde, do modo como o sistema 

está estruturado a nível mundial, não possuem capacidade técnica, por falta de um 

teste adequado, para avaliar a viabilidade dos lotes de vacina na etapa de pré-imuni

zação. 

No Brasil , a vacina BCG liofilizada é produzida pelo Instituto Butantan, de 

São Paulo e pela Fundação Ataulpho de Paiva, do Rio de Janeiro. Em razão das 

grandes distâncias e da precariedade de transporte em algumas áreas, a verificação da 

viabilidade da vacina nas diversas regiões brasileiras torna-se praticamente inviável. 

Por outro lado, outro problema que se justapõe é o das variações de temperatura nas 

diferentes regiões do país e de problemas ligados à manutenção de vacina que 

interferem em sua viabilidade. 

Atualmente, existe um melhor treinamento do pessoal de enfermagem para a 

manutenção da vacina BCG liofilizada nas unidades de saúde brasileira (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SAúDE, 1979; SÃO PAULO, SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAÚDE DE SÃO PAULO, 1988). Contudo, em situações onde ocorre falta de energia 

elétrica, as vacinas poderão sofrer alterações dos valores especificados de suas unida

des viáveis, na medida em que a temperatura se eleva, resultando em perda de potência 

que é cumulativa e proporcional ao tempo de exposição ao calor (OPS, 1979; OPS 

1987; WHO, 75.101). 

Com relação à exposição à luz solar tropical, 5 minutos são suficientes para 

reduzir o número de partículas cultiváveis a 50%( OPS, 1987). Em 60 minutos, a 

redução pode atingir 99% (OPS, 1979). Assim, a incidência da luz solar é crucial para 

a viabilidade da vacina (tenDAM, 1984). A luz indireta por 15 minutos, promove 

também uma perda de 50% a 90% (OPS, 1987; tenDAM, 1984). 
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Considerando a5 dimensões continentais do Brasil , a diversidade de clima e 

mesmo a incidência de luz solar, além das condições de trabalho peculiares às suas 

' diversas regiões, deve-se considerar a possibilidade de utilização de um método de 

rápida execução, confiável e capaz de proporcionar dados reprodutíveis que permitam 

determinar com rapidez e segurança as conqições da vacina BCG, no momento de sua 

aplicação. Para tal finalidade, a conduta m~s recomendável será a de determinar a 

viabilidade da vacina em termos de consumo de oxigênio. Entretanto, pelas suas 
. . 

características, a respirometria pela técnica tradicional de Warburg, mostra-se impra-

ticável. 

Dos métodos correntes utilizados na medida do oxigênio e do seu consumo por 

sistemas biológicos, um dos mais sensíveis é o polarográfico. Ademais, esse método 

apresenta excelentes características por ser de rápida execução e de boa confiabilidade 

e reprodutibilidade (LUCCHIARI, 1978; LUCCHIARI & HOSHINO, 1980). 

O método polarográfico vem sendo amplamente utilizado, de longa data, para 

a determinação do consumo de oxigênio em diferentes situações experimentais, tais 

como no estudo da respiração de algas (PETERING & DANIELS, 1938); na respira

ção de leveduras (BAUMBERGER, 1939); para a determinação do consuino de 

oxigênio e taxa de consumo de oxigênio em meios de cultivo bacteriano (SKERMAN 

& MILLIS, 1949); na determinação da fosforilação oxidativa de mitocôndria isolada 

(CHANCE & WILLIAMS, 1955); no estudo do metabolismo de microorganismos 

(BACILA, 1959); na determinação da atividade da galactose oxidase (AMARAL & . 

BACILA, 1967); em diversos modelos para o estudo da respiração mitocondrial 

(VOSS et alü, 1963; BACILA & VOSS, 1967; BACILA et alii, 1989); e, ainda, em 

diversos modelos biológicos "in vivo" (DA VIES & BRINK, 1942: MEDINA et alii, 

1967; LUCCI-ITARI ,1978; LUCCHIARI & HOSHINO, 1980; LUCCHIARI et alii, 

. 1984; SAKATE et alii, 1987; CICOGNA et alii, 1988; LUCCHIARI et alii, 1989). 

Mesmo que essa metodologia possa ter significado regional no controle da 

vacina que está sendo utilizada na imunização contra a tuberculose, certamente o 

emprego do método polarográfico poderá ter significado muito maior na sua padro

nização, no controle de qualidade da vacina durante a sua produção e nos procedi

mentos que antecederiam a vacinação. 

A razão disso reside no fato de que a clássica técnica de Warburg, utilizada 

para monitorizar a produção da vacina BCG, é um método semi-analítico que exige 

grandes quantidades de vacina líquida ou liofilizada para proporcionar leituras de 
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consumo. de oxigênio mensuráveis, enquanto que o método polarográfico, muito mais 

sensível e de execução simples exige quantidades bem menores de material a ser 

• medido .(MALUCELU et alii, 1990 a, b.). Por outro lado, o tempo de execução de 

uma medida polarográfica de consumo de oxigênio é bem inferior ao que deve ser 

empregado na respirometria a Warburg o que indica, também, a possibilidade de seu 
\ . 

emprego para monitorizar o processo de preparação da vacina BCG. 

Tendo em vista a necessidade de que a viabilidade da vacina BCG seja testada 

a nível de Unidades de Saúde, acredita-se que o método polarográfico poderá atender 

à solicitação da OMS (ENGIBAROV et alii, 1986; MILSTIEN & GffiSON, 1990) 

para a busca de uma metodologia mais adequada que possa . ser empregada na 

determinação da viabilidade da vacina BCG e no controle de processo durante sua 

fabricação. 
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2 ·OBJETIVOS 

2.1 • Objetivo Geral: 

2.1.1 ·Avaliar a possibilidade da utilização do método polarográfico, na determinação 

da viabilidade da vacina BCG liofilizada. 

2.2 • Objetivos Específicos: 

2.2.1 • Determinar o consumo de oxigênio pelo método polarográfico, utilizando 

amostras de vacina BCG liofilizada: em diferentes concentrações bacilares, em diver

sas temperaturas e empregando-se diferentes diluentes. 

2.2.2 • Comparar os resultados do método polarográfico, do método respirométrico 

de Warburg e da contagem de colônias, na determinação da viabilidade da vacina BCG 

liofilizada, utilizando "pool'' de amostras. 

2.2.3 • Comparar os resultados do método polarográfico na determinação da viabili

. dade da vacina BCG liofilizada, com o método de Warburg e com o da contagem de 

colônias, realizadas pelo controle de qualidade do Instituto Butantan. 

2.2.4 • Avaliar a reprodutibilidade do método polarográfico em diferentes lotes da 

vacina. 
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3· MATERIAL E MÉTODOS 

3.1-AMOSTRAS DE VACINABCG LIOFILIZADA PARA A DETERMINAÇÃO DA 

VIABILIDADE. 

Foram utilizadas as seguintes vacinas: 

3.1.1 -Vacina BCG liofilizada produzida, tanto pelo Laboratório de Vacina BCG 

Intradérmica do Instituto Butantan (São Paulo), como também peJa Fundação Ataul

pho de Paiva (Rio de Janeiro) foram utilizadas para determinação de viabilidade. A 

produção dessas vacinas obedeceram às Normas de Produção preconizadas pela 

Organização Mundial da Saúde (WHO, n2638, 1979; WHO/BLG/UNDP/82.1; OMS, 

1987). 

3.1.2 -Vacina BCG liofilizada de Referência Nacional, cepa Moreau, do Instituto 

Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), com as codificações 

BRA/BCG/000 e BRA/BCG/001, foi utilizada para a determinação em paralelo do 

Número de Unidades Formadoras de Colônias (UFC). 

3.2- TÉCNICAS EMPREGADAS PARA A DETERMINAÇÃO DA VIABILIDADE DA 

VACINA BCG LIOFILIZADA. 

3.2.1 -Determinação do Número de Unidades Formadoras de Colônias (UFC), pelo 

Método de Contagem de Colônias. 

A determinação do Número de Unidades Formadoras de Colônias consiste na 

verificação do número de unidades de Mycobacterium bovis viáveis por mililitro da 

vacina, reconstituída em meio diluente Sauton - água, na proporção 1:4 (1 + 3). A 

contagem de colônias foi realizada após 28 dias de cultivo a 37°C em meio de 

Lowenstein- Jensen. 

Para esta determinação, seguiu-se o procedimento recomendado pela OMS 

(WHO!fBn7.9) em que se utiliza uma série única de três diluições (relação 1:2:4) a 

qual foi semeada em cinco tubos contendo meio de Lowenstein - Jensen para as 

diluições mais concentradas e dez par~ as mais diluídas (série 5, 5 e 10). A confiabili-
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dade do experimento foi controlada por análise estatística, sendo que a significância 

da variação do número de colônias por tubo inoculado com uma mesma diluição foi 

avaliada pela prova do Qui-quadrado ú2) e para a significância das diferenças entre 

as médias obtidas para diluições consecutivas, utilizou-se o teste "t" de Student. A 

estimativa baseou-se em um número ótimo de colônias (w = 40). 

Em paralelo às determinações, utilizou-se uma Vacina de Referência Nacio-

nal. 

3.2.2 - Determinação do Consumo de Oxigênio pelo Método Respirométrico de 

Warburg. 

A clássica técnica respirométrica de Warburg que baseia-se na medida da 

variação de pressão em um sistema fechado, provocada pela variação na quantidade 

de gás resultante de atividade metabólica, à temperatura constante, está descrita em 

detalhes nas publicações de SLATER (1967), VILLELA et alii (1973) e OMS (1987). 

Em resumo, após o ajuste da temperatura do aparelho de Warburg (BRAUN -MEL

SUNGEN- Modelo V-166), a 37°C, colocou-se uma tira de papel de filtro sanfonado 

(30x6mm) no poço central de cada frasco de reação e adicionou-se 0,2 mL de solução 

de hidróxido de potássio a 20%. Este procedimento foi necessário a fim de absorver 

o gás carbônico produzido, permitindo, desta maneira, a medida da variação de 

pressão decorrente do consumo de oxigênio. 

O conteúdo de ampolas de vacina BCG liofilizada foi reconstituído em solução 

fisiológica tamponada ou em solução de glutamato de sódio a 2,0% de maneira a 

conter lOmg de vacina por mL. Desta preparação foram adicionados no frasco de 

reação 2,8mL do diluente contendo 30mg de BCG. O frasco de reação foi fixado no 

manômetro e as juntas esmerilhadas foram convenientemente lubrificadas com vase

lina de silicone. O conjunto foi, então, colocado em banho maria a 37°C sob agitação 

constante, por 15 minutos, para equilibrar a temperatura, com o sistema aberto. 

Após oclusão do sistema, a coluna manométrica da direita foi ajustada em 

150mm, procedendo-se a leitura inicial na coluna da esquerda (tempo zero) e as 

leituras subseqüentes efetuadas a intervalos de 30 minutos durante 2 horas. 

Para corrigir variações do ambiente foi utilizado um frasco adicional, como 

termobarômetro, contendo apenas água. Qualquer variação nesse sistema é prove

niente apenas de alterações na pressão atmosférica ou na temperatura do banho. Essas 
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variações foram anotadas no momento das leituras e utilizadas para correções poste

riores. 

Sabendo-se a quantidade de oxigênio consumido e a quantidade de material , 

biológico presente no sistema, calc~.I1ou-se o coeficiente metabólico Q02, que repre

sentou a taxa de consumo de oxigê~o por unidade de material biológico. Para o caso 
I 

.da medida de consumo de oxigênio pela vacina BCG liofilizada, utilizou-se a seguinte 

expressão: 

QOl = soma das leituras corrigidas 
concentração da vacina x n2de horas 

. portanto Q02 = .uL de oxigênio consurnido/rng da vacina/hora 

Q02 =.uL021mglh 

Para facilitar a comparação entre os resultados obtidos no respirômetro de 

Warburg com os do método polarográfico converteu-se a unidade .uL02/mglh em 

m,uM021s para 10 mg de pó vacinal, multiplicando-se o valor obtido na respirometria 

a Warburg.uL021mglh por 0,124, obtido da expressão: 

10 
C = 3.600 X 0.0224 = 0•124 

onde: lrn,uM02 equivale a 0,0224 .uL de 02 e 1 hora= 3.600 s. 

· 3.2.3 .-Determinação do Consumo de Oxigênio pelo Método Polarográfico. 

3.2.3.1 - Princípio do método 

A medida polarográfica da concentração de oxigê~o dissolvido numa solução 

consiste na medida da corrente elétrica que circula entre dois eletrodos, um de platina 

(cátodo) e outro de referência (ânodo), quando submetidos a uma diferença de · 

potencial elétrico. Geralmente é utilizado prata-cloreto de prata como eletrodo de 

referência (FIGURAl). 
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FIGURA 1 -Representação esquemática do circuito para medida polarográfica da 
concentração de oxigênio. Vo - voltagem de polarização; i - corrente de 
polarização; V- diferença de potencial num resistor R. 

A FIGURA 1 ilustra esquematicamente o circuito utilizado na medida pola

rográfica. Dependendo da geometria adotada na construção do eletrodo de platina, a 

diferença de potencial V o aplicada entre os eletrodos pode variar· entre 0,5 e 0,9 V e 

demonina-se voltagem de polarização. A corrente i que circula entre os eletrodos, 

como conseqüência da aplicação da voltagem de polarização, denomina-se corrente 

de polarização e é medida pela queda de tensão num resistor R associado em série 

com os eletrodos. 

Sob o aspecto físico-químico, estando o eletrodo de platina a um potencial 

negativo, ele fornece elétrons que participam das reações na sua superfície. De acordo 

com HANN et alii ( 1975), o oxigênio na superfície da platina é reduzido segundo as 

equações: 

A primeira equação é válida para soluções com pH maior do que 8 ou 9, 

enquanto a segunda ocorre em potenciais mais negativos do que a primeira. 

As reações mostram haver na superfície da platina um consumo de oxigênio 

diretamente proporcional ao número de elétrons fornecidos e, porianto, diretamente 

proporcio'nal à corrente de polarização. 
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À medida que o oxigênio é consumido na superfície da platina, mais moléculas 

da massa líquida ambiental, por difusão, chegam ao eletrodo e assim dando continui

dade à reação. Desta maneira, a agitação da solução favorece a chegada do oxigênio 

na superfície do eletrodo. 

-o processo físico-químico pode ser dividido em três etapas fundamentais: 

a- quando a voltagem de polarização está situada entre aproximadamente O V 

e 0,5 V, o oxigênio existente na superfície da platina é suficiente para reagir com todos 

os elétrons fornecidos. A corrente de polarização aumenta quando a voltagem de 

polarização aumenta de O V até 0,5 V; 

b- entre aproximadamente 0,5 V e 1,0 V, o número de elétrons fornecidos é 

suficiente para reagir com todo o oxigênio na superfície da platina. A corrente de 

polarização toma-se praticamente independente da voltagem de polarização e passa 

a depender do coeficiente de difusão do oxigênio na solução; 

c- para as voltagens acima de 1,0 V a corrente de polarização aumenta abrup

tamente devido a redução direta dos íons H+. 

Portanto, normalmente, as medidas de concentração de oxigênio são feitas 

usando voltagem de polarização entre 0,5 V e 1,0 V e no presente trabalho a voltagem 

de polarização foi fiXada em 0,6 V. 

Diante do exposto, toma-se compreensível que para uma solução em repouso, 

ou uniformemente agitada, a corrente de polarização dependerá dos seguintes fatores: 

- área da superfície da platina em contato com a solução; 

- solubilidade do oxigênio da solução; 

- coeficiente de difusão do oxigênio na solução; 

- temperatura da solução; 

- concentração do oxigênio na solução. 

Tomando-se constante a temperatura para um mesmo par de eletrodos, numa 

solução uniformemente agitada, a corrente de polarização passa a depender única e 

linearmente da concentração do oxigênio. Desta forma, toma-se possível detenninar 

a concentração de oxigênio, conhecendo-se apenas a corrente de polarização. 
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3.2.3.2 • Circuito Polarográfico . 

. ·Trata-se do circuito eletrônico que deve fornecer a voltagem de polarização ao 

eletrodo e ampliar a corrente de polarização a níveis compatíveis com o sistema de 
. . 

registro utilizado. O circuito empregado neste trabalho foi o descrito por LUCCHIA-

RI et alii, 1984. 

· 3.2.3.3 - Termômetro Digital. 

Para a medida da temperatura, simultaneamente com a do consumo de oxigê-

. nio, adotou-se com modificações, o circuito publicado por DEWHURST (1976) em 

que o termistor no interior do eletrodo conjugado foi conectado a um circuito em 

ponte de Wheatstone; substituiu-se o microamperímetro para indicação da tempera

tura (escala analógica) por um DPM (display panel meter) de 3 dígitos com precisão 

de leitura de 0,1°C, providos também com saída para registrador. 

3.2.3.4 -Agitador Magnético. 

O agitador magnético foi construído utilizando um micro motor marca "Ox

ford" de 2.000 rpm e 9 V de alimentação. A polia do motor, medindo 6,2 milímetros 

de diâmetro, aciona outra de 44 milímetros de diâmetro, através de uma correia de 

borracha. Sobre a polia maior foi fixado um ímã medindo 24 x 14 x 6 milímetros. Esta 

! · montagem permite ao ímã girar a 280 rpm, velocidade suficiente para arrastar a barra 

magnética no interior da câmara de reação e provoear agitação uniforme do meio 

líquido, sem provocar turbilhonamento . 

. 3.2.3.5 - Polarógrafo. 

O circuito polarográfico com o termômetro digital e suas respectivas fontes de 

alimentação foram montadas em um chassi de alumínio, medindo 21 em de largura e 

11 em de altura. Para facilidade de manuseio do equipamento, o agitador magnético 

foi fixado no lado interno da tampa superior do chassi. O conjunto assim montado foi 

denominado simplesmente de polarógrafo. 
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3.2.3.6. ~ Sensor ~ Eletrodo Combinado para Oxigênio e Temperatura. 

O eletrodo para medida do oxigênio foi construído, basicamente, de acordo 
I 

com MICKELet alii, 1983, com a inclusão ho seu interior de um termistor para indicar 

a temperatura durante a medida de concentração de oxigênio (FIGURA 2), ftxando-o 

bem próximo da superfície de platina. 

Para a construção do eletrodo, um fio de platina de 0,5 mm de diâmetro foi 

incluído numa das extremidades de um tubo de vidro mole de 4 mm de diâmetro 

externo. Um anel de prata (99,95% pura) foi fixado envolvendo a extremidade do vidro 

onde a platina estava incluída. Imediatamente acima do anel de prata, numa escarift

cação feita na parede do tubo de vidro, foi ftxado um termistor de 20 k de resistência 

e coeficiente de variação térmica 4000K. Ao fio de platina e ao anel de prata foram 

soldados fios de cobre para contato com o exterior. O conjunto foi cimentato com 

resina Epo:xi (fhe Dextor Corporation) no interior de um tubo de acrílico. Após o 

endurecimento da resina, o eletrodo foi polido cuidadosamente em suas faces exter

nas, primeiro com lixa d'água número 600 e depois com flanela. 

_ Finalmente, uma membrana de diálise (Dyalysis "Sacks"- Sigma) foi amarrada, 

com fio de "nylon" fino , num sulco próximo da extremidade inferior do eletrodo, 

recobrindo totalmente as superfícies da prata e da platina, expostas ao exterior. Esta 

membrana visa impedir o depósito de proteínas na superfície da platina, provocada 

-pela passagem da corrente elétrica, tornando o eletrodo mais estável e prolongando 

sua vida útil. 

Dentre as diferentes nomenclaturas usadas para a denominação dos sen

sores para medida da concentração do oxigênio, citamos: eletrodo para oxigênio 

(COBBOLD, 1974); cátodo para oxigênio (DA VIES, 1962); sensorpolarográficopara 

oxigênio (FAIT, 1976). 
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FIGURA 2 - Representação do eletrodo combinado para oxigênio e temperatura. 
Corte feito no mesmo plano do eixo do eletrodo. 

3.2.3. 7 - Câmara de Reação. 

Baseada em LUCCHIARI (1978) a câmara de reação para estudo da determi

nação do consumo de oxigênio da vacina BCG, foi construída em acrílico, substituin

do-se os eletrodos separados de platina e prata- cloreto de prata, pelo eletrodo 

combinado, descrito no item 3.2.3.6. 

A FIGURA 3 representa esquematicamente a cuba de reação, através de um 

corte no mesmo plano de seu eixo, sendo composta de uma câmara cilíndrica, medindo 
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1,5 em de diâmetro por 2,0 em de altura e fixada no interior de uma cuba, também de 

acrflico, formando um conjunto único, denominado corpo da cuba (G). A tampa H, 

fixa-se por parafusos ao corpo da cuba. Dois anéis de borracha (I) foram colocados 

entre a tampa e o corpo para previnir vazamento de água. A entrada (A) e a saída (B) 

foram interligadas a um banho maria com circulação de água, permitindo controlar a 

temperatura no interior da câmara. Pela abertura (E) na tampa da cuba o eletrodo 

combinado (senso r) foi introduzido na câmara ficando sua extremidade a 5 milímetros 

da base da câmara, sendo que o eletrodo veda completamente a abertura (E). O meio 

líquido no interior da câmara foi mantido sob agitação uniforme através da barra 

magnética (C), acionada por um agitador, sobre o qual fica apoiada a cuba. A abertura 

(F) permite, com aUXI1io de uma seringa "tipo tuberculina", introduzir material no 

interior da câmara, mesmo durante as medidas. O esvaziamento da câmara foi feito 

através da saída (D), pela aspiração com uma trompa d'água. 

1 tem 
1 

FIGURA3- Representação esquemática da cuba de reação utilizada na determinação 
do consumo de oxigênio da vacina BCG liofilizada. A e B - entrada e saída de 
água para manutenção de temperatura constante; C - barra magneuca para 
homogeneização; D - saída para limpeza da câmara de reação por sucção com 
uma trompa d'agua; E- abertura para colocação do sensor polarográfico; F
orifício para introdução de material na câmara de reação; G - corpo da cuba; 
H - tampa da cuba; I - anéis de borracha para vedação.; J - câmara de reação. 

3.2.3.8- Arranjo Experimental. 

O arranjo geral experimental como indicado na FIGURA 4 constou da: 
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- introdução do eletrodo combinado na câmara de reação e sua conexão ao 

polarógrafo. 

-conexão das saídas do polarógrafo (oxigênio e temperatura) às entradas do 

registrador de dois canais (ECB - RB 202), ajustado para velocidade do papel 

20cm/h. 

- ligação da saída de escoamento da câmara de reação a uma trompa d'água. 

- ligação da entrada e da saída da cuba a um banho maria com circulação 

(F ABBE - 269), ajustado para que a temperatura no interior da câmara de 

reação fosse 37°C. 

TROMPA 
o'.A"GUA 

BANHO MARIA COM 
CIRCULAÇÃO DE ÁGUA E TERMOSTATO 

POLARÓGRAFO 

, 30 em , 

REGISTRADOR 

FIGURA 4- Representação esquemática do arranjo geral experimental para determi
nação do consumo de oxigênio da vacina BCG liofilizada. 

3.2.3.9- Procedimento na Determinação do Consumo de Oxigênio da Vacina BCG 

Liofilizada. 

3.2.3.9.1 - Limpeza e Desinfecção da Câmara. 

Antes do início de cada determinação, lavou-se a câmara com detergente 

neutro (Extran 3% ), sob agitação, seguida de 3 passagens de água destilada. A câmara 
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foi desinfetada com álcool a 700GL durante 15 minutos. Esvaziou-se o recipiente e 

lavou-se novamente três vezes com água destilada estéril. 

·Após o término das determinações do consumo de oxigênio, colocou-se na 

câmara solução de hipoclorito de sódio a 10% e orocedeu-se a lavagem. 

3.2.3.9.2 • Estabilização do sistema. 

Após limpeza e desinfecção, que foi efetuada ao início de cada determinação 

diária, lavou-se a câmara com solução fisiológica tamponada estéril (NaCl = 6,8g; 

NaillP04 = 1,48g; KH2P04 = 0,43g; H20 destilada q.s.p., 1000 mL; pH = 6,8; autocla

vação = 120C x 15 min), com a finalidade de eliminar qualquer resíduo de água. 

Adicionou-se 1,5 mL de solução fisiológica tamponada estéril, e colocou-se o 

sensor, previamente lavado, com a mesma solução, secando-o com papel absorvente 

estéril. Deixou-se 15 minutos para estabilização do sistema, com adequado equilíbrio 

da temperatura. Ligou-se o registrador e ajustou-se o sistema a 0% e a amplitude para 

100% de saturação de oxigênio. 

3.2.3.9.3 • Reconstituição das Vacinas e Adição da Amostra. 

Os cuidados especiais com a abertura das ampolas obedeceram aos seguintes 

procedimentos: bateu-se levemente com a ampola sobre a mesa, para que o pó vacina! 

se depositasse no fundo; limpou-se o gargalo da ampola com uma gaze ou algodão 

umedecido em álcool 700GL; serrou-se o gargalo da ampola, na base do colo, sem 

abrí-la; limpou-se, novamente, o gargalo da ampola com uma gaze ou algodão ume

decido em álcool70°GL; após verificar se o gargalo da ampola estava seco, envolveu-se 

a ampola com o saco plástico que a acompanhava e quebrou-se o gargalo no ponto em 

que foi serrado; retirou-se o plástico lentamente, a fim de permitir que o ar penetrasse 

gradualmente na ampola, pois a entrada brusca de ar no interior da ampola, fechada 

a vácuo, provocaria a saída do pó vacina! sob a forma de aerosol. Com uma seringa 

estéril, aspirou-se 0,5 mL de solução fisiológica tamponada estéril(pH = 6,8), adicio

nada de 0,3% de Tween 80 e injetou-se lentamente pela parede da ampola contendo 

o pó vacina!, agitou-se por rotação suave, tendo o cuidado de não formar espuma, uma 

vez que o pó vacina! poderia ficar retido nas bolhas de ar; transferiu-se o conteúdo 

desta ampola para a segunda ampola com o mesmo procedimento; aspirou-se com a 

mesma seringa e injetou-se na câmara contendo 1,5 mL de solução fisiológica tampo-
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nada a temperatura de 37°C, pelo orifício capilar F (FIGURA 3), 0,5 mL da amostra 

(lOmg). 

3.2.3.9.4 - Registro e quantificação. 

A queda da corrente de polarização, devida ao consumo de oxigênio do meio 

de reação, juntamente com a temperatura deste, foram registrados e pelos dados da 

calibração, estabeleceu-se a relação entre a variação da concentração do gás e o tempo 

correspondente. 

Como indicado na FIGURA 5, Jogo após a adição da amostra de vacina BCG 

liofilizada, a curva representativa . do consumo de oxigênio sofre uma queda inicial 

mais acentuada. Isso ocorre devido a dois fatores simultâneos: o primeiro, tem como · 

causa a diluição do oxigênio eXistente no meio de reação e, o segundo, deve-se a queda 

de temperatura, mostrada no traçado superior. Logo após a temperatura no interior 

da câmara ter retomado ao seu valor inicial 37°C, a corrente de polarização passa a 

cair linearmente em função do tempo. 

Para calcular a velocidade de consumo de oxigênio, considerou-se, na região 

linear da curva, arbitrariamente, um segmento correspondente a uma queda na 

concentração do oxigênio e o respectivo tempo gasto. A velocidade de consumo de 

oxigênio foi calculada pelo quociente da quantidade de oxigêirio consumida pelo 

tempo gasto. 

Por outro lado, considerando-se que a solubilidade do oxigênio na água satu

rada com ar atmosférico a 37°C, obtida por interpolação nas tabelas de SMITH (1974 }, 

é de 4,68mUL, que transformada em número de moles por litro de solução é igual a 

209,uM02fL 

4,68 X 10-3 = 209,'1M().:tL 

22,4 X 103 

Sendo V f o volume em mL do fluido na câmara de reação, o número de moles 

de oxigênio disponível no início da reação será dado por: 209 x 10 "3 x Vf ,uM02 , 

valor este que corresponde a 100% do oxigênio disponível para a reação e que 

graficamente corresponde à amplitude total A, possível de ser medida em centímetros 

no registro. 

A quantidade de oxigênio consumida pela amostra, durante o período consi

derado, foi representada na FIGURA 5 pela letra q e é caJculada por: 
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!x209x 10-3 xVf.uMOl 

A velocidade do papel de registro tendo sido ajustada para 20 em/h, o tempo 

gasto no consumo desta quantidade de oxigênio, representado na FIGURA 5 por t, é 

calculado, em segundos, por: 

3600 X t = 180 X t 
20 

Finalmente para o cálculo da velocidade de consumo de oxigênio, temos: 

209 x 10-3 x Vfx q 
Veloc. Cons. de 02 = 180 x A x t 

expresso em .uM02/s 

ou 

Veloc. Cons. de 02 = 1,161 x V::~ 
expresso em m,uMO.us 

onde, Veloc. Cons. de 02 representa a velocidade de consumo de oxigênio ou 

simplesmente, consumo de oxigênio expresso em rn,uM02/s e calculada para o total 

da amostra de BCG utilizada. Os parâmetros A, q, t são medidos no gráfico em 

centímetros. 

,., ,,., ·~· , ·H·!•·}·•-t- :l jl ) ' ·" tf ·"'d·''•h·h·H·~' r ",'l>~'- ''''• ' , . . ,_., •r l < jt,-\ , 'L '• '} ,: ", 
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FIGURAS- Traçado experimental em registrador (ECB- RB 202), resultante da 
determinação do consumo de oxigênio de lOmg da vacina BCG liofilizada, 
utilizando o método polarográfico descrito. 
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3.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

·. Os seguintes experimentos foram realizados: 

3.3.1 • Determinação do Consu~o de O~gênio pelo Método Polarográfico em Dife

rentes Concentrações de Vacina BCG Lirifilizada. 

Diferentes amostras de BCG nas concentrações de 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 e lOOmg 

foram submetidas ao teste de consumo de oxigênio utilizando-se o método polarográ

fico, com a finalidade de testar a sensibilidade do método. Após o teste determinou-se 

a concentração de proteína segundo a técnica descrita por LOWRY et alii (1951). 

3.3.2. Determinação do Consumo de Oxigênio, pelo Método Polarográfico, de Três 

Lotes da Vacina BCG Liofilizada, Submetida a Diferentes Temperaturas. · 

Este experimento foi realizado com o objetivo de testar a viabilidade das 

amostra submetidas às temperaturas de 42°C, 56°C, 7ffC e 10ffC, para verificação da 

confiabilidade do método polarográfico na medida de atividade respirométrica do 

BCG . 

. 3.3.3 • Teste de Diferentes Diluentes para a Reconstituição da Vacina BCG Liofiliza

da. 

Foram testados vários diluentes para a reconstituição da vacina, visando estu

dar o seu efeito na atividade respiratória da mesma. Utilizou-se para os testes, os 

seguintes diluentes: meio de Sauton (1:4), solução glutamato de sódio a 2%, solução 

fisiológica tampo nada, solução fisiológica· tamponada adicionada de O, 1%, 0,2% ou 

0,3% de Tween 80. 

3.3.4 • Estudo Comparativo da Viabilidade da Vacina BCG Liofilizada pelo Método 

Polarográfico, pela Técnica Respirométrica de Warburg e pela Contagem de Colô

nias. 

3.3.4.1 • Com a finalidade de comparar os diferentes métodos para a determinação da 

viabilidade da Vacina BCG liofilizada foi utilizado "pool" de amostras da vacina do 

Institutá Butantan e também da Fundação Ataulpho de Paiva. 
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_Foram realizados 20 exp~rimentos com vacinas, constitufndo-se cada um deles . 

em "pool" diferentes, sendo que para cada experimento foi utilizado um "pool" de 

vacinas em solução fisiológica tamponada e dividido conforme as necessidades de cada 

método. As técnicas de determinação de viabilidade da vacina foram realizadas 

imediatamente após a reconstituição, visando utilizar a mesma amostragem. 

· 3.3.4.2- Trinta e três lotes de vacina BCG liofilizada originárias do Instituto Butantan 

estocadas após sua produção durante 30 dias à temperatura de 4 a soe e um lote de 

núm~ro 870724 produzida em 1987 pela Fundação Ataulpho de Paiva, mantida à 

· mesma temperatura, foram reconstituídas em solução fisiológica tamponada adicio

nada de 0,3% de Tween 80, e analisadas quanto ao consumo de oxigênio, pelo método 

polarográfico. Os resultados obtidos pelo método polarográfico foram comparados · 

com aqueles obtidos dos testes de controle de qualidade (viabilidade), realizados para 

a liberação dos lotes (método respirométrico de Warburg e contagem de colônias). 

3.3.5- Avaliação de Reprodutibilidade do Método Poh1rográfico em Diferentes Lotes 

de Vacina BCG Liofilizada. 

Foram realizadas 98 determinações de consumo de oxigênio pelo método 

polarográfico, em 12 amostras provenientes do Instituto Butantan e da Fundação 

Ataulpho de Paiva. 

Para tanto, o pó vacinal (10 mg) foi reconstituído em O,SmL de solução 

fisiológica tamponada adicionada de 0,3% de Tween 80. 

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Aos resultados obtidos foram aplicados testes estatísticos correspondentes à 

aplicação de distribuição "t" de probabilidade com amostras dependentes (t pareado), 

à distribuição "t" de probabilidades para amostras independentes, à análise de variân- · 

cia e à regressão linear, adotando como nível de significância a= 0,05; conforme 

· indicações de BERQUÓ et alii, 1981. 
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4 - RESULTADOS 

4.1 ·DETERMINAÇÃO DO CONSUMO DE OXIGtNIO PELO MÉTODO POLA

ROGRÁFICO EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DA VACINA BCG LIOFILI

ZADA. 

Com a finalidade de verificar a sensibilidade do método polarográfico, dife

rentes concentrações da vacina foram testadas em relação ao consumo de oxigênio e 

dosagem de proteína. 

Como mostra a TABELA 1, a velocidade de consumo de oxigênio em 

m,uM02/s, variou conforme a concentração das amostras (mg) sendo proporcional à 

quantidade de proteína {mglmL). 

TABELA 1 · Valores do consumo de oxigênio (m,uM02/s) determinado pelo 
• método polarográfico em diferentes concentrações da vacina BCG liofilizada e 

respectivas dosagens de proteína (mglmL). Instituto Butantan, S.P., 1990. 

Concentração da vacina 
Consumo de oxigênio Dosagem de proteína 

BCG liofilizada 
(m,uM02ls) {mglmL) 

(mg) 

1 0,0194 0,12 

2 0,0240 

3 0,0333 0,21 

5 0,0616 0,36 

10 0,1054 0,56 

20 0,2177 0,87 

50 0,3762 

100 0,5075 

* Lote - I.B. 36/88 
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Com os dados da TABELA 1 construiu-se a FIGURA 6 que mostra grafica

mente, o consumo de oxigênio da vacina BCG liofilizada (lote I.B. 36/88), medido por 

polarografia, em diferentes concentrações, por onde se verifica a aparente linearidade 

na medida de consumo de oxigênio em concentrações de 1 a 20 mg da vacina. 

No estudo da regressão linear, a correlação existente entre concentração da 

vacina na faixa de 1 a 20 mg e velocidade de consumo de oxigênio forneceu para os 

parâmetros da equação, os valores a= 0,0056 e b = 0,0105, com um coeficiente de 

correlação r= 0,9986. O mesmo estudo feito entre concentração proteica e velocidade 

de consumo de oxigênio, forneceu para os parâmetros da equação os valores a = 

-0,0239 e b = 0,2626, com um coeficiente de correlação r= 0,9859. 
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FIGURA 6- Representação gráfica do consumo de oxigênio da vacina BCG liofilizada, 
em função da sua concentração. 
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4.2 ·DETERMINAÇÃO DO CONSUMO DE OXIGtNIO, PEW MÉTODO POLA· 

ROGRÂFICO, DE TRtS LOTES DA VACINA BCG LIOFILIZADA, SUBMETIDOS 

A DIFERENTES TEMPERATURAS. 

O consumo de oxigênio da vacina BCG liofilizada submetida às temperaturas 

de 42°C por 60 minutos, e 56°C, 700C e 1000C por. 15 minutos foi comparado com 

aquelas mantidas em temperatura adequada (2 a 8°C}, após reconstituição em solução 

fisiológica tamponada com a finalidade de verificar a confiabilidade do método 

polarográfico. 

A TABELA 2 mostra os resultados da velocidade de consumo de oxigênio em 

m,uM02fs/10mg e a sobrevida do BCG em diferentes temperaturas em relação às 

amostras mantidas em condições adequadas de temperatura. 

TABELA 2 - Determinação do consumo de oxigênio (m,uM02/s/10mg), pelo 

método polarográfico de três lotes de vacina BCG liofilizada, submetidos a diferentes 

temperaturas (C) e tempos (minuto), assim como sua sobrevida (%).Instituto Butan

tan S.P., 1990. 

Consumo de 
Temperatura Tempo Sobrevi da 

o c (minutos) 
oxigênio 

% 
(m,uM02/s/10mg) 

42 60 0,0582* 39,22 

42 60 0,0550** 35,26 

42 60 o,o5oo••• 35,01 

56 15 ooooouu , o 

70 15 ooooouu , o 

100 15 0,0000**** o 

controle 0,1484* 100 

2a8°C 0,1560** 100 

0,1428*** 100 

Lotes - * 27/88 - * * 8/87 - * * * 24/88 - • * * * testes realizados nos três lotes 
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4.3 • TESTE DE DIFERENTES DILUENTES PARA A RECONSTITUIÇÃO DA 

VACINA BCG LIOFILIZADA. 

Ao se comparar diferentes diluentes empregados para a reconstituição da 

vacina BCG liofilizada (meio líquido de Sauton 1:4, solução de glutamato de sódio a 

2%, solução fisiológica tamponada, solhção fisiológica tamponada adicionada de 

0,1 %, 0,2% ou 0,3% de Tween 80}, verificou-se através de microscopia óptica, que o · 

diluente que proporcionou melhor homogeneidade da suspensão , sem formação de 

grumos, foi a solução fisiológica tamponada adicionada de 0,3% de.Tween 80. 

Quando o meio de Sauton foi utilizado como diluente, observou-se que, além 

de não evitar a formação de grumos da suspensão, ocorreu também, contaminação do 

meio, fato não observado quando da utilização de outros diluentes. 

4.4- ESTUDO COMPARATIVO DA VIABILIDADE DA VACINA BCG LIOFILIZA

DA PELO MÉTODO POLAROGRÁFICO , PELO MÉTODO DE WARBURG E 

PELA DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE UNIDADES FORMADORAS DE CO

LÔNIAS (CONTAGEM DE COLÔNIAS) 

O estudo comparativo da viabilidade da vacina BCG liofilizada foi realizado 

utilizando-se um "pool" de amostras da vacina (resultados TABELAS 3 a 7) e 34 

amostras de diferentes lotes da vacina avaliados separadamente, pelo método polaro

gráfico, pelo método de Warburg e o de contagem de colônias, estes. dois últimos . 

realizados pelo controle de qualidade do Laboratório de Vacina BCG Intradérmica 

do Instituto Butantan (TABELAS 8 a 12) . 

. Para cada experimento foi utilizado um "pool" de 30 ampolas de vacina BCG 

liofilizada provenientes de diferentes lotes da vacina, reconstituídas em ·solução 

fisiológica tamponada de maneira a conter 10mg por mL, cuja respiração foi simulta

neamente medida por polarografiae por manometria, além de ter sido procedida a 

determinação do número de unidades formadoras de colônias. 

Os resultados da viabilidade de "pool" de amostras da vacina BCG liofilizada, 

segundo os métodos polarográfico , Warburg e contagem de colônias estão apresen

tados na TABELA 3. 
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TABELA 3- Estudo comparativo da viabilidade de "pool" de amostraS de vacina 

BCG liofilizada segundo os métodos utilizados. Instituto Butantan, S.P., 1990. 

Método 
Polarográfico• 

Respirométrico de Contagem de 

Warburg•• Colônias 
( rn.u M O'lls/1 Omg) 

( rn.u M O'lls/1 Omg) (x106!UFC/mL) 

1 0,0608 0,0642 ·2,07 

2 0,1388 0,1236 4,26 

3 0,0940 0,0801 2,65 

4 0,1084 0,0625 2,70 

5 0,1560 0,0921 3,45 

6 0,1335 0,1037 . 3,10 

7 0,1481 0,1171 3,90 

8 0,0837 . 0,0888 2,76 

9 0,0788 0,0726 2,49 

10 0,1287 0,0930 2,90 

11 0,0668 0,0599 2,39 

12 0,1276 . 0,1111 . 3,92 

. 13 0,0945 0,1396 3,00 

14 0,1215 0,1495 3,00 

15 0,0949 0,0893 2,87 

16 0,1199 0,1135 2,46 

17 0,2138 0,2100 3,45 

18 0,1510 0,1506 .3,50 

19 0,0839 0,0775 2,26 

20 0,1485 0,1454 3,09 

• Média de três determinações . 

•• Média de duas determinações, onde a unidade da respirometria de \Varburg 

foi convertida em m,uMO'}}s para 10mg de pó vacinal, conforme descrito anterior

mente (Material e Métodos). 
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. Após a determinação da viabilidade da vacina BCG liofilizada pelos três 

métodos descritos, foram realizadas análises comparativas entre os diferentes méto

dos. · 

Com os dados da TABELA 3 processou-se os tratamentos estatísticos repre

sentados nas TABELAS 4, 5, 6 e 7. 

A TABELA 4 apresenta os resultados do consumo de oxigênio pelos métodos 

polarográfico e Warburg com os valores das médias aritméticas, os desvios padrão e 

a variância. 

TABELA 4 - Avaliação da determinação de consumo de oxigênio 

(rn,uM02/s/10mg) da vacina BCG liofilizada ("pool"), segundo os métodos, parâmetros 

e aplicação de "t" pareado. Instituto Butantan, S.P., 1990. 

Método 
Polarográfico Warburg Estatística 

(rn,uM02/s/10mg) (rn,uM02/s/10mg) "t'' 

Parâmetros (x) (y) 

Média . 0,118 0,107. 1,95 NS* 

Desvio Padrão 0,037 0,038 . 

Variância 0,001 0,001 

Ta0
•
05 =2 093 

. ' • NS = não significante GL19 

Através de análise estatística com o teste "t" pareado, não se observou diferença 

entre os métodos polarográfico e Warburg, a nível de a= 0,05. 

A TABELA 5 apresenta os resultados comparativos da . determinação do 

consumo de oxigênio pelo método polarográfico e a determinação do número de 

unidades formadoras de colônias pelo método de contagem de colônias. 
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. TABElAS- Resultados da regressão linear da determinação de consumo de 

oxigêrrlo (IJVlMOz./s/10mg) e número de UFC (x106uf'CimL) da vacina BCG liofili

zada ("pool"), segundo os métodos utilizados. Instituto Butantan, S.P., 1990. 

Método 

Parâmetros 

Média 

Variância 

Desvio Padrão 

Interseção 

Coef. Angular 

Correlação 

Coef. Determ. 

Polarográfico Contagem de Colônias 
(x106UFC/mL) ( rn,u M 02/s/1 Omg) 

(x) 

0,118 

0,0014 

0,0370 

A= 1,6819 

B= 11,296 

r=0,7113 

r2 =0,5060 

(y) 

3,011 

0,345 

0,587 

TC=4,29 > ta
0
•
05 = 2,101 

GL18 

O resultado da regressão linear apresentou uma correlação positiva de alta 

intensidade e significante entre os dois métodos analisados. 

A T ABEIA 6 apresenta os resultados comparativos da determinação do 

consumo de oxigênio pelo método de Warburg e a determinação do número de 

unidades formadoras de colônias, pelo método de contagem de colônias. 

TABElA 6- Resultados da regressão linear de determinação de consumo de 

oxigênio (rn,uM02/s/10mg) e número de UFC (x106uf'CimL), da vacina BCG liofili

zada ("pool"), segundo os métodos utilizados. Instituto Butantan, S.P., 1990. 

Método 

Parâmetros 

Média 

Variância 

Desvio Padrão 

Interseção 

Coef. Angular 

Correlação 

Coef. Determ. 

Warburg 
(rn,uM02/s/10mg) 

(x) 

0,1070 

0,0014 

0,0378 

A=2,0895 

B=8,5953 

r=0,5537 

r2 =0,3066 . 

Contagem de Colônias 
(x106uf'ctmL) 

(y) 

3,011 

0,345 

0,0587 

TC=2,82 > ta0
•
05 ~ 2,101 · 

GL18 
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O resultado da regressão linear mostrou uma correlação de média intensidade 

e significante entre os dois métodos analisados. 

A TABELA 7 apresenta os resultados comparativos de consumo de oxigênio 

entre os métodos polarográfico e Warburg. 

TABELA 7 ·Resultado da regressão linear da determinação do consumo de 

oxigênio (II\UM02/s/10mg) da vacina BCG liofilizada ("pool"), segundo os métodos 

utilizados. Instituto Butantan, S.P., 1990. 

Método 

Parâmetros 

Média 

Variância 

Desvio Padrão 

Interseção 

Coef. Angular 

Correlação 

Coef. Determ. 

Polarográfico Warburg 

( II\U M 02/s/lOmg) ( 111# M 02/s/1 Omg) 

(x) 

0,1177 

0,0014 

0,0370 

A=0,0115 

B=0,8133 

r=0,7950 

r2 =0,6320 

(y) 

0,107 

0,001 

0,038 

TC=5,56 > ta0•05 = 2,101 
GL18 

O resultado da regressão linear mostrou uma correlação de alta intensidade e 

significante entre os dois métodos analisados. 

A TABELA 8 apresenta os resultados obtidos da determinação da viabilidade 

em diferentes lotes da vacina BCG liofilizada avaliadas pelo método polarográfico 

com aqueles obtidos pelo controle de qualidade do Laboratório de Vacina BCG 

Intradérmica do Instituto Butantan realizados pelo método de Warburg para deter

minação do consumo de oxigênio e pelo método de contagem de colônias para a 

determinação do número de unidades formadoras de colônias. 
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· TABElA 8- Estudo comparativo da viabilidade da vacina BCG liofilizada em 

diferentes lotes segundo os métodos utilizados. Instituto Butantan, S.P., 1990. 

Método Polarográfico• Warburg .. Contagem de colônias • • 
(m,uMCh/s/10mg) (mpM02Is/10rng} (x106 UFC/mL) 

1 2/87 0,0719 0,0643 2,94 

2 8187 0,1320 0,1236 4,26 

3 1188 0,0912 0,0802 2,99 

4 24/88 . 0,1326 0,1038 2,31 

5 27/88 0,1483 0,1172 3,45 

6 31/88 0,0952 0,0889 2,94 

7 33/88 0,0847 0,0726 2,77 

8 36/88 0,1218 0,0931 2,90 

9 37/88 0,0668 0,0600 2,37 

10 2/89 0,1490 0,1073 2,93 

11 3/89 0,1225 0,1319 ' 2,95 

12 4/89 0,1056 0,1103 3,84 

13 5189 0,1537 0,1112 4,19 

14 6/89 0,1122 0,1397 3,65 

15 8189 0,0949 0,0893 3,35 

16 9189 0,0929 0,1379 3,62 

17 11/89 0,1070 0,1135 3,06 

18 1.2/89 0,2138 0,2100 4,27 

19 13/89 0,1472 0,1506 .. 3,97 

20 14/89 0,0966 0,1037 2,38 

21 15/89 0,0762 0,0775 2,30 

· 22 16189 0,1461 0,1454 2,90 

23 17/89 0,0907 0,0766 2,50 

24 18/89 0,0687 0,0682 2,54 

25 19/89 0,0865 0,0958 2,80 

26 21/89 0,0679 0,0652 2,04 

27 12/89 0,0802 0,0664 2,04 

28 23/89 0,0676 0,0629 2,08 

29 24/89 0,0927 0,0710 3,09 

30 25/89 0,0967 0,0866 2,19 

31 29/89 0,0991 0,0789 3,36 

32 31/89 0,1146 0,1082 4,15 

33 32/89 0,1452 0,1539 3,82 

34 87/07/24 0,0887 0,0829 3,00 

• •• Média de três determinações. Média de duas determinações. 
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· Com os dados da TABELA 8, processou-se os tratamentos estatísticos repre

sentados nas TABELAS 9, 10, 11 e 12. 

· A TABELA 9 apresenta os resultados do consumo de oxigênio pelos métodos 

polarográfico e de Warburg, com os valores das médias aritméticas, os desvios padrão 

e variância nos 34 lotes de vacina BCG liofilizada. 

TABELA 9 - Avaliação da determinação do consumo de oxigênio 

(rn,uM02/s/10mg) dos 34lotes de vacina BCG liofilizada, segundo os métodos utiliza

dos e aplicação de "t" para médias independentes. Instituto Butantan, S.P., 1990 

Polarográfico Warburg Estatística 
Método 

(rn,uM02/s/l Omg) (rn,uM02/s/10mg) "t" 

Parâmetros (x) (y) 

Média 0,108 0,101 0,78 NS** 

Desvio Padrão 0,033 0,033 

Variância 0,001 0,001 

N* 34 34 

* N = número de amostras 
Ta0•

05 = 199 ' 
* * NS = não significante 

GL66 

Pela análise estatística de distribuição "t" de probabilidades para amostras 

independentes não se observou diferença estatisticamente significante entre os méto

dos polarográfico e Warburg, à nível de a = 0,05. 

Os resultados comparativos da determinação de consumo de oxigênio pelo 

método polarográfico e número de unidades formadoras de colônias pelo método de 

contagem de colônias nos 34lotes examinados, estão apresentados na TABELA 10. 
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_·TABElA 10- Resultados da regressão linear da determinação de consumo de 

oxigênio (m.uM02/s/10mg) e número de UFC (x106 UFC/mL) dos 34 lotes de vacina 

BCG liofilizada, segundo os métodos utilizados. Instituto Butantan, S.P., 1990. 

Método Polarográfico Contagem de Colônias 
(rn,uM02/s/10mg) (x106UFC/mL) 

Parâmetros (x) (y) 

Média 0,1077 3,057 

Variância 0,0011 0,458 

Desvio Padrão 0,0327 . 0,676 

Interseção A= 1,6026 · 

. Coef. Angular B = 13,5115 · 

Correlação r=0,6530 

Coef. Determ. r2 =0,4264 

TC=4,87 > ta0
•
05 = 2,036 

GL32 

Os resultados da regressão linear apresentaram uma correlação positiva de 

. alta intensidade e significante entre os dois métodos analisados. 

Os resultados comparativos da determinação do consumo de oxigênio pelo 

método de Warburg e número de unidades formadoras de colônias pelo método de 

. contagem de colônias nos 34lotes examinados estão apresentados na TABELA 11. 

TABElA 11 -Resultado da regressão linear da determinação de consumo de 

oxigênio (m,uM02/s/10mg) e número de UFC (x106 UFC/mL) dos 34lotes da vacina 

BCG liofilizada, segundo os métodos utilizados. Instituto Butantan, S.P., 1990. 

Método 

Parâmetros 

Média 

Variância 

Desvio Padrão 

Interseção 

Coef. Angular 

Correlação . 

Coef. Determ. 

Warburg 
(rn,uM02/s/10mg) 

(x) 

0,1014 

0,0011 

0,0334 

A= 1,6~73 

B=13,9015 

r=0,6868 . 

. r2 =0,4717 

Contagem de Colônias 
(x106UFC/mL) 

(y) 

3,057 

0,458 

0,676 

TC=5,34 > ta0
•
05 = 2,036 · 

GL32 

S&rilço de Biblioteca e Documentaçic. 
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·Os resultados da regressão linear mostraram uma correlação positiva de alta 

intensidade e significante entre os dois métodos analisados. 

·A TABElA 12 apresenta os resultados comparativos de consumo de oxigênio 

entre os métodos polarográfico e Warburg nos 34 lotes examinados. 

TABELA 12 ·Resultados da regressão linear da determinação do consumo de 

oxigênio (IT\UM02/s/10mg) dos 34lotes da vacina BCG liofilizada, segundo os métodos 

utilizados. Instituto Butantan, S.P., 1990. 

Método 

Parâmetros 

Média 

Variância 

Desvio Padrão 

Interseção 

Coef. Angular · 

Correlação 

Coef. Determ. 

Polarográfico 
(rn,uM02/s/10mg) 

(x) 

0,1077 

0,0011 

0,0327 

A=0,0066 

B=0,8808 

r=0,8615 

r2 =0,7422 

Warburg 
(rn,uM02/s/10mg) 

(y) 

0,101 

0,001 

. 0,033 

TC=9,59 > tao,os = 2,036 
GL32 

Os resultados da regressão linear mostraram uma correlação positiva de alta 

intensidade e significante entre os dois métodos analisados. 

4.5 AVALIAÇÃO DA REPRODUTIBILIDADE DO MÉTODO POLAROGRÁFICO 

EM DIFERENTES LOTES DE VACINA BCG LIOFILIZADA. 

A adição de 0,3% de Tween 80 à solução fisiológica tamponada para a recons

tituição da vacina BCG liofilizada, na avaliação do consumo de oxigênio pelo método 

polarográfico, em 98 determinações, reproduziu os dados com coeficientes de varia

bilidade entre 5,9 a 18,7%, nos 12lotes estudados (TABELA 13). · 
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. TABElA 13 - Avaliação do consumo de oxigênio (muMÜ1/s/10mg) empola-

rógrafo, utililizando 0,5 rnL de solução fisiológica tamponada adicionada de 0,3% de 

Tween 80, na reconstituição do pó vacinal (10 mg), em 12 lotes da vacina BCG 

liofilizada, em 98 testes realizados. Instituto Butantan, S.P., 1990. 

Consumo de 
Coeficiente de 

N2 de testes oxigênio 
Lote número Desvio Padrão Variabilidade 

por Lote (rn,uM02/s/mg) 
(%) 

(média) 

1-09/89 4 0,0904 0,0055 6,1 

2-11/89 10 0,0995 0,0099 9,9 

3-12/89 4 0,2034 . 0,0234 11,5 

4-13/89 7 0,1425 0,0106 7,0 

5-i5/89 7 0,0789 0,0047 5,9 

6-17/89 7 0,0944 . 0,0083 8,8 

7-24/89 4 0,0898 0,0090 10,0 

8-25/89 7 0,1034 0,0163 15,7 

9-29/89 6 0,1089 0,0173 15,8 

10-31/89 11 0,1152 0,0173 15,0 

11-32!89 14 0,1136 0,0212 18,7 

12-87/07/24 17 0,1047 0,0151 14,4 

A análise de variância e o teste "t" de Student, mostraram não haver diferença 

estatisticamente significante nas várias determinações em um mesmo lote, a nível de 

a = 0,05 nos ·12lotes avaliados da TABELA 13. 
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. 5 - DISCUSSÃO 

Um dos testes exigidos para um rígido controle de qualidade da vacina BCG 

liofilizada é a determinação de sua viabilidade (KANTOR et alii, 1983). 

Segundo BORREMANS et alii (1983) e van HEMERT & TIESJEMA (1977), 

o único teste para viabilidade da vacina BCG exigido pela OMS é o da determinação 

do número de unidades formadoras de colônias. MILSTEIN & GffiSON (1990) 

consideram este teste o mais confiável sem, entretanto, desprezar os demais métodos. 

Porém, de acordo com os autores citados, o teste em que se faz a contagem do número 

de partículas está sujeito a consideráveis variabilidades, dependendo do tipo de meio 

utilizado, dos componentes do meio e dos procedimentos do teste. 

As limitações do método de cultivo para testar a viabilidade da vacina BCG 

são bem conhecidas. Todavia, quando métodos padronizados são usados, os resultados 

são confiáveis. Cuidados devem ser tomados nos fatores que poderiam influenciar os 

resultados da contagem de colônias, tais como, origem dos ingredientes, especialmen

te ovos para o preparo do meio de Lowenstein- Jensen; preparação e coagulação do 

meio; escolha da diluição apropriada; uso de duas diluições em série, ou seja, duplicata 

das diluições; qualificação do pessoal; método de análise estatística dos resultados, 

etc. 

Dentre os métodos para a determinação 4a viabilidade da vacina BCG liofili

zada está o do consumo de oxigênio utilizado pelo Laboratório de Vacina BCG 

Intradérmica do Instituto Butantan e por vários laboratórios internacionais, sendo 

que o mais comumente utilizado é o tradicional método respirométrico de Warburg. 

Levando em consideração a importância do assunto, bem como a indubitável 

necessidade de proporcionar aos laboratórios que se dedicam à sua produção, de um 

método mais adequado para o controle de qualidade da vacina BCG liofilizada e, mais 

ainda, tendo em conta a necessidade de prover as Unidades de Saúde responsáveis 

pela imunização da população, de um método satisfatório, de rápida execução e de 

fácil manejo, capaz de proporcionar dados seguros sobre a viabilidade das vacinas a 

serem utilizadas, foi objetivo do presente trabalho buscar um método de escolha que 

preenchesse tais finalidades. 
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. É bem verdade que um dos testes de controle de qualidade da vacina BCG 

liofiliZada levado a efeito pela técnica respirométrica de Warburg, é plenamente 

aceito ·por todos os organismos internacionais que controlam esse tipo de atividade, 

dentre eles a OMS. 

Nesse particular van HEMERT & TIESJEMA (1977) haviam já feito alguns 

estudos comparativos entre os valores de consumo de oxigênio, medidos pela técnica 

de Warburg e pelo oxígrafo de Gilson, com a contagem de colônias, tendo melhor 

correlação entre valores de consumo de oxigênio e a reatividade da pele de cobaios à 

tuberculina, do que contagem de colônias e o mesmo teste tuberculfnico. Por outro 

·lado, van HEMERT & TIESJEMA (1977) ainda indagam, qual seria o melhor 

parâmetro capaz de refletir a potência da vacina humana. 

Em trabalho posterior, van den HEUVEL et alii (1981) buscaram otimizar as 

medidas de consumo de oxigênio da vacina BCG com o oxígrafo de Gilson, trabalhan

do com 10 amostras da vacina, tendo assinalado, porém, diferenças de até 50% em 

uma série de experimentos paralelos. Na otimizaÇão do processo, esses autores 

empregaram Tween 80 para evitar a formação de grumos, tendo reduzido a 10% as 

diferenças entre amostras paralelas. 

Apesar dos trabalhos de van HEMERT & TIESJEMA (1977) e de van den 

HEUVEL et alii (1981) nenhum progresso foi feito até o presente momento e 

nenhum estudo mais acurado desse problema foi levado a efeito, com os métodos 

tradicionais ainda em pleno uso em todos os laboratórios do mundo que se dedicam 

a esse assunto. 

ENGIDAROV et alli (1986), por sua vez, estudando o problema dos exames 

de laboratório e o controle de pós-vacinação em trabalhos de campo assinalam 

claramente a necessidade de instrumentos para a rápida determinação da viabilidade 

da vacina BCG. Em seus trabalhos, contudo. de controle de qualidade rotineiro da 

vacina BCG produzidos em Sofia, na Bulgária, entre outros procedimentos ainda 

utilizavam o método de Warburg, empregando 20mglml de suspensão bacteriana. 

Com respeito à medida do conteúdo em A TP da suspensão bacteriana do BCG, 

é conveniente comentar sobre o trabalho de BORREMANS e( alii (1983) que 

estudaram o efeito da homogeneidade das 'suspensões de BCG com relação à medida 

de consumo de oxigênio pelo método do oxígrafo e o conteúdo de A TP. Segundo estes 

autores o oxígrafo de Gilson ofereceu maiores vantagens, pois a medida pode ser 
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· efetuada em uma única amostra e não foi influenciada pelo grau de dispersão da 

bactéria quando constantemente agitada. 

· ·Assim, no presente trabalho, procedeu-se a um estudo comparativo, cuidado

samente conduzido, no sentido de analisar a conveniência dos métodos de medida da 

taxa de consumo de oxigênio pela clássica técnica respirométrica de Warburg e pela 

medida polarográfica utilizando eletrodo de oxigênio, em relação à determinação de 

unidades formadoras de colônias. Por outro lado, foi procedido estudo comparativo, 

suportado por análises estatísticas, para resultados obtidos com o método polarográ

fico e o de Warburg e também, de cada um deles, com contagem de colônias. 

Para tanto foi desenvolvido um equipamento de polarografia, especialmente 

projetado para essa finalidade, com base em instrumentos anteriormente descritos por 

LUCCHIARI et alii (1984). Tal polarógrafo possui importantes características, parti

cularmente por possuir o eletrodo de platina e mais o de referência Ag-AgCl embu

tidos em uma peça única que ainda contém um sensor que permite controlar, com 

precisão, as variações de temperatura que ocorrem na câmara de reação. 

Por outro lado, o circuito eletrônico do polarógrafo é de fácil construção e 

constituído por material correntemente encontrado no comércio especializado. 

Quanto ao método de Warburg, as determinações foram feitas em equipamen-
. . 

to BRAUN- MELSUNGEN, modelo 166, dotado de eficiente sistema de controle de 

temperatura. 

Inicialmente, para testarmos a sensibilidade do método polarográfico, diversas 

concentrações da vacina BCG liofilizada foram testadas em relação ao consumo de 

oxigênio, tendo sido verificada a existência de linearidade no consumo de oxigênio, 

desde 1mg até 20mg de vacina, fato que permite ampla inargem de análise, particu

larmente em processo de rápida execução. Por outro lado (T ABEIA 1 ), verifica-se, 

também, direta correlação entre a concentração de proteína das amostras e a veloci

dade de consumo de oxigênio. O estudo da correlação entre os valores da T ABEIA 

1, pela regressão linear, mostrou excelente correlação linear tanto entre concentração 

de vacina liofilizada e consumo de oxigênio como entre concentração proteica e 

consumo de oxigênio, com coeficientes de correlação 0,9986 e 0,9859, respectivamen

te. Face a este resultado , optou.:se estudar o consumo de oxigênio da vacina BCG 

liofilizada em função de seu peso seco antes que em função de seu conteúdo proteico. 
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Da mesma maneira, os resultados referentes à medida de consumo de oxigênio 

em vacinas liofilizadas, submetidas a diferentes temperaturas {T ABEI.A 2), quando 

comparadas com aquelas mantidas em temperatura adequada (2 a soe), mostraram a 

confiabilidade do método polarográfico. Após a reconstituição da vacina em solução 

fisiológica tamponada, verificou-se que aquelas mantidas durante 60 minutos a 42°e 

mostraram uma redução de cerca de 65% do consumo de oxigênio em comparação 

àquelas mantidas entre 2 a soe. Por sua vez, vacinas mantidas a 56oe ou mais, durante 

15 minutos, não revelaram consumo de oxigênio pelas bactérias, significando que o 

BCG é muito sensível à exposição ao calor, levando à morte das bactérias. 

Assim, o BCG mostra-se muito sensível à ação do calor, conforme demonstra

do pela T ABEI.A 2, razão pela qual a determinação da viabilidade de vacinas a serem 

administradas à população deve ser, sem dúvida, uma constante preocupação das 

Unidades de Saúde responsáveis por essa atividade. 

Dentre os diversos fatores que podem afetar a viabilidade da vacina BCG, a 

temperatura excede em importância. 

De acordo com tenDAM (19S4), 5 minutos de exposição à luz de sol, no Egito, 

reduz a viabilidade da vacina em 99%, enquanto que na Dinamarca, essa redução é 

de 50% (OPS, 1979). Observações em nosso laboratório, durante estudos de determi

nação polarográfica de consumo de oxigênio em vacina BCG liofilizada revelaram, 

em amostras mantidas por 15 minutos à temperatura ambiente (verão) e com incidên

cia de luz solar, redução apreciável no consumo de oxigênio (MALUCELLI, M.I.C., 

resultados não publicados). 

Justifica-se, pois, a necessidade de prover as Unidades de Saúde de meios 

laboratoriais capazes de dar rápida e segura solução ao importante problema de 

analisar a viabilidade de vacinas a serem utilizadas na imunização da população e, 

portanto, o método polarográfico aqui proposto revela-se muito adequado. 

No que diz respeito à medida da viabilidade da vacina BeG liofilizada, já em 

1971, BUNeH- eHRISTENSEN havia assinalado que a determinação do consumo 

de oxigênio, então feita em respirômetro de Warburg, é teste quantitativo inteiramen

te dependente de organismos vivos, uma vez que bacilos mortos não consomem 

oxigênio. 

A utilização de diferentes diluentes para a reconstituição da vacina BCG 

liofilizada empregados no presente trabalho mostrou que a adição de 0,3% de Tween 
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80 foi a que apresentou melhores resultados quando comparados com outros diluentes 

por evitar a formação de grumos. Este fato deve ser levado em consideração, uma vez 

que vacinas diluídas em solução fisiológica tamponada, adicionada de 0,3% de Tween 

80 e submetidas à determinação do consumo de oxigênio pelo método polarográfico, 

mostraram uma boa reprodutibilidade, uma vez que os coeficientes de variabilidade 

foram de 5,9 a 18,7% (TABELA 13), sendo que o teste "t" pareado e a análise de 

variância não foram significantes a= 0,05. Durante as medidas de consumo de oxigê

nio realizadas com outros diluentes observaram-se uma grande variabilidade nos 

resultados. Acredita-se que o fato de não haver formação de grumos pela adição de 

Tween 80, contribui para a obtenção de uma suspensão mais homogênea, permitindo 

que a população bacteriana como um todo tenha acesso ao oxigênio, evitando desta 

maneira variações nos resultados experimentais. Esses resultados estão de acordo com 

os de van den HEUVEL et alii (1981) que mostram que a utilização de baixas 

concentrações de detergentes (0,3% de Tween80 em meio de Sauton diluído 1:4), a 

fim de evitar a formação de grumos, é essencial para a obtenção de valores que podem 

ser reproduzidos, de consumo de oxigênio, em oxígrafo de Gilson. 

Por outro lado BONICKS et alii (1970) verificaram que a redução de nitratos 

a nitritos pelo M.tuberculosis aumenta na presença do Tween, provavelmente por sua 

propriedade de doador de elétrons. No caso presente, contudo, o efeito do Tween 80 

sobre a respiração do BCG liofilizado se deve muito provavelmente à sua propriedade 

detergente que faz com que haja desagregação dos grumos do BCG, aumentando a 

superfície de respiração, aliás, em concordância com as observações de van den 

HEUVEL at alii (1981) já citadas. Antes disso, UNGAR (1962) já havia utilizado 

outro detergente (triton WR 139) adicionado ao meio de Sauton para o cultivo do 

BCG. 

É importante tecer considerações sobre os estudos comparativos levados a 

efeito no presente trabalho, entre as determinações de consumo de oxigênio medidas 

por polarografia e aquelas obtidas por manometria pelo respirômetro de Warburg e, 

ainda, em comparação de ambos com a técnica usual e oficial da O MS da determinação 

de unidades formadoras de colônias. 

Os estudos comparativos entre os métodos polarográfico, de Warburg e de 

contagem de colônias foram levados a efeito (TABELA 3) com 20 diferentes "pools" 

de lotes da vacina BCG liofilizada. Como pode ser observado pelos resultados 

constantes da TABELA 4, utilizando-se de análise estatística com o teste "t" pareado 
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não foram observadas diferenças significantes ao nível de a= 0,05 entre os métodos 

polarográfico e Warburg, o que demonstra que os métodos são equivalentes entre si. 

· . Os dados obtidos nas TABELAS 5, 6 e 7, mostraram boa correlação entre os 

três métodos utilizados. 

A regressão linear obtida entre os dados polarográficos e os manométricos 

revelou correlação positiva de alta intensidade (r= 0,7950) e significante ao nível de 

a= 0,05, demonstrando que o método polarográfico, poderá substituir, com vanta

. gem, o manométrico, nos procedimentos de controle de qualidade da vacina BCG 

liofilizada. 

Por sua vez, a regressão linear obtida entre os dados polarográfico e os de 

contagem de colônias revelou correlação positiva de alta intensidade (r= 0,7113) e 

significante ao nível de a = 0,05, enquanto que a regressão linear obtida entre os dados 

manométricos e os de contagem de colônias revelou correlação positiva de média 

intensidade (r= 0,5537) e significante ao nível de a= 0,05. 

É muito importante assinalar que os estudos comparativos entre os métodos 

polarográfico~ de Warburg e o de contagem de colônias foram levados a efeito 

(TABElA 8) com 34lotes de vacinas, cada lote sendo submetido, simultaneamente, 

aos três métodos indicados. 

A regressão linear (dos dados da T ABEl.A 8) entre o método polarográfico e 

o de contagem de colônias revelou correlação positiva de alta intensidade (r= 0,6530) 

·. e significante ao nível de a= 0,05. 

No caso dos métodos de Warburg e de contagem de colônia, os valores foram 

de r= 0,6868 e significante ao nível de a= 0,05. 

Por outro lado, no caso dos métodos polarográfico e de Warburg, a correlação 

positiva foi de alta intensidade r= 0,8615 e, certamente, significante ao nível de 

a=0,05. 

Quanto à análise estatística (T ABEl.A 9), os resultados apresentados entre o 

inétodo polarográfico e o de Warburg foram não significantes, demonstrando que 

ambos os testes dão res\}ltados confiavelmente semelhantes. 

Ao verificar-se as vantagens e desvantagens dos métodos analisados, acrescen

ta-se as seguintes vantagens ao método polarográfico: 
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·-menor tempo gasto para cada determinação, cerca de 15 minutos; 

- menor quantidade de material biológico, o teste pode ser efetuado com 

precisão em quantidades de 1 a 20mg de vacina BCG liofilizada; 

- sensor que permite leitura direta de variação de temperatura; 

- as curvas de consumo de oxigênio são inscritas diretamente no papel de 

registro; 

-: facilidade de construção e manejo; 

- baixo custo. 

A única desvantagem é que, para facilitar a construção, a câmara de reação foi 

feita em acrflico, material este que mesmo após polimento pode deixar minúsculas 

ranhuras que facilitam o depósito de partículas contaminantes, exigindo assim maiores 

cuidados na limpeza da mesma. 

Pelo que foi exposto, sugere-se que o método polarográfico poderá ser utiliza

do como um método de escolha na ·determinação da viabilidade da vacina BCG 

liofilizada. 
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6 - CONCLUSÕES 

6.1 - O consumo de oxigênio medido pelo método polarográfico indicou existência de. 

linearidade desde 1 mg até 20 mg de vacina BCG liofilizada. 

6.2 - O consumo de oxigênio decresceu à medida em que a vacina BCG liofilizada foi 

exposta a temperaturas crescentes, não apresentando consumo de oxigênio quando 

· exposta durante 15 minutos a partir de 56°C. 

6.3 -Dentre os diluentes utilizados para a reconstituição da vacina BCG liofilizada, o 

que apresentou melhor resultado foi a solução fisiológica tamponada adicionada de 

0,3% de Tween 80. 

6.4 - Os métodos polarográfico, respirométrico de Warburg e contagem de colônias 

foram comparáveis entre si segundo as análises estatísticas. 

6.5 - O método polarográfico apresentou-se reprodutível em diferentes lotes de 

vacina. 

6.6- O método polarográfico mostrou-se confiável e conveniente para a determinação 

da viabilidade no controle de qualidade da vacina BCG liofilizada, por proporcionar 

resultados rápidos , seguros e com consumo mínimo de material biológico. 
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