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I M U N O L O G I A - P R O J E T O S  I N T E G R A D O S

A

contra o

dengue
DNA

Fiocruz estuda uma vacina gênica contra o vírus do dengue.
Uma pesquisa feita no Laboratório de Imunopatologia do De-
partamento de Bioquímica e Biologia Molecular do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC), em colaboração com Bio-Manguinhos

e com o Departamento de Virologia (IOC), obteve bons resultados ao
testar uma vacina de DNA contra o dengue tipo 2 em camundongos.

Apesar do sucesso, a pesquisadora Ada Maria Barcelos Alves, coor-
denadora do estudo, adverte que o novo método de imunização ainda
está longe de ser concluído. “Acredito que esse trabalho deva durar uns
dez anos. Antes de ser testada em humanos, a vacina deve ser eficaz
para os quatro tipos de vírus do  dengue existentes no mundo”, diz.
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“Isso porque quando a pessoa
é infectada por um tipo de vírus,
ela se torna imune a ele, mas conti-
nua sujeita às outras três versões
da doença”, esclarece Ada. Estudos
mostram que os tipos mais severos
do dengue, como a hemorrágica -
que em alguns casos leva à morte -
, podem estar relacionados a uma
segunda infecção. “A imunização
contra os quatro vírus, portanto, é
essencial para que a vacina não si-
mule uma primeira infecção com um
determinado vírus e ocasione uma
forma mais grave do dengue quan-
do o indivíduo entrar em contato
com um segundo vírus”, explica.

Por enquanto, a equipe da Fio-
cruz isolou alguns genes do vírus tipo
2 e construiu algumas vacinas de DNA.
Segundo Ada, o procedimento reali-

zado com um dos genes foi bastante
satisfatório. O gene isolado foi inseri-
do em um plasmídeo - fragmento de
DNA circular, usado para transmitir in-
formações genéticas de um organis-
mo para outro. Ao ser inoculado nos
camundongos, o plasmídeo foi incor-
porado às células, e o gene clonado
serviu de receita para a produção de
uma proteína do vírus. Com a pre-
sença dessa proteína estranha, o
sistema imune do camundongo foi
ativado, produzindo uma resposta
que permitiu o organismo comba-
ter o verdadeiro vírus.

Atualmente a equipe está tes-
tando diferentes plasmídeos para
identificar o mais ou os mais efici-
entes. Depois dos testes com genes
do vírus tipo 2, o mesmo procedi-
mento será realizado com genes dos

outros vírus do dengue. Se os re-
sultados forem satisfatórios uma
outra etapa será testar estas vaci-
nas em macacos. Só depois de to-
das as garantias se poderá pensar
em fazer testes com humanos.

Para a bióloga, esse é um tra-
balho de longo prazo que exige a
quebra de muitas barreiras. Para se
ter uma idéia, ainda não existe no
mundo nenhuma vacina de DNA
comercializada. Outro detalhe que
dificulta a pesquisa é o fato dos ani-
mais testados (camundongos e ma-
cacos) não manifestarem a doença
como ocorre nos humanos. Ada ex-
plica que estes animais quando ino-
culados com o vírus apresentam al-
gumas modificações, como a
produção de anticorpos, mas não
manifestam os sintomas do dengue.

A partir das
informações contidas
no plasmídeo, a célula
produzirá proteínas

do vírus.

O sistema
imunológico, ao

reconhecer como
estranhas essas
proteínas, vai se

preparar para defender
o organismo contra
eventuais ataques

do vírus.
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Técnico observa larvas do Aedes aegypti

A vacina de DNA - ou vacina gênica - é apontada
pelos cientistas como a grande promessa de combate às
doenças infecciosas, como Aids, tuberculose, esquistosso-
mose, malária, dengue, entre outras. Para ser produzida, os
pesquisadores retiram um trecho da molécula de DNA (que
guarda a informação do código genético) de um agente
causador de doença (vírus, bactéria, fungo ou parasita).

Esse pedaço de DNA é clonado e inserido em ou-
tros fragmentos de DNA, denominados plasmídeos. Quan-
do o último é aplicado em animais, as células destes pro-
duzem uma proteína a partir da mensagem codificada no
DNA plasmidial. Ativa-se, assim, o sistema de defesa do
organismo, que produz anticorpos contra a enfermidade
impedindo que o agente causador da doença se manifes-
te normalmente.

Esse método é considerado mais eficaz e seguro do
que o de vacinas convencionais, que inoculam na pessoa
vírus ou bactérias atenuados ou inativados, para obriga-
rem o sistema imunológico a produzir uma resposta con-
tra a doença. Essas vacinas de organismos vivos funcio-

nam bem, mas oferecem uma certa margem de risco de
que a pessoa acabe contaminada pela doença que se pre-
tende prevenir. Já as vacinas de DNA, como só utilizam
alguns genes desses patógenos, não apresentam tais ris-
cos. Outra vantagem é que a vacina de DNA gera uma
resposta imune de longa duração, fazendo-se desneces-
sárias doses adicionais de vacinas.

A questão econômica também é algo vantajoso para
esse novo método. Seu custo de produção em larga escala
é significativamente menor do que o das vacinas convenci-
onais. Além disso, o controle de qualidade é mais fácil e a
comercialização não necessita de uma rede de refrigeração,
pois estas vacinas são estáveis à temperatura ambiente.

A vacina de DNA pode ser aplicada por meio de se-
ringa, ou com o auxílio de microesferas que são disparadas
com uma pistola - método que se convencionou chamar
de gene gun ou biobalística. Existem vários países no mundo
testando vacinas de DNA para diferentes doenças, inclusi-
ve em humanos. No entanto, até hoje elas ainda não estão
sendo comercializadas.

Saiba mais sobre a vacina de DNA
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Entomologia/IOC
O Laboratório de Transmissores

de Hematozoários do Departamento
de Entomologia desenvolve pesquisas
cujos conhecimentos produzidos trans-
formam-se em importantes instrumen-
tos para ações de vigilância sanitária:

• circulação de diferentes soro-
tipos virais nos mosquitos, permitin-
do a detecção da invasão de novos
sorotipos e amostras de vírus;

• resistência de diferentes po-
pulações de Aedes aegypti aos inse-
ticidas químicos usados nos programas
de controle do vetor do dengue;

• persistência, em situação de
laboratório e em situação e em simu-
lação de campo, de inseticidas alter-
nativos, como BTI e Methoprene, um
análogo de hormônio juvenil;

• níveis de infestação pelos ve-
tores, nas fases imaturas e aladas, vi-
sando permitir a melhor vigilância em
áreas endêmicas, a predição de epi-
demias focais e a potencialidade da
propagação do vírus dentro e entre
áreas urbanas e periurbanas;

• correlação entre a dispersão
ativa e passiva dos vetores e o fluxo
gênico entre populações com distin-

tos níveis de susceptibilidade ao vírus
do dengue e da febre amarela aos in-
seticidas usados no controle e à pro-
pagação das epidemias do dengue e
seu aspecto sazonal.

O Laboratório de Díptera do IOC
desenvolve estudos em ecologia, bio-
logia e taxonomia de dípteros, vetores
potenciais de doenças humanas, estan-
do capacitado para desenvolver as se-
guintes ações:

• avaliação ecológica e controle de
vetores da malária e arboviroses (febre
amarela e dengue) em áreas de instala-
ção de comunidades de sem-terra, em-
preendimentos hidrelétricos e garimpos;

• implementação, em colabora-
ção com o setor de epidemiologia da
Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp), de uma proposta de reformu-
lação das medidas de combate ao
Aedes aegypti e controle do dengue
no Estado do Rio de Janeiro.

A vacina de DNA é apenas uma
das áreas onde a Fiocruz desenvolve
ações em dengue. Através da rede de
dengue do Programa de Desenvolvi-
mento Tecnológico em Saúde Pública
(PDTSP), do Programa de Desenvol-
vimento Tecnológico de Insumos em
Saúde (PDTIS) e de outros trabalhos, a
instituição estuda e combate sistemati-
camente a doença.

Bio-Manguinhos
Há três anos e por solicitação da

Funasa, Bio-Manguinhos estabeleceu
um programa para desenvolver um
reativo para diagnóstico do dengue. O
trabalho é feito em cooperação com o
Departamento de Virologia do Institu-
to Oswaldo Cruz (IOC). O kit de
reagentes é capaz de detectar os anti-
corpos para os três sorotipos do vírus
do dengue. Com o kit, o diagnóstico
fica pronto em quatro horas, muito me-
nos do que os dois dias que eram ne-
cessários nos laboratórios públicos.

Escola Politécnica
A Escola Politécnica de Saúde

Joaquim Venâncio desenvolve as se-
guintes atividades que contribuem
para o combate ao dengue:

• curso de Desenvolvimento Pro-
fissional de Vigilância Epidemiológica -
Os alunos têm aulas específicas sobre a
doença, aprendendo os aspectos bioló-
gicos e clínicos, a prevenção e a pro-
moção da saúde por meio de trabalho
prático, onde fazem levantamento de
dados sobre a dengue;

• formação de agentes de saúde
através do Proformar (Programa de
Formação de Agentes Locais em Vigi-
lância Sanitária) e;

• participação do encontro temá-
tico “Programa de capacitação no con-
trole da dengue”, onde se começou a
discutir os desafios e implicações para
a capacitação de trabalhadores de ní-
vel médio do SUS.

Virologia/IOC
O Departamento de Virologia do

IOC, por meio de seu Laboratório de

As ações da Fiocruz no combate ao dengue

Flavivírus, isolou o vírus do tipo 1 da
dengue em 1986. Em abril de 1990,
mais exatamente nos municípios de
Nova Iguaçu e Niterói, o mesmo de-
partamento isolou o vírus do tipo 2,
seguindo-se o isolamento do tipo 3 em
janeiro de 2001.

Ao longo desses 17 anos, o de-
partamento tem participado ativamen-
te da vigilância virótica ativa do
dengue, com a caracterização genéti-
ca das amostras dos três sorotipos já
identificados no país. Têm sido estu-
dados mais de 25 mil casos do den-
gue. Também foram promovidos os
primeiros cursos para a formação de
recursos humanos visando ao diagnós-
tico laboratorial para a dengue. O ob-
jetivo é manter em andamento em
especial a Vigilância Virológica, tendo
em vista a possibilidade da introdução
do vírus DEN-4 no Brasil.

Imagens do vírus do dengue

Monika Barth - IOC/Fiocruz
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Instituto de Pesquisa
Evandro Chagas

O Instituto de Pesquisa Clínica
Evandro Chagas (Ipec) mantém des-
de 1986 um ambulatório sentinela
com o objetivo de detectar e descre-
ver as manifestações associadas à cir-
culação dos sorotipos introduzidos
desde então. O Ipec tem participado
de treinamentos e da elaboração de
manuais de conduta diagnóstica e te-
rapêutica dos casos de febre do den-
gue e febre hemorrágica do dengue.

O Instituto também tem atuado
em novas áreas, como a validação de
kits diagnósticos em conjunto com Bio-
Manguinhos e a disponibilização, para
o SUS, de técnicas de imunohistoquí-
mica, padronizadas pelo Serviço de
Anatomia Patológica. As perspectivas
para 2003 são de se manter as ativida-
des acima mencionadas e consolidar os
dados clínicos e laboratoriais relativos
à epidemia recente.

Far-Manguinhos
A contribuição de Far-Mangui-

nhos no combate ao dengue se deu
por meio do desenvolvimento de um
bioinseticida bacteriano à base de
Bacillus thuringiensis israelensis isola-
do de solo brasileiro. O trabalho foi fei-
to em cooperação com o Centro de
Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM).
Inicialmente, o produto foi produzido
em escala piloto para avaliação da efi-
cácia do princípio ativo (poder letal)

sobre larvas do mosquito transmissor
do dengue.

Far-Manguinhos dispõe hoje de
aproximadamente 115 mil unidades do
comprimido, que tratarão cerca de 5,75
milhões de litros de água.

Casa de Oswaldo Cruz
A Casa de Oswaldo Cruz elabo-

rou uma mostra sobre o dengue, com
versão virtual no Museu Invivo
(www.invivo.fiocruz.br) que ficou em
exposição no Centro de Recepção.
Está sendo desenvolvido um jogo que
deverá estar disponível nos compu-
tadores do Centro e da Sala de Comu-
nicação do Parque da Ciência, assim
como nos sites do Museu da Vida e
do Museu Virtual. Há também uma ofi-
cina de dengue dentro das atividades
do Espaço Biodescoberta. Em relação
a teatro, foi encenada uma peça con-
cebida e produzida por uma morado-
ra da região do entorno da Fiocruz,
que poderia ser avaliada e apoiada
para outras apresentações.

Escola Nacional
de Saúde Pública

Como atividade do projeto do
Centro de Vigilância e Monitoramento
de Endemias (Convênio Fiocruz/Funa-
sa), a Escola Nacional de Saúde Públi-
ca (Ensp) desenvolveu análise do
sistema de informação do programa de
controle do dengue, procurando iden-
tificar as características do padrão de
distribuição espaço-temporal da den-
gue no país e as principais limitações
dos bancos de dados disponíveis – Sinan
e FAD – em relação à elaboração de
indicadores adequados.

Realizou-se um curso de especi-
alização em epidemiologia e controle
de endemias para técnicos de nível
central da Secretaria de Saúde do Esta-
do do Rio de Janeiro, com prioridade
para os profissionais que estavam as-
sumindo funções de coordenação das
ações de controle e que desenvolve-
ram monografias relativas aos temas de
suas práticas nos serviços de saúde.

Editora Fiocruz
A Editora Fiocruz deverá lançar

ainda este ano (a data não está defini-
da), em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde do Rio de Janeiro, um
livro do médico cubano Eric Martínez
Torres que trata do dengue. A revisão
da obra está sento feita pela diretora do
Ipec, Keyla Marzochi. Torres é diretor
de Pesquisa e Desenvolvimento do
Ministério da Saúde Pública de Cuba.

Genilton Araújo
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Ator caracterizado de mosquito:
educação usada para controle da doença

Diretoria do Campus
As ações da Diretoria do Cam-

pus (Dirac) envolvem o controle do
Aedes aegypt i  no campus de Man-
guinhos da Fiocruz. O modelo de-
senvolvido para o controle do
mosquito pode ser utilizado para ou-
tras áreas semelhantes, tais como
campi universitários, condomínios e
semelhantes.

Entre as ações destacam-se: trei-
namentos visando à criação de multi-
plicadores e a criação de parcerias com
o município do Rio de Janeiro, tendo
por finalidade montar equipes de com-
bate ao vetor nas comunidades vizi-
nhas ao campus de Manguinhos.

Canal Saúde
Durante 2002, o Canal Saúde

apresentou os seguintes programas
sobre a questão do dengue: “Bate-
Papo – Dengue”, “Canal Aberto - Den-
gue em Cuba”, “É Com Você Cidadão
– Dengue”, “Ligado em Saúde – Ma-
lária” (que também fala sobre o den-
gue), “Canal Saúde – Dengue”
(também foi ao ar na TVE), “Comuni-
dade em Cena – Dengue” (produzi-
do em parceria com TVs comunitárias)
“Teleconferência: Dengue – Atualiza-
ção de Médicos e Enfermeiros na Pre-
venção e Controle da Dengue”,
“Unidiversidade - Meio Ambiente” e
“Canal Aberto - O Dia D de Combate
à Dengue” (na Fiocruz).

Reunião, Análise e
Difusão de Informação
sobre Saúde

O Programa Radis (Reunião,
Análise e Difusão de Informação so-
bre Saúde), ligado à Escola Nacional
de Saúde Pública (Ensp) publicou em
2002 uma edição especial com 16 pá-
ginas da “Súmula”, que trazia uma
abordagem analítica e crítica a res-
peito das questões relativas ao den-
gue. Outra publicação com o mesmo
tema foi a da “Revista Radis” núme-
ro 2, com uma série de respostas a
cartas de leitores que tinham dúvi-
das sobre a doença e o Programa Na-
cional de Combate ao Dengue.

Centro de
Pesquisas
Aggeu
Magalhães

Uma estratégia
inovadora para com-
bater o mosquito
transmissor da den-
gue começou a ser
implantada no fim
de outubro, em Mo-
reno, município da
Região Metropolita-
na do Recife. O Cen-
tro de Pesquisas
Aggeu Magalhães
(CpqAM), unidade
da Fundação Oswal-
do Cruz em Pernam-
buco, e a Secretaria
de Saúde de More-
no executarão um
projeto integrado de
controle do inseto
que pretende dimi-
nuir o número de
Aedes com o em-
prego de larvicidas
biológicos, o uso de
aproximadamente
3,4 mil ovitrampas
(armadilhas especi-
ais para coletar ovos
do mosquito), a ca-
pacitação de cerca
de 82 profissionais da prefeitura en-
volvidos no programa, a realização de
testes para avaliar a resistência do
vetor a inseticidas químicos e a ela-
boração e distribuição de textos so-
bre a iniciativa.

O CpqAM desenvolve um es-
tudo pioneiro em Pernambuco para
a produção de uma vacina de DNA
contra o dengue, em parceria com a
Johns Hopkins University School of
Medicine. O Centro também está dan-
do início a um estudo epidemiológi-
co e molecular do vírus da dengue
em sorotipos DEN-1, DEN-2, DEN-3.
O objetivo é encontrar possíveis mu-
tações genéticas através da análise
das seqüências do RNA viral e
associá-las com as formas mais gra-
ves do dengue.

Coordenadoria deCoordenadoria deCoordenadoria deCoordenadoria deCoordenadoria de
Comunicação SocialComunicação SocialComunicação SocialComunicação SocialComunicação Social

A Coordenadoria de Comunicação
Social (CCS) faz a mediação de todo o
conteúdo de informações da Fiocruz para
a grande imprensa. Conseqüentemente,
serve como elo fundamental para infor-
mar a população sobre como lidar, en-
tender e enfrentar o dengue. Do mesmo
modo, procura transmitir aos jornalistas
elementos que contribuam na prepara-
ção de suas reportagens, como textos
explicativos de apoio que tratam da epi-
demiologia, do transmissor e do causa-
dor da doença. A CCS agenda entrevistas
com os principais especialistas da Fio-
cruz, mantém atualizada sua página ele-
trônica com notícias completas sobre
cada detalhe do dengue e das ativida-
des das unidades da instituição.




