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Homem é mais suscetível na
transmissão de doença parasitária

P E S Q U I S A

O verme Wuchereria bancrofti
é o causador da filariose
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Brasil pode ser o pri-
meiro país a produzir
uma vacina contra a
febre amarela utilizan-
do o vírus inativado.

Bio-Manguinhos, em parceria com a
Coordenadoria dos Programas de Pós-
graduação em Engenharia (Coppe) da
Universidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ), está testando a tecnologia
de cultura celular em alta densidade
para fazer a nova vacina. O produto
seria uma alternativa para a vacina
atual (de vírus vivos atenuados), que
pode provocar, em situações extre-
mamente raras, algumas reações ad-
versas. “O objetivo é ter uma vacina
com o vírus não infeccioso, eliminan-
do qualquer possibilidade, ainda que
remota, de ocorrer um efeito adverso
pelos vírus vivos, ainda que atenua-
dos”, explica o pesquisador Marcos
Freire, de Bio-Manguinhos.

Para o cultivo celular, será utiliza-
do um biorreator, equipamento que
possui as condições ideais para as célu-
las se multiplicarem em alta densidade.
O aparelho está sendo montado no La-
boratório de Tecnologia Virológica de
Bio-Manguinhos. Os pesquisadores co-
meçaram a fazer o cultivo das células
vero - linhagem celular aprovada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS)
para uso na produção de vacinas para
uso humano - em pequenos reatores
de 100ml (escala laboratorial), para es-
tabelecer um padrão de cultivo.

As células cultivadas serão infec-
tadas com o vírus amarílico vacinal
(17DD) e se espera obter altos títu-
los virais. Depois de extraído, o vírus
será purificado, inativado e usado para
formular a vacina. Estima-se que ela
leve dez anos para ficar pronta. “Todo
esse processo passa antes por nume-
rosas provas laboratoriais e testes pré-
clínicos, incluindo os testes de segu-

rança e os estudos
de imunogenicidade
em animais de labo-
ratório, inclusive em
primatas não huma-
nos e, se tudo funci-
onar, passa-se para
os testes clínicos em
humanos”, explica
Freire.

A vacina utiliza-
da atualmente é pro-
duzida com a mesma
cepa 17DD do vírus
amarílico atenuado,
em embriões de ga-
linha; esta vacina per-
mitiu controlar a fe-
bre amarela urbana
no Brasil. Além disso,
foi certificada pela
OMS e é fornecida
para a Organização
Pan-Americana de Saúde e para a
Unicef para ser utilizada em dezenas
de outros países.

Nos últimos anos, devido aos sur-
tos da enfermidade em regiões rurais
e com a disseminação do mosquito
vetor da doença, o Aedes aegypti, em
todas regiões do país, houve a intensi-
ficação de vacinação nos últimos anos,
tendo sido imunizados mais de 40 mi-
lhões de pessoas nos últimos quatro
anos. Verificaram-se então, casos até
então inéditos associados à vacinação.
Também ocorreram casos similares em
outros países. Em 1999, foram confir-
mados eventos adversos graves com a
vacina produzida por Brasil, França e
Estados Unidos. “Um número mínimo
de indivíduos vacinados desenvolveu
febre amarela vacinal fatal, provocada
pelo viscerotropismo do vírus 17D”,
explica o pesquisador.

Até o momento não se tem como
identificar os indivíduos que são sensí-

veis ao vírus vacinal e nem se uma
nova vacina com o vírus atenuado po-
deria evitar o ocorrido. Então, pensou-
se em criar uma vacina com o vírus
inativado.

Mas existe a possibilidade de a
vacina não funcionar. Na década de 30,
houve uma tentativa de se produzir
uma vacina contra a febre amarela com
o vírus inativado. Dados mostram que
ela não teve eficiência mesmo nos tes-
tes com animais. Naquela época, tritu-
rava-se o fígado dos animais infecta-
dos e se produzia a vacina com esse
material.

Hoje, com o cultivo celular, tem-
se o antígeno puro, o que pode dar
uma eficiência maior ao produto. “Se
a vacina não funcionar, não invalida-
rá o projeto como um todo, porque
a tecnologia de cultivo celular em alta
densidade pode ser aproveitada na
produção de outras vacinas”, obser-
va Freire.
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Nova vacina contra a
febre amarela

Técnico de Bio-Manguinhos inspeciona vacina na linha de produção
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