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P E S Q U I S A

Fiocruz em Salvador amplia status de excelência
e desponta em três linhas de pesquisa

A ciência da

Bahia
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alvador é terra de sol, calor, carnaval e beleza. É também

lugar de grandes enfermidades: leptospirose, hepatite C, do-

ença de Chagas e meningite, típicas das periferias dos cen-

tros urbanos do Brasil. Nesse cenário, o Centro de Pesquisas

Gonçalo Moniz (CPqGM), unidade da Fiocruz em Salvador, aparece

com uma filosofia inovadora, que permite obter avanços na pesquisa

de ponta e competir internacionalmente.

Entre as novidades do Centro, destaca-se um teste diagnóstico

para a leptospirose, que permitirá identificar a doença na hora; a pro-

dução de conhecimentos sobre o vírus HTLV, parente do HIV que

causa um tipo de leucemia e um quadro neurológico degenerativo

crônico; e o transplante de células-tronco, uma alternativa promissora

contra a insuficiência cardíaca provocada pelo mal de Chagas.

Um passo determinante para essas transformações foi otimizar

recursos. Nos últimos anos, a direção da unidade estabeleceu, entre

outras ações, que os equipamentos deveriam ficar em áreas colegiadas,

onde todos tivessem acesso. Com isso, eles puderam maximizar recur-

sos, sobrando verbas para investir em manutenção. Na prática, ocorre

assim: equipamentos sofisticados ficam sob a responsabilidade de al-

gum pesquisador, mas todos podem utilizar.



 setembro de 200310

O

A ocupação desordenada do ambiente urbano faz avançar doenças como leptospirose e dengue

Tecido de rim de rato infectado com a Leptospira

Brasil sofreu mudanças
demográficas nos últi-
mos 40 anos que altera-
ram completamente o
padrão dos problemas de
saúde pública. Há 40

anos, a maioria dos brasileiros morava
em regiões rurais e as doenças mais
preocupantes eram esquistossomose,
leishmaniose e mal de Chagas. Hoje,
essas endemias continuam tendo im-
portância, mas surgiram outras enfer-
midades associadas à globalização.

Em 40 anos, as cidades brasilei-
ras aumentaram mais de 350 vezes o
seu tamanho e 80% dos brasileiros vi-
vem agora nas regiões urbanas. Gran-
de parte dessa população que migrou
para os centros urbanos é de baixa ren-
da. Com a mudança no padrão de po-
breza, surgiram doenças como leptos-
pirose, dengue, infecções respiratórias
agudas e meningite, alvos de estudos
epidemiológicos da Fiocruz na Bahia.

Segundo o médico Albert Ko, da
Universidade de Cornell, Estados Uni-
dos, que participa desses estudos como
pesquisador visitante no Laboratório de

Patologia e
Biologia Mole-
cular, existem
mais de dez
mil casos de
leptospirose
notificados no
Brasil. Desses,
10% são fa-
tais. Essa taxa
é considera-
da alta, uma
vez que ou-
tras doenças infecciosas importantes,
como leishmaniose visceral e menin-
gite meningocócica, apresentam cer-
ca de três mil casos.

Um exame rápido
para  a leptospirose

Em um trabalho de vigilância
epidemiológica em Salvador, o grupo
identificou problemas no diagnóstico da
leptospirose. “Em 1996, primeiro ano
de estudo, nós descobrimos que 50%
das pessoas internadas com leptospiro-
se grave, das quais 15 morreram, foram

Moléstias urbanas
diagnosticadas
no início da
doença como
tendo den-
gue”, disse Ko.
Segundo ele,
as enfermida-
des têm pa-
drões clínicos
semelhantes,
por isso são
confundidas.

Mas essa
história pode mudar. Utilizando méto-
dos de biologia molecular, o grupo iden-
tificou uma proteína que pode estar
associada ao fator de virulência (grau
de patogenicidade) da Leptospira in-
terrogans, bactéria que causa leptospi-
rose. Os cientistas descobriram que
mais de 90% dos pacientes na fase agu-
da da doença apresentam anticorpos
para a LgB. Essa proteína recombinan-
te já foi patenteada por CPqGM, Bio-
Manguinhos e parceiros nos Estados
Unidos (Universidade de Cornell e Uni-
versidade da Califórnia), que partici-
pam do projeto.
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E
stima-se que dois milhões de
brasileiros estejam infectados
pelo vírus HTLV. Parente do
HIV, o vírus linfotrópico de
células T humanas pode cau-
sar leucemia e uma doença

neurológica que leva à dificuldade de
locomoção, atinge olhos, pele e arti-
culações. Salvador é a cidade com maior
porcentagem de indivíduos infectados
pelo HTLV-I no Brasil. Cerca de 50 mil
pessoas – 2% da população da cidade
– contraíram o vírus.

O Centro de Atendimento Inte-
grado e Multidisciplinar ao Indivíduo
Soropositivo (Centro HTLV), dirigido
pelo patologista Bernardo Galvão, tem
como objetivo produzir conhecimen-
tos nacionais e programar ações de saú-
de dirigidas a portadores de HTLV. Se-
gundo Galvão, apesar de ser mais
antigo do que o HIV, o HTLV é pouco
conhecido pelos seus portadores, que
freqüentemente o confundem com o
vírus da Aids.

“A diferença é que o HIV infec-
tou diversos indivíduos formadores de
opinião no país”, disse Galvão. Na dé-
cada de 80, intelectuais como Betinho
e artistas como Cazuza, a comunidade
científica e a sociedade organizada li-
deraram um movimento em prol dos
portadores de HIV que culminou no
bem-sucedido Programa Brasileiro de
HIV/Aids.

No caso do HTLV, a maior parte
dos portadores é de baixa renda e ape-
nas 5% dos infectados desenvolvem do-
enças. Existem dois tipos do vírus, o
HTLV-I e HTLV-II, sendo que somente
o primeiro está diretamente relaciona-
do com enfermidades. Segundo a in-
fectologista Ceuci de Lima Xavier
Nunes, as manifestações clínicas por
ordem de gravidade são leucemia/
linfoma de células T do adulto (ATL);
paraparesia espástica tropical/mielopa-
tia associada ao HTLV-I (TSP/HAM); e
manifestações oftalmológicas, derma-
tológicas e articulares.

“A pessoa que desenvolve o ATL
tem pelo menos 20 anos de infecção

A idéia agora é utilizá-la em um
teste diagnóstico semelhante ao exa-
me rápido de gravidez. Apenas uma
gota de sangue reagindo com a LgB
poderá determinar se o indivíduo está
infectado ou não. “Nós criamos um tes-
te que pode ser feito na hora e pre-
tendemos colocá-lo em uso nos am-
bulatórios. Viabilizar o diagnóstico na
hora permite aos pacientes receber an-
tibióticos e prevenir a progressão da
doença para as formas graves da lep-
tospirose”, justifica o médico.

Leptospira
seqüenciada

O seqüenciamento completo do
genoma da variedade Copenhageni da
L. interrogans, responsável pela maio-
ria dos casos humanos de leptospirose
no país, já foi realizado. Esse é o pri-
meiro patógeno humano seqüenciado
no Brasil. No entanto, Ko prefere não
anunciar os resultados antes de serem
publicados em artigos científicos – o
que ocorrerá em breve.

A cepa seqüenciada foi isolada
por pesquisadores da Fiocruz durante
uma epidemia de leptospirose grave
em Salvador. Eles entraram em conta-
to com Andrew Simpson, coordenador
do seqüenciamento da bactéria Xylella
fastidiosa, realizado pela Rede Onsa
(Organização para Seqüência e Análi-
se de Nucleotídeos), um laboratório
virtual financiado pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp). Juntos, eles chegaram
à conclusão de que seria interessante
para a saúde pública decifrar o código
genético da L. interrogans.

“O conhecimento do genoma aju-
da no desenvolvimento de novas es-
tratégias de intervenção, como vacinas
e diagnósticos. Esse é um projeto ao
qual a Fiocruz deu grande contribui-
ção, porque apresentou a idéia do se-
qüenciamento”, explica.

A Fiocruz, através do Programa
de Desenvolvimento Tecnológico de
Insumos em Saúde (PDTIS), pretende
utilizar esse genoma para identificar
candidatos à vacina. Alguns deles já
foram encontrados e patenteados pela
Fapesp e pela Fiocruz.

O vírus negligenciado

pelo vírus. A doença apresenta uma
resposta paupérrima às quimioterapias
até agora utilizadas, o que traduz o as-
pecto grave da doença”, anuncia Ceuci
durante a reunião semanal do Centro.
Segundo ela, a sobrevida estimada para
esses pacientes é bastante pequena:
em média de 24 meses para sua for-
ma crônica, dez meses para ATL tipo
linfoma e seis meses para ATL aguda.

Até o momento, o Centro HTLV,
que acompanha 150 pacientes infec-
tados, registrou apenas um caso de
ATL. “Foi um caso muito grave, o de-
senvolvimento da doença durou um
ano, desde seu diagnóstico até o óbi-
to”, lembra a pesquisadora.

Outra doença relacionada ao
HTLV, a HAM/TSP, é caracterizada pela
perda progressiva dos movimentos
dos membros inferiores, alterações uri-
nárias, constipação crônica e disfunção
sexual (disfunção erétil no homem e
perda da libido na mulher). Também
podem ocorrer algumas manifestações
oftalmológicas, como a uveíte (infla-
mação do globo ocular), e uma forma
grave de escabiose (sarna).

Outra característica do vírus é que
ele atinge mais as mulheres e aumen-
ta com a idade. As formas de contágio
são as mesmas do HIV: relação sexu-
al, amamentação e contato com o san-
gue contaminado (por transfusões ou
compartilhamento de seringa).

De acordo com Ceuci, o grupo
está iniciando um trabalho de descri-
ção das principais características clíni-
cas e laboratoriais de 100 pacientes
atendidos no Centro. O objetivo é ge-
rar conhecimentos e melhorar a assis-
tência aos infectados. Eles vão com-
parar a carga viral dos sintomáticos e
dos assintomáticos, detectar formas
iniciais das doenças, avaliar os fatores
de risco para aquisição das doenças,
avaliar a procedência dos pacientes
atendidos e, a longo prazo, formar um
grupo de assintomáticos para serem
acompanhados (saber quantos desen-
volvem a doença etc).

O Centro HTLV foi criado por
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Estima-se que dois milhões de brasileiros estejam infectados
pelo vírus HTLV, alvo de várias pesquisas da Fiocruz na Bahia

meio de uma parceria entre CPqGM,
Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública, Fundação para o Desenvol-
vimento da Ciência, Ministério da Saú-
de e Secretaria de Saúde do Estado
da Bahia. Ele funciona no Centro Mé-
dico de Brotas da Fundação para
Desenvolvimento das Ciências, uma
instituição sem fins lucrativos mante-
nedora da Escola Bahiana de Medici-
na e Saúde Pública.

Carona no
navio negreiro

A elevada prevalência de HTLV-
I em Salvador sempre chamou aten-
ção dos pesquisadores. Um estudo re-
alizado por Luiz Carlos Alcântara,

pesquisador do Laboratório Avançado
de Saúde Publica e professor da EBMSP/
FDC, encontrou uma explicação que
mistura genética e história. Analisando
as diferentes formas genéticas do HTLV
ao longo dos tempos, pesquisadores
descobriram que a presença do HTLV-
I em Salvador é resultado de múltiplas
introduções pós-colombianas de linha-
gens virais vindas da África.

O HTLV tem uma alta estabilida-

de genômica, o que o torna um exce-
lente marcador molecular para traçar
as migrações das populações antigas.
Uma análise com cepas provenientes
de todo o mundo identificou quatro
subtipos do vírus HTLV-I: Ia, também
chamado de cosmopolita; Ib, ou cen-
tro-africano; Ic, conhecido como

subtipo da Melanésia; e Id, isolado de
pigmeus dos Camarões e indivíduos
no Gabão.

O subtipo cosmopolita é dividi-
do em cinco subgrupos, de acordo
com suas distribuições geográficas: A
ou transcontinental; B ou japonês; C
ou oeste-africano; D ou norte-africano;
e E, isolado de negros no Peru.

Em um estudo para averiguar a
origem do HTLV-I em Salvador, Alcân-
tara e sua equipe descobriram que o
vírus encontrado na capital baiana está
mais relacionado a uma linhagem pro-
veniente do sul da África. O curioso é
que a maioria dos escravos trazidos
para Salvador – cidade com 80% da
população constituída por descenden-
tes africanos – veio do oeste da Áfri-
ca, especialmente Benin, Nigéria e
norte de Angola.

Para esclarecer a questão, Al-
cântara viajou até a África e desco-
briu que existem evidências de que
africanos de Angola, Madagascar e
Moçambique foram trazidos para a
Bahia entre o final do século 17 e o
início do século 19. Também duran-
te a colonização da África do Sul pe-
los ingleses, nos séculos 17 e 18, mui-
tos indivíduos fugiram para regiões
vizinhas, hoje conhecidas como An-
gola, Madagascar e Moçambique. En-
tre 1817 e 1843, a Bahia recebeu em
torno de 4.100 e 2.300 africanos
bantos (oriundos do sul da África) vin-
dos de Angola e Madagascar, respec-
tivamente.

O pesquisador também lembra
que os portos de onde os escravos saí-
am da África não estavam diretamente
ligados às origens étnicas dos escravos,
uma vez que eram freqüentemente
capturados em outras regiões.

Desta forma, Alcântara acredita
ter encontrado a explicação para a
existência do subtipo cosmopolita,
subgrupo transcontinental, provenien-
te da África do Sul, em Salvador. Ele
também não descarta a hipótese des-
se subgrupo estar presente em Ango-
la, ou mesmo em outros países africa-
nos, e ter sido levado para a África do
Sul por indivíduos infectados que mi-
graram em busca de ouro e diaman-
tes presentes na região.
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O transplante de células-tronco ajuda a recuperar áreas do coração lesionadas pelo T. cruzi (acima), causador da doença de Chagas

I
magine sofrer de uma insufi-
ciência cardíaca tão grave a
ponto de perder o fôlego du-
rante uma fala. Era o que acon-
tecia com B.S.R., paciente de
52 anos que entrou para a his-

tória da medicina como o primeiro in-
divíduo chagásico a receber o trans-
plante de células-tronco. Essas células,
intensamente estudadas nos últimos
anos, possuem uma capacidade pecu-
liar: ao se multiplicarem, originam cé-
lulas de diferentes tecidos do corpo.

O procedimento inédito foi rea-
lizado no Hospital Santa Izabel de Sal-
vador, em uma parceria entre as equi-
pes do hospital, do Instituto do Milênio
de Bioengenharia Tecidual e do Cen-
tro de Pesquisas Gonçalo Moniz.

O protozoário Trypanosoma cruzi,
causador da doença de Chagas – que
atinge 16 milhões de pessoas na Amé-
rica Latina, das quais seis milhões no Bra-
sil – depois de penetrar no sangue, alo-
ja-se no interior das células cardíacas,
disparando o alerta do sistema imune.
Ao serem acionadas, as células de defe-
sa não conseguem perceber a diferen-
ça entre o protozoário e as células do
coração, que têm na superfície proteí-
nas semelhantes às do T.cruzi. Como
conseqüência, surgem diversas áreas in-
flamadas e danificadas no coração.

Estima-se que 30% dos portado-

Coração renovado
res do mal de Chagas desenvolvem in-
suficiência cardíaca progressiva, que
pode levar à morte em dez anos. Nes-
ses casos, o transplante cardíaco é pou-
co eficaz, porque os parasitas remanes-
centes no sangue infectam o órgão
recém-implantado.

Além disso, a enfermidade atinge
mais a população rural, principalmente
no Norte e Nordeste, regiões onde o
transplante de coração não é realizado.
A descoberta de que o indivíduo adulto
possui um estoque de células-tronco em
sua medula óssea deixou o caminho li-
vre para a realização de transplantes.

Para efetuar o procedimento, a
equipe aspirou o líquido da medula
óssea do próprio paciente, realizou um
processo de filtragem e separação das
células-tronco e depois injetou essas
células nas artérias do coração, através
de cateterismo cardíaco. “Nós estamos
pegando células do paciente e intro-
duzindo nele mesmo, só que em ou-
tro lugar”, explica o imunologista
Ricardo Ribeiro dos Santos, coordena-
dor do projeto.

Recuperação foi
melhor que o esperado

Segundo ele, a melhora do paci-
ente foi acima do esperado. “A
cardiopatia tem um grau que vai de
um a quatro. O paciente estava em um

grau três de insuficiência cardíaca e
teve uma recuperação funcional que
passou para o grau dois”, diz ele. Além
disso, a fração que mede a capacidade
do coração como bomba passou de
22% para 38% e aumentou considera-
velmente a sua capacidade de esforço
(distância que caminha durante seis mi-
nutos). “Nenhuma droga ou tratamen-
to em doença de Chagas era capaz de
alcançar esse tipo de melhora”, comen-
ta o pesquisador.

Além desse, outros quatro paci-
entes que possuíam um quadro clínico
grave também já passaram pelo trans-
plante e estão sendo acompanhados.
A idéia é continuar fazendo dois ou três
transplantes por semana. “Pretende-
mos até o fim do ano fazer 30 casos
no mínimo”, revela Santos. Segundo
ele, a primeira fase do trabalho era
mostrar que o procedimento era inó-
cuo. A segunda, que envolve esses 30
pacientes, é para mostrar a eficácia do
procedimento.

“A intenção é difundir isso ao
máximo e colocar esse procedimento
nas mãos de hospitais públicos. Nos-
sa idéia é não fazer patente, deixar a
coisa mais aberta possível para bene-
ficiar os pacientes e principalmente o
chagásico, que é um paciente que não
tem muitos recursos”, conclui o coor-
denador da pesquisa.




