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P E S Q U I S A

Pesquisador da Fiocruz em Recife trabalha no novo laboratório que
vai manipular microorganismos que põem em risco a saúde humana

Fiocruz ganha
laboratórios de segurança
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Governo Federal está
implantando uma
rede de laboratórios
de alta segurança no
País para a manipu-

lação de microorganismos que
põem em risco a saúde humana e
contra os quais é essencial prote-
ger a população. Um dos labora-
tórios de Nível de Biossegurança
3 (NB 3) começou a funcionar em
março no Centro de Pesquisas
Aggeu Magalhães (CPqAM), em
Pernambuco, e outro no Centro de
Pesquisa Gonçalo Moniz (CpqGM),
na Bahia, ambas unidades da Fio-
cruz. O objetivo principal da Rede
Nacional de Laboratórios de Saú-
de Pública será prestar serviços
para o Ministério da Saúde (MS).
Além dos novos NB 3 da Fiocruz,
devem ter esse tipo de laborató-
rio, neste ano, o Instituto Pasteur
e o Instituto Adolfo Lutz, em São
Paulo; o Laboratório Central
(Lacen) do Rio Grande do Sul; o
Lacen de Brasília; o Lacen do Cea-
rá; e o Instituto de Medicina Tro-
pical de Manaus, no Amazonas.

O Departamento de Virologia
do Instituto Oswaldo Cruz tam-
bém está recebendo investimentos
da Rede Nacional em um de seus
laboratórios que desenvolve pes-
quisas em Aids e ainda montou re-
centemente um NB3 para a inves-
tigação de rickettsias e hantavírus,
com investimentos próprios da Fi-
ocruz (ver matéria a seguir).

O investimento total da Rede
de Laboratórios é de R$ 32 milhões.
Para o secretário de Vigilância em
Saúde do Ministério da Saúde (SVS/
MS), Jarbas Barbosa, é importante
para o país ter condições de fazer
testes de vírus e bactérias com se-
gurança para os cientistas e para a
comunidade. Ele informou que as
unidades servirão para as deman-
das habituais e para situações de

emergência, entre elas a realização
de testes de substâncias utilizadas
na prática de bioterrorismo, como
o pó de antraz, em 2001. “Quando
tivemos aquele problema do antraz
no Brasil, testamos mais de três mil
amostras de pós suspeitos, concen-
trando as análises em dois labora-
tórios, no Rio de Janeiro e em São
Paulo, porque não dispúnhamos de
uma rede como essa”, lembrou.

As equipes que irão atuar nos
NB 3 de todo o país serão treina-
das por profissionais do Centro de
Prevenção e Controle de Doenças
(CDC) de Atlanta, dos Estados Uni-
dos, considerado o melhor labo-
ratório do mundo em doenças
emergentes. O treinamento está
estruturado em dois módulos: ma-
nejo para os profissionais que de-
senvolverão atividades diagnósti-
cas e manutenção para aqueles
devem verificar e ter o controle das
condições adequadas de funciona-
mento dos equipamentos ou das
áreas finais do laboratório.

Com um custo de R$ 2 milhões,
financiados pelo Banco Mundial
(Bird), o NB 3 da Fiocruz de Per-
nambuco será destinado para ativi-
dades científicas nas áreas de peste
e hantavirose. O CPqAM presta as-
sessoria para o MS no controle da
peste desde 1966, realizando esse
trabalho não só em Pernambuco,
mas também no Ceará, no Rio Gran-
de do Norte, na Paraíba, em Alago-
as, na Bahia, em Minas Gerais e no
Rio de Janeiro. Devido à experiên-
cia, o Aggeu Magalhães tornou-se
referência para a peste em todo o
país e será, em breve, referência
para hantavirose em âmbito regio-
nal, já que essa doença possui os
mesmos reservatórios animais da
peste: os roedores silvestres.

Uma das responsáveis pelo
Serviço de Referência em peste, a
pesquisadora Nilma Cintra Leal, ga-
rante que o NB 3 proporcionará um
salto qualitativo no manuseio de

material virulento, na produção de
antígenos e na elaboração de no-
vas pesquisas. No local, serão fei-
tos, para a peste, diagnóstico, pro-
dução de imunobiológicos e análise
molecular da bactéria Yersinia
pestis, causadora da doença. “Sem
contar que teremos condições mais
adequadas para guardar cepas de
Y. pestis que pode ser um agente
de bioterrismo”, detalhou Nilma.
Para hantavirose, a função do NB
3 será propiciar diagnóstico soro-
lógico, isolamento do vírus e aná-
lise molecular.

Atualmente, o Serviço de Refe-
rência em peste produz insumos
para diagnóstico da peste e presta
assessoria aos programas de contro-
le da doença nas esferas municipais,
estaduais e federal. Realiza, ainda,
em atividades de pesquisa, a carac-
terização molecular das cepas de Y.
pestis, com o intuito de identificar
as variações genômicas naturais e
proteínas específicas para desenvol-
ver novas técnicas de diagnóstico da
peste em soros humanos, pulgas e
hospedeiros vertebrados.

No NB 3 da unidade pernam-
bucana integrada à rede do MS, ha-
verá, inclusive, a realização de estu-
dos moleculares de Mycobacterium
tuberculosis, microorganismo causa-
dor da tuberculose. Para executar os
trabalhos laboratoriais no CPqAM,
foram adquiridos 51 equipamentos.
Entre eles, autoclave horizontal com
barreira (onde será feita toda a es-
terilização de materiais), cabine de
segurança biológica, estufas bac-
teriológicas, incubadora com gás
carbônico, microscópios dos tipos
invertido, binocular e para imuno-
fluorescência com sistema de foto-
documentação, centrífuga refrige-
rada, contêineres para nitrogênio
de pequeno e grande portes.

Já no NB 3 da Fiocruz/Bahia
serão realizadas pesquisas com os
vírus HIV e HTLV  e doenças como
hepatite B e tuberculose.

O
Paula Lourenço



 abril de 200440

Departamento de Virolo-
gia do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC) já conta, desde
agosto passado, com um
laboratório especial para a

investigação de rickettsias e hantaví-
rus. As bactérias rickettsias são trans-
mitidas por artrópodes, como pulgas,
piolhos, carrapatos e ácaros, e causam
a febre maculosa brasileira e o tifo,
entre outras doenças. Já os hantavírus
são transmitidos por roedores e pro-
vocam pneumonias e febres hemorrá-
gicas. Como se destina ao diagnóstico
e à pesquisa de microorganismos que
oferecem grave risco à saúde humana
e podem se disseminar no ambiente,
o novo laboratório tem nível de bios-
segurança 3 (NB3) - o segundo maior
nível existente -, sendo considerado
referência nacional para rickettsioses e
referência regional para hantaviroses.

As rickettsioses e hantaviroses são
enfermidades que apresentam eleva-
da mortalidade e contra as quais não
existem vacinas. “O tratamento dessas
doenças é facilitado pelo diagnóstico
precoce, mas os profissionais da saú-
de, em geral, não conhecem as mani-

festações clínicas decorrentes da infec-
ção por rickettsias ou hantavírus”, afir-
ma a médica Elba Lemos, coordenado-
ra no novo laboratório.

Com menos de seis meses de
existência, o laboratório vem implemen-
tando diferentes técnicas microbiológi-
cas, moleculares e de imunohistoquími-
ca no desenvolvimento das atividades
tanto de pesquisa como de referência.
Outras técnicas, como o isolamento de
rickettsias em cultura de células, por
exemplo, em breve serão iniciadas, com
a instalação de alguns equipamentos já
adquiridos pela Fiocruz.

Entre os objetivos futuros do la-
boratório, está o mapeamento da dis-
tribuição de doenças provocadas por
rickettsias no país. “Os vetores dessas
doenças estão em toda parte do terri-
tório nacional, mas somente o Sudeste
apresenta casos clínicos. Nossa idéia é
que haja uma subnotificação por conta
do desconhecimento das enfermida-
des. Em termos de números, essas do-
enças não são tão importantes como o
dengue, mas o quantitativo de óbitos
é bastante elevado”, diz Elba.

No caso do hantavírus, há um
grande potencial de parcerias com pa-
íses latino-americanos. “Desde 1998
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Novo laboratório pesquisa
rickettsioses e hantaviroses

existe um intercâmbio com o Institu-
to Carlos Malbrán de Buenos Aires. A
Argentina possui uma vasta experiên-
cia em febre hemorrágica, já produz
seus próprios kits e nos fornece antí-
genos de hantavírus. Mais recentemen-
te tivemos a perspectiva de realizar
uma parceria com o Instituto Come-
morativo Gorgas do Panamá”, comen-
ta a médica.

Entre outros parceiros, ela cita
as universidades federais (UFF, UFRJ,
UFRRJ) e estadual (Uerj) do Rio de
Janeiro e a Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa) de São
Carlos, com as quais realiza projetos.
“Isso sem falar nos parceiros aqui na
Fiocruz. É importante lembrar que o
laboratório foi montado com verba da
instituição e possui uma estrutura NB3
muito boa. Havendo necessidade, o
laboratório vai estar à disposição para
trabalhar com outros patógenos”,
acrescenta.

De acesso restrito, o novo labo-
ratório apresenta pressão negativa. Isso
significa que o fluxo de ar é unidireci-
onal, sempre de fora para dentro da
sala, onde existem ductos de exaustão.
“Para sair do laboratório, o ar tem que
passar por um sistema eficiente de fil-
tros, o que garante um elevado con-
trole biológico”, explica Elba.

As amostras contendo os micror-
ganismos são manipuladas em cabines
biológicas, de modo a impedir a expo-
sição do pesquisador aos agentes cau-
sadores de doenças. Todas as superfí-
cies - como paredes, chão e bancadas
- são rigorosamente lisas, para facilitar
a limpeza. O laboratório apresenta ain-
da uma autoclave dupla face para es-
terilizar os materiais usados, e um lava-
olhos, para o socorro imediato no caso
de um eventual acidente. “Um pesqui-
sador sozinho não deve trabalhar no
NB3: é fundamental que ele esteja
acompanhado por, pelos menos, uma
outra pessoa”, alerta Elba.

Sarita Coelho

O novo labora-
tório tem nível
de segurança 3,
o segundo maior
existente




