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Semente da Fiocruz
germina no Paraná
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Fernanda Marques

esenvolver e aprimorar
insumos para a saúde hu-
mana e animal, além de
qualificar recursos huma-

nos e estabelecer parcerias com o setor
produtivo, tanto estatal como priva-
do: esses são os objetivos dos pes-
quisadores da Fiocruz, antes vincula-
dos ao Instituto Oswaldo Cruz (IOC),
no Rio de Janeiro, que se mudaram

para Curitiba e fizeram germinar a se-
mente plantada pela Fundação na ca-
pital paranaense. Esses profissionais,
sob a direção do biológo Samuel
Goldenberg, integram a equipe do
Instituto de Biologia Molecular do
Paraná (IBMP), formalmente criado
em 1999 como resultado de um con-
vênio de cooperação firmado entre a
Fiocruz e o Governo do Paraná.
O IBMP ocupa uma área de mil me-
tros quadrados no campus do Insti-

D
tuto de Tecnologia do Paraná (Tec-
par), na Cidade Industrial de Curiti-
ba, e conta com uma moderna infra-
estrutura para o desenvolvimento de
pesquisas de ponta. Hantavirose, he-
patite C e dengue, em humanos, as-
sim como brucelose e leucose, no
gado, são algumas doenças que es-
tão na mira do IBMP, que também
se destaca pelas pesquisas em genô-
mica funcional e novos alvos para
medicamentos.
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Três novos kits para
diagnóstico do dengue

equipe do IBMP tem traba-
lhado no desenvolvimento
de três novos kits para di-
agnóstico da dengue mais
baratos que os importa-

dos e com vantagens técnicas em rela-
ção aos kits alternativos já existentes no
mercado nacional. Os novos insumos
já passaram com sucesso em ensaios
preliminares e estão, agora, sendo vali-
dados no Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Biomanguinhos) da
Fiocruz, no Rio de Janeiro. Por enquan-
to, existe um acordo de sigilo entre o
IBMP e Biomanguinhos, pois, se ficar
confirmada a maior eficiência desses
kits, a Fiocruz pode até solicitar pedi-
dos de patentes.

Alguns anos atrás Biomanguinhos
lançou um kit alternativo para diagnós-
tico do dengue. Eficiente no diagnós-
tico e mais barato que os importados,
esse teste apresenta um inconveniente:
as proteínas virais usadas na reação são
obtidas pela maceração de cérebros de
camundongos que receberam injeções
com vírus. Como esse procedimento
envolve uma série de dificuldades, o
ideal seria substituí-lo por outras técni-
cas de produção das proteínas virais.
E foi exatamente isso o que o IBMP
começou a fazer, em um projeto co-
ordenado pela bióloga Claudia Nunes
Duarte dos Santos. Produzido para os
sorotipos 1, 2 e 3 do vírus da dengue,
um dos novos testes, em vez do ma-

cerado, utiliza proteínas virais (antíge-
nos) recombinantes. Elas são fabricadas
a partir de plasmídeos (DNA circular)
contendo o gene correspondente à
proteína viral de interesse; esses plas-
mídeos são inseridos em bactérias que
passam a expressar a proteína viral
recombinante.

Alvo contra o dengue
Os pesquisadores do IBMP con-

seguiram um feito inédito no Brasil:
produziram em laboratório uma
enzima do vírus do dengue – a protease
– biologicamente ativa. Agora, pela
análise da estrutura tridi-mensional des-
sa molécula, podem desenhar e testar
drogas específicas que interajam com
a protease e inibam a ação da enzima,
bloqueando, assim, a infecção provo-
cada pelo vírus. Se a protease estiver
inibida, o vírus não tem como proces-
sar suas outras proteínas para dar con-
tinuidade à infecção. Por isso, essa
enzima – que é diferente das proteases
humanas – seria um alvo excelente para
novos medicamentos. Ainda não exis-
tem medicamentos específicos (antivi-
rais) contra a dengue.

“Foram seis anos de tentativas,
mas hoje temos proteases ativas dos
vírus da dengue dos sorotipos 1 e 2. A
pesquisa com a protease do vírus da
febre amarela também já está em fase
adiantada”, conta Claudia, que traba-
lha em colaboração com o médico
Luiz Juliano Neto, da Escola Paulista
de Medicina (EPM), da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp).

Neurônios e dengue
Embora o vírus do dengue seja

conhecido por infectar algumas célu-
las do sangue, como os macrófagos,
certas cepas virais têm demonstrado
habilidade para atacar neurônios. No
IBMP, o aluno de doutorado Juliano
Bordignon comparou quatro cepas de
vírus do dengue do sorotipo 1: uma
cepa parental isolada de paciente e, de-
rivadas desta, duas artificialmente adap-
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Mosquito transmissor do dengue em ação:
vêm aí três novos kits de diagnóstico da doença
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hantavirose e a hepatite C
têm mais em comum do

que o fato de ambas se-
rem causadas por ví-
rus: as duas doenças

estão prestes a ganhar seus primei-
ros kits  nacionais de diagnóstico,
frutos de pesquisas realizadas no
IBMP. Esses novos insumos para a
saúde humana são mais adequados
à realidade brasileira não só porque
custam menos que os importados.
Feitos a partir de vírus que circu-
lam no Brasil, e não com cepas virais
estrangeiras, os novos kits seriam
mais específicos e sensíveis para di-
agnosticar pacientes no país.

Para hantavirose, um teste de
Nested-RT/PCR, que detecta o ma-
terial genético do vírus no sangue
do paciente, já foi desenvolvido e

está em fase de vali-
dação. Um outro kit,
que usa proteínas
virais produzidas pela
tecnologia do DNA
recombinante, tem
produzido resultados
bastante satisfatórios
em ensaios prelimina-
res. O Nested-RT/
PCR diagnosticaria a
hantavirose em uma
fase inicial, quando
existem muitos vírus
circulando no sangue.
Já o kit de proteína
recombinante pode-
ria detectar tanto IgM

(anticorpo característico de uma in-
fecção recente) como IgG (anticor-
po presente em uma fase mais tar-
dia da doença) durante o curso da
infecção.

Atualmente, há três instituições
públicas no Brasil que fazem diag-
nóstico de hantavirose. Esses labo-
ratórios analisam amostras de san-
gue dos pacientes com suspeita da
doença por meio de kits comerciais
importados ou, então, cedidos pelo

Center for Disease Control (CDC),
nos Estados Unidos. Sob orientação
de Claudia, a médica e aluna de dou-
torado Sonia Raboni é responsável
pelo desenvolvimento dos kits naci-
onais para diagnóstico da hantaviro-
se. “O primeiro passo foi caracteri-
zar geneticamente as cepas virais que
circulavam no país”, diz Sonia. An-
tes desse trabalho, praticamente não
se fazia idéia do perfil genético dos
hantavírus que circulavam por aqui.

Para hepatite C, os pesquisa-
dores pretendem desenvolver um
PCR em tempo real, técnica que,
além de detectar o material genéti-
co viral, conseguiria estimar a quan-
tidade de vírus circulantes no san-
gue do paciente. No Brasil, todos
os kits usados hoje para diagnóstico
da doença são importados. As amos-
tras de sangue dos pacientes podem
ser submetidas a dois tipos de aná-
lise: por PCR, que encontra o ma-
terial genético viral, e por Elisa, que
detecta anticorpos contra o vírus.

Como o custo do PCR é mui-
to alto (chega a R$ 2 mil por teste),
fica inviável utilizá-lo na análise das
bolsas nos bancos de sangue. “Opta-
se, então, pelo Elisa, mas este tem o
inconveniente de só detectar a in-
fecção quando há anticorpos. Às ve-
zes, o doador se contaminou tão re-
centemente que seu organismo ainda
não teve tempo de produzir anti-
corpos para se defender do vírus.
Nesse caso, usando apenas o Elisa,
a infecção passa despercebida e o
sangue doado pode disseminar a do-
ença”, explica o médico e aluno de
mestrado Cesar Duarte, orientado
pelo biólogo Marco Aurélio Krieger,
pesquisador do IBMP. “Já estamos
com muitos dados de seqüências do
genoma dos vírus da hepatite C que
circulam no Brasil”, adianta Krieger.
A idéia é usar esses dados para con-
feccionar um kit para diagnóstico
da doença específico para as cepas
virais encontradas  no país.

tadas para infectar neurônios, além de
uma cepa isolada recentemente de um
paciente em Curitiba. Como já era es-
perado, os vírus neuroadaptados se
multiplicaram in vitro de quatro a cinco
vezes melhor em neurônios que em
macrófagos, ambos os tipos celulares re-
tirados de camundongos. Surpreenden-
temente, porém, a cepa selvagem de Cu-
ritiba também demonstrou in vitro uma
capacidade três vezes maior de se repli-
car em neurônios de camundongos.

O paciente do qual essa cepa
curitibana foi isolada apresentava os
sintomas clássicos do dengue, embora
já tenham sido relatados – na Índia, na
China e até na região Norte do Brasil
– casos de pessoas que, com neurôni-
os infectados pelo vírus, tiveram para-
lisia ascendente ou problemas encefá-
licos. Esses sintomas encefálicos podem
ser revertidos, se a infecção for debe-
lada, ou levar ao óbito.

Sob orientação
de Claudia, Bordignon
pretende agora inves-
tigar por que os neu-
rônios de algumas pes-
soas são suscetíveis ao
vírus da dengue e os de
outras não. “Essa in-
vestigação vai envolver
a análise dos mecanis-
mos de expressão gê-
nica da célula deflagra-
dos na presença do
vírus”, explica ele.

Durante seu pós-
doutorado na França,
Claudia participou de um projeto em
que, a partir de vírus normais do
sorotipo 1 da dengue, incapazes de
atacar neurônios, foram produzidas
em laboratório cepas virais com habi-
lidade de infectar o cérebro de camun-
dongos. “Mapeamos as mutações que
conferiam essa habilidade às cepas. Pelo
lado do vírus neuro-adaptado já sabe-
mos o que acontece. Queremos agora
compreender o lado do neurônio sus-
cetível à infecção”, diz a bióloga.

A
Hantavirose e hepatite C

Estrutura do vírus
da hepatite C simulada
pelo computador
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ma ferramenta capaz de
diagnosticar várias doen-
ças de uma só vez: isso é
possível e pode se tornar
realidade em breve. “Essa

é uma tecnologia do futuro e nós
estamos começando a trabalhar com
ela aqui”, entusiasma-se Krieger. Por
meio de análises de bioinformática, já
foram identificados alguns marcadores
moleculares que poderiam ser usados
nessa nova plataforma de diagnósticos.
“Acredito que, três meses após termos
acesso aos recursos financeiros, já es-
taremos fazendo testes em escala-pilo-
to”, adianta o biólogo.

O projeto dessa nova ferramenta
de diagnósticos teve origem no biochip

de Trypanosoma cruzi, desenvolvido pela
equipe do IBMP, de forma pioneira na
América Latina, há cerca de dois anos.
Esse biochip consiste de uma lâmina de
vidro onde são fixados milhares de genes
do parasita. Ele é útil ao estudo da ex-
pressão gênica do T. cruzi, protozoário
causador da doença de Chagas, em al-
guma situação biológica de interesse: na

crescente o número de plan-
tas, animais e microrganismos
que já tiveram seu genoma
seqüenciado. Mas, depois de
desvendadas as seqüências de

um organismo, é necessário partir para
estudos de genômica funcional, ou seja,
investigar a função dos genes e sua ex-
pressão em diferentes situações bioló-
gicas. Utilizando o biochip de T. cruzi,
os pesquisadores do IBMP analisam
milhares de genes de uma só vez. As-
sim, eles já conseguiram dados inéditos
sobre o mecanismo de regulação da ex-
pressão gênica do parasita – responsá-
vel pela morte de pelo menos seis mil
brasileiros por ano.

Coordenados por Goldenberg e
Krieger, o grupo do IBMP/Fiocruz
comparou o estágio de epimastigota (no
qual o T. cruzi se replica no intestino
do barbeiro, o inseto transmissor da do-
ença de Chagas) com a fase de dife-
renciação para tripomastigota (forma
que infecta as células do paciente). Es-
ses dois estágios do T. cruzi foram com-
parados quanto à totalidade do mRNA
(molécula que, produzida a partir do

Biochip de diagnóstico
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Dados inéditos
sobre a regulação
gênica do T. cruzi

presença de remédios, durante a dife-
renciação celular, no momento em que
o parasita infecta a célula hospedeira.

O biochip possibilitou o estudo
simultâneo de milhares de genes. An-
tes, as pesquisas ficavam restritas a
poucos genes. Agora que a equipe do
IBMP já adquiriu bastante experiência
com essa tecnologia, a idéia é confecci-
onar um biochip que, em vez de genes
do T. cruzi, contenha seqüências espe-
cíficas do genoma de outros microrga-
nismos causadores de doenças em hu-
manos. Mas o princípio da técnica é o
mesmo: o material genético de patóge-
nos eventualmente presentes, por exem-
plo, em uma amostra de sangue do pa-
ciente, é extraído, marcado com

fluorescência e hibri-dizado com o
biochip de diagnóstico. As regiões que
ficarem coloridas na lâmina correspon-
dem às infecções apresentadas pelo pa-
ciente. “É possível ainda descobrir se
as bactérias responsáveis por essas in-
fecções são resistentes a antibióticos ou
qual é o sorotipo do vírus causador da
doença”, acrescenta Krieger.

Trypanosoma cruzi, causador
da doença de Chagas: novos
estudos sobre o papel dos
genes do parasita que mata seis
mil pessoas por ano no Brasil

Máquina usada para
experimentos com biochips,
que no futuro podem ser
capazes de diagnosticar várias
doenças ao mesmo tempo
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parasita naquela situação biológica é
encaminhado para os ribossomos e uti-
lizado na síntese protéica. Ter à disposi-
ção a totalidade do mRNA, provavel-
mente, facilita a vida do T. cruzi. Se, por
acaso, ele for submetido a algum estresse
e, para se defender, precisar usar prote-
ínas diferentes, ele não precisará perder
tempo transcrevendo genes: bastará que
ele direcione o mRNA de que precisa
para os ribossomos.

Alvo contra
a doença de Chagas

As enzimas topoisomerases do T.
cruzi parecem ser um bom alvo para o
desenvolvimento de drogas contra a
doença de Chagas, que atinge cerca de
16 a 18 milhões de pessoas só na Amé-
rica Latina e permanece um desafio para
cientistas de todo o mundo. É o que
sugere estudo coordenado pelo biológo
Stenio Fragoso, pesquisador do IBMP.

As topoisomerases são enzimas
envolvidas, por exemplo, na duplicação e
segregação das moléculas de DNA. No
T. cruzi, a organela responsável pela pro-
dução de energia (mitocôndria) chega a
ter 20 mil moléculas de DNA circulares
umas ligadas às outras. Se as topoisome-
rases estivessem inibidas, a mitocôndria
entraria em colapso e, conseqüentemen-
te, o parasita também não resistiria.

Como as topoisomerases do T.

cruzi são diferentes das humanas, dro-
gas que inibissem essas enzimas do pa-
rasita, provavelmente, seriam menos
tóxicos para os pacientes que os remé-
dios usados hoje contra a doença de
Chagas. Por outro lado, as topoisome-
rases do T. cruzi têm características que
se assemelham às encontradas em bac-
térias. “E foi por isso que decidimos
testar o efeito de medicamentos inibi-
dores de topoiso-merases bacterianas
(tipos de antibióticos já comercialmen-
te disponíveis) contra o parasita da do-
ença de Chagas”, conta Fragoso.

Os antibióticos, adicionados a
culturas in vitro de T. cruzi, reduziram a
multiplicação do parasita e a sua dife-
renciação em formas infectivas. O nú-
mero de células infectadas pelo T. cruzi
também foi diminuído. Mas ainda não
foram feitos experimentos in vivo.

Os pesquisadores tentam, agora,
obter frações ativas das topoiso-merases
do T. cruzi, usando a tecnologia do DNA
recombinante, de modo que a estrutu-
ra tridimensional das enzimas e seus
mecanismos de ação sejam esclareci-
dos. “A partir desses dados, pode ser
possível redesenhar os medicamentos,
melhorando a interação deles com as
topoisomerases do parasita e, quem
sabe, criando uma alternativa terapêu-
tica eficiente contra a doença de Cha-
gas”, conclui Fragoso.

DNA, carrega as informações de um
gene para a síntese de proteína). Em-
bora as duas formas do parasita apre-
sentem diferenças significativas, foram
identificados menos de 20 genes dife-
rencialmente expressos.

Fez-se, então, uma análise apenas
do mRNA polissomal (aquele que, liga-
do a organelas chamadas ribosso-mos,
está sendo traduzido em proteína). Des-
sa vez, foram encontrados quase mil
genes com expressão diferenciada nos
dois estágios do T. cruzi. Comparações
entre as outras formas do parasita che-
garam à mesma conclusão: durante o
processo de diferenciação do T. cruzi,
o que varia não é o mRNA total, e sim
o mRNA polissomal.

“Nossos dados sugerem que 98%
da regulação da expressão gênica do T.
cruzi correspondem a um mecanismo
novo de mobilização polis-somal, ou
seja, de seleção do mRNA que será con-
vertido em proteína”, explica Krieger.
A grande maioria dos organismos de
que se tem notícia faz regulação gênica
na etapa da transcrição, e não depois
dela, como no T. cruzi.

Ao que parece, o mRNA produ-
zido, mesmo sem ser usado para a sín-
tese de proteína, não é degradado. Ele
continua no citoplasma da célula. E, por
meio de mecanismos ainda desconheci-
dos, apenas o mRNA necessário para o
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Vacina anti-rábica aperfeiçoadaTransgênicos
certificados írus da raiva eram injeta-

dos no cérebro de camun-
dongos, onde se multiplica-

vam. Em seguida, o cérebro
era macerado, as partículas virais pas-
savam por um processo de inativação
e o produto obtido era purificado. Ba-
sicamente, era assim que se fabricava
a vacina anti-rábica humana. Mas a
Organização Mundial da Saúde
(OMS) passou a condenar esse tipo
de produção, alegando impureza da
vacina e reações adversas a ela associ-
adas. No Brasil, o Ministério da Saú-
de também passou a rejeitar a vacina
produzida dessa forma. Isso exigiu
que o Tecpar, maior produtor brasi-
leiro de anti-rábica, se atualizasse. Com
a assessoria científica do IBMP, o Tec-
par já domina a técnica mais moder-
na de produção da vacina, em cultu-
ras de células in vitro, o que dispensa o
sacrifício de animais.

“Na nova técnica, as células são
cultivadas in vitro e, depois de um cer-
to tempo, são infectadas com o vírus
rábico, que começa a se multiplicar.
As partículas virais liberadas das célu-
las para o meio de cultivo são, então,
recolhidas, inativadas, concentradas e
purificadas”, explica Fra-
goso. “A vacina anti-rábica
humana é produzida em
culturas de células que con-
taminam facilmente e têm
dificuldade de se reprodu-
zir in vitro, além de exigi-
rem uma variedade de mi-
cronu-trientes e cuidados
muito especiais. Para ven-
cer esses obstáculos, a co-
laboração do IBMP tem
sido fundamental”, co-
menta o farmacêutico Re-
nato Rau, diretor de pro-
dução do Tecpar.

Sem o macerado de
cérebros, o produto final é

mais puro e, portanto, produz menos
efeitos indese-jados, como vermelhi-
dão e prurido. O uso do macerado
também poderia ser responsável por
uma reação adversa neurológica, asso-
ciada à possível presença na vacina de
resíduos de mielina, substância que en-
volve os neurônios. Mas esse assunto é
ainda muito controverso e polêmico.

Dominar uma nova técnica de
produção de um insumo para a saú-
de é um processo demorado. Mas, no
que depender do trabalho em con-
junto do IBMP e do Tecpar, já no
início de 2007 a vacina anti-rábica
humana estará sendo produzida em
culturas de células in vitro. “No final
de outubro deste ano, devem come-
çar as obras para a construção de uma
planta de protótipo, semi-industrial,
que terá capacidade para produzir
cerca de 300 mil doses. Coloco 2007
como prazo-limite para o início da
produção, mas pode até ser antes”,
afirma Rau. A demanda do Ministé-
rio da Saúde é 1,2 milhão de doses de
anti-rábica humana por ano.

om a autorização
do Conselho Regi-
onal de Biotecno-
logia, o Tecpar tem

hoje um laboratório
de certificação da soja. Certifi-
car significa monitorar as eta-
pas de produção, como colhei-
ta, transporte, armazenagem e
processamento, assim como
analisar a composição do pro-
duto que chega ao consumidor.
Para esta análise, o Tecpar conta
com a colaboração do IBMP,
que domina a técnica de detec-
ção e quantificação de transgê-
nicos na soja.

“Até onde eu tenho notí-
cia, a análise de transgênicos já
era feita por alguns laboratóri-
os nacionais, públicos e priva-
dos, mas a certificação ainda
estava limitada a certas empre-
sas multinacionais no Brasil.
Hoje, a parceria entre o IBMP
e o Tecpar, ambos públicos,
oferece um sistema de certifi-
cação que não deixa nada a de-
sejar”, diz Krieger.

V

C
O IBMP incorporou
conhecimentos para detecção
de soja transgênica

Rau, do Tecpar: trabalho em parceria com
o IBMP para domínio de técnica de produ-
ção moderna da vacina anti-rábica
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carne brasileira, muito com-
petitiva no exterior, tem
deixado os concorrentes
estrangeiros preocupa-
dos. Depois do impasse

da febre aftosa, vencido pelo Brasil
com programas de erradicação imple-
mentados pelo Ministério da Agricul-
tura há mais de uma década, o país se
prepara para enfrentar outras duas do-
enças que afetam cerca de 30% dos
nossos rebanhos: a brucelose e a leucose
enzoótica bovina, que têm sido alvo
de estudos no IBMP.

 O Tecpar, com a ajuda do IBMP,
otimizou a produção de um teste de
diagnóstico barato, simples e rápido, que
pode ser feito nas próprias fazendas.
Hoje, o Tecpar tem capacidade de fa-
bricar anualmente dez milhões de tes-
tes, quantidade suficiente para cobrir
100% da demanda do Ministério. Além
disso, já está em fase de validação um
kit mais sofisticado para diagnóstico da
brucelose. Esse novo insumo, mais sen-

sível e específico, vai permitir ao Minis-
tério da Agricultura monitorar de for-
ma mais minuciosa as ações do pro-
grama para a erradicação da brucelose.

O governo brasileiro também já
manifesta preocupação em controlar a
leucose enzoótica bovina, embora ain-
da não tenha lançado nenhum progra-
ma oficial para erradicar a doença. O
IBMP se antecipou e, mais uma vez
em colaboração com o Tecpar, desen-
volve os primeiros kits nacionais para
diagnóstico da leucose. Um deles já teve
mais de 100 mil unidades vendidas e
os outros dois, após passarem com su-
cesso pelos testes preliminares, estão
agora em fase de validação.

A brucelose é uma doença causa-
da por bactérias do gênero Brucella, que
acometem homens e animais. A princi-
pal delas, a B. abortus, associada a uma
infecção no aparelho reprodutivo do
gado, provoca aborto e, conseqüente-
mente, grande prejuízo para os pro-
dutores de carne brasileiros. A conta-
minação dos rebanhos ocorre durante

Saúde animal
o próprio manejo. “O veterinário,
muitas vezes, usa uma mesma luva
para fazer o exame clínico em vários
animais e, assim, a bactéria se dissemi-
na”, explica Krieger. O homem, que
se contamina ao lidar com os animais,
apresenta, em geral, lesões na pele, mas
os sintomas variam bastante.

A leucose enzoótica bovina é
uma doença causada por um retroví-
rus chamado BLV. Este, que não causa
doença no ser humano, infecta os
linfócitos do gado, produzindo uma
espécie de leucemia bovina. O uso de
uma mesma seringa para aplicar
injeção em vários animais e outros
problemas semelhantes no manejo do
rebanho são responsáveis pela disse-
minação da leucose. O BLV também
é transmitido da mãe para os filhotes
e contra ele não existe vacina. “Antes,
devido à carência de um kit para di-
agnóstico da leucose, só se descobria
que o gado tinha a doença quando
ele morria”, lamenta Krieger.

A

A Fiocruz/Paraná colaborou
no desenvolvimento de testes
diagnósticos rápidos e baratos
para a brucelose e a leucose
do gado, que vai ajudar nas
exportações brasileiras




