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Jeca saudável
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Fiocruz, juntamente com o
Instituto Butantan, fechou
em 1º de setembro um
convênio com a Univer-
sidade George Washing-

ton (GW) e o Instituto de Vacinas Sabin,
ambos dos Estados Unidos,

para produzir uma inédita
vacina contra a ancilos-
tomose. Desenvolvido
pelas instituições ameri-
canas com colaboração

brasileira, o imunizante já se
comprovou eficiente em ani-

mais de laboratório e agora será
testado em voluntários humanos. Se
aprovado, em 2006 começará a sua
aplicação e posterior produção no
Brasil. Finalmente, como parte do
acordo, a tecnologia será repassada
integralmente para o Instituto de Tec-
nologia em Imunobiológicos (Bioman-

guinhos) da Fiocruz.
A vacina foi elaborada a partir do

estudo de uma proteína chamada
NaASP2, que induz a secreção de
imunoglobulinas E (IgE) pelo indivíduo
infectado. Esta é uma resposta imune
contra outra proteína presente na for-
ma larval do verme, controlando ou eli-
minando assim a sua presença. A vaci-
nação em modelos experimentais obteve
50% de eficácia em animais de labora-
tório e espera-se o mesmo resultado em
humanos. “Isso significará que metade
dos vacinados estará completamente
imune à ancilostomose, e a outra meta-
de desenvolverá uma resistência, o que
manterá controlado o número de ver-

Vacina inédita contra a doença de Jeca Tatu
chega ao Brasil em 2006

Mazaropi, o ator
que consagrou o
personagem Jeca Tatu
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mes em seu organismo, impedindo a
doença de expressar seus sintomas,
como a anemia (leia box)”, explica Ro-
drigo Correa, imunologista do Centro de
Pesquisas René Rachou (CPqRR), uni-
dade da Fiocruz em Minas Gerais e um
dos pesquisadores envolvidos na cola-
boração entre as instituições.

Já aprovado em animais, o pro-
duto será avaliado em voluntários nos
EUA. Esta parte do estudo chamada de
fase 1 será repetida no Brasil a partir de
meados do próximo ano. Se tudo funci-
onar, a vacina será aplicada em regiões
endêmicas, como o nordeste de Minas
Gerais, onde a prevalência da doença
chega até 80% de infectados. Nesse mo-
mento os pesquisadores poderão deter-
minar esquemas e dosagens e avaliar, se
houver, a toxidade do produto. Final-
mente, em 2007, Biomanguinhos pas-
sará a produzir a vacina em larga escala.

O entendimento com os america-
nos começou quando Correa, que pes-

Ancilostomose
Segundo dados da Organização

Mundial de Saúde relativos a 2002, 1,3
bilhão de pessoas no planeta (sobre-
tudo nas regiões tropicais e subtropicais)
estão infectadas pelo ancilostoma e 65
mil morrem devido à anemia associa-
da à doença. Popularmente conhecida
como amarelão, a enfermidade tornou-
se célebre graças a Monteiro Lobato,
quando este criou o personagem Jeca
Tatu - caipira considerado por todos
preguiçoso e idiota, mas que ao se des-
cobrir doente de amarelão, trata-se,
cura-se e torna-se fazendeiro rico.

A ancilostomose é causada por
três tipos de vermes: o Necator americanus
e outros dois do gênero Ancylostoma, o
A. duodenalis e o A. ceylanicum. A fêmea,
de acordo com a espécie, põe entre qua-
tro e 30 mil ovos por dia. Esses ovos
são liberados nas fezes, se as condições
climáticas forem propícias, eclodem e
entre cinco e dez dias tornam-se larvas
infectantes.

quisa outras verminoses além da ancilos-
tomose, contatou o professor Peter
Hotez, da GW, para trocar algumas in-
formações. Ao tomar conhecimento da
pesquisa avançada do cientista em anci-
lostomose, o brasileiro tentou estabele-
cer parcerias. Hotez então se interessou
pelo Brasil, pois percebeu que o país mes-
clava altos números da enfermidade - co-
mum nos trópicos e em localidades de
saneamento precário - e uma forte capa-
cidade produtiva (Biomanguinhos). “O
Brasil se tornou ideal devido à excelente
infra-estrutura proporcionada pela Fio-
cruz e pela experiência dos pesquisado-
res da mesma na condução de estudos
clínicos”, completa o cientista da GW.

Os brasileiros contribuíram para
a pesquisa ao realizarem, no CPqRR,
estudos epidemiológicos em indiví-duos
resistentes ao verme – por terem natu-
ralmente a presença de anticorpos con-
tra a proteína investigada pelos cientis-
tas em seus organismos, algumas

pessoas não se infectam com a ancilos-
tomose. “Eles também têm conduzido
com sucesso estudos sobre as taxas de
reinfecção”, afirma Hotez. Esses estu-
dos contam com a participação ativa
do pesquisador visitante do CPqRR
Jeffrey Bethony. Os remédios são ca-
pazes de eliminar o verme do organis-
mo, mas não tornam seus usuários imu-
nes. Assim, ao entrar novamente em
contato com o parasito, o indivíduo,
mesmo curado, pode voltar a adquirir
a ancilostomose. “A vacina poderá aca-
bar com esse problema, pois uma vez
utilizada, a pessoa poderá desen-volver
resposta imune contra o verme para o
resto de sua vida”, diz Correa.

O projeto para a vacina, que é
inédito no mundo, é conduzido por três
instituições: a GW, o Instituto de Vaci-
nas Sabin e a Fiocruz. O financiamen-
to partiu da Fundação Bill & Melinda
Gates, que investiu mais de US$ 18 mi-
lhões no projeto.

A infecção ocorre quando a lar-
va atravessa a pele do indivíduo por
meio do contato direto com solo con-
taminado (por exemplo, ao se andar
descalço na terra). De ciclo complexo,
o verme se estabelece no intestino del-
gado, onde prende seus dentes na pa-
rede intestinal e passa a sugar o sangue
de sua vítima. O parasito também pode
ser ingerido com água ou alimentos con-
taminados, o que facilita o seu ciclo.

Dependendo da quantidade de
vermes, o infectado pode ou não de-
senvolver a doença. Esta é detectada
quando o sangue perdido devido a in-
fecção começa a interferir na vida do
enfermo. Os primeiros sintomas são a
palidez (o que caracteriza o nome po-
pular de amarelão), desânimo, dificul-
dade de raciocínio, cansaço e fraqueza.
Tudo causado pela falta de ferro (ane-
mia) no organismo. Com o tempo, a
situação pode progredir e se agravar,
aparecendo dores musculares, abdomi-

nais e de cabeça, hipertensão, sopro car-
díaco, tonturas e ausência das menstru-
ações nas mulheres. A ancilostomose é
particulamente perigosa para as grávi-
das, pois pode afetar o desenvolvimento
do feto, e para as crianças, retardando
(por vezes de modo irreversível) seu
desenvolvimento mental e físico.

Ancylostoma duodenalis, um dos três
tipos de vermes que causam o amarelão
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