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Fiocruz estuda vírus considerado pela OMS prioridade para o desenvolvimento de vacina

os dias frios, as emergên-
cias e as UTIs dos hospi-
tais ficam repletas de me-
ninos e meninas com
infecções respiratórias

agudas causadas por vírus. De 50% a
70% dessas infecções, principalmente
em crianças menores de 5 anos, são pro-
vocadas pelo vírus respiratório sincicial
(VSR). Para a Organização Mundial de
Saúde (OMS), o desenvolvimento de
uma vacina contra o VSR é uma prio-
ridade, mas todas as tentativas feitas até

hoje fracassaram. Pesquisador-visitan-
te da Fiocruz desde fevereiro deste ano,
o doutor em ciências biológicas Juan
Ramón Arbiza, da Universidade da Re-
pública do Uruguai, em parceria com
Marilda Siqueira, do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC), tem estudado a variabili-
dade genética das cepas de VSR que
circulam no Brasil. Os resultados des-
sa pesquisa, junto com outros dados
moleculares e genéticos do VSR já ob-
tidos por Arbiza, podem auxiliar no de-
senvolvimento da vacina.

Desde o início da década de 80 o
VSR é alvo de pesquisas da Fiocruz. A
sazonalidade da infecção causada por
esse vírus foi o foco inicial dos estudos
coordenados por Marilda, que trabalha
em cooperação com Arbiza há mais de
20 anos. Os resultados mostraram que
no Rio Grande do Sul o VSR é encon-
trado, sobretudo, no inverno, enquanto
no Rio de Janeiro o vírus é mais co-
mum entre o final do outono e o início
da estação fria. Foi somente alguns anos
atrás que Marilda e Arbiza iniciaram a
análise genômica das cepas de VSR en-
contradas no Brasil. “Nosso objetivo é
compreender a dinâmica desse vírus,
para que outros grupos tentem desen-
volver vacinas”, diz Marilda.

O VSR tem duas proteínas princi-
pais: a glicoproteína G (responsável pela
adesão do vírus à célula hospedeira) e a
glicoproteína F (que garante a fusão da
partícula viral com a membrana celular).
A velocidade com que a glicoproteína G
sofre mutações é tanta que anticorpos
produzidos contra ela, dentro de poucos
anos, já não são capazes de reconhecê-
la. “Em uma mesma epidemia, além de
haver mais de uma cepa do VSR, circu-
lam vírus de linhagens evolutivas com-
pletamente diferentes. Por isso é tão difí-
cil criar uma forma de imunizar a
população”, afirma Arbiza.

A glicoproteína F, por sua vez,
varia menos. Algumas de suas seqüên-
cias de aminoácidos, reconhecidas pelo
sistema imunológico do paciente, se
tornam alvo para anticorpos. Estes, ao
se ligarem à glicoproteína, bloqueiam
a infecção, já que impedem a fusão do
vírus à célula hospedeira. Arbiza des-
cobriu as seqüências de aminoácidos
às quais os anticorpos se ligam, o que
pode impulsionar o desenvolvimento de
medidas profiláticas

Infecções respiratórias provocadas pelo vírus sincicial atingem
em sua maioria crianças menores de 5 anos
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Para as crianças
respirarem aliviadas
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