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INOVAÇÃO

ma nova vacina contra a
febre amarela foi desen-
volvida por pesquisadores
da Fiocruz Pernambuco.
Baseada no RNA do vírus

causador da doença, ela foi testada em
camundongos e embora o nível de anti-
corpos obtido tenha sido bem menor com
a vacina experimental, os resultados da
proteção contra a inoculação do vírus va-
cinal da febre amarela por via intracere-
bral alcançaram 100% de sucesso. As
vantagens do novo imunizante são a pos-
sibilidade de ser ofertado para grupos de
risco da vacina de vírus atenuado (crian-
ças, gestantes, idosos, imunodeprimidos
e pessoas com alergia a proteínas do ovo)
e a capacidade de produção em larga
escala. Patenteada pela Fiocruz, a vaci-
na precisa ser testada em humanos an-
tes de chegar ao mercado.

Desde dezembro do ano passado,
o Brasil vive um surto de febre amarela,
tendo sido notificados mais de 3,1 mil
casos em 17 estados das cinco regiões.
Desse total, 729 casos foram confirma-
dos e 249 mortes comprovadas, de acor-
do com boletim do Ministério da Saúde
divulgado no início de maio. É em mo-
mentos como este que a maior cober-
tura vacinal do novo produto pode ser
um benefício a mais para a população.
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Outra vantagem é a maior segu-
rança oferecida. “A segurança está
no fato de a imunização ser feita sem
a presença do vírus vivo, mesmo que
enfraquecido, o que torna nula a
chance de ocorrerem reações adver-
sas e provocar óbitos, pelo fato de o
DNA ser considerado uma molécula
inerte no nosso organismo”, afirma
o pesquisador Rafael Dhalia, doutor
em biologia molecular. Ele desenvol-
veu o imunizante com o também pes-
quisador Ernesto Marques. Ambos
trabalham no Departamento de Vi-
rologia e Terapia Experimental (Lavi-
te) da Fiocruz Pernambuco.

A vacina de DNA pode ainda ser pro-
duzida em larga escala, em grandes fer-
mentadores, com cultura de bactérias.
Já a vacina convencional utiliza uma tec-
nologia na qual são usados ovos fecun-
dados para o cultivo dos vírus usados no
imunizante, o que pode ser considerado
um limitante em relação à capacidade
de escalonamento da produção.

Antes de poder ser aplicado na
população, o imunizante criado na
Fiocruz Pernambuco precisa ser tes-
tado em humanos para que sejam
asseguradas sua segurança e eficá-
cia. “Na etapa de testes a pessoa
toma a vacina de DNA e depois de

um tempo recebe a vacina conven-
cional. Se após essa segunda aplica-
ção o vírus vacinal não se multiplicar
no organismo, isso significa dizer que
a vacina de DNA é capaz de neutra-
lizar a infecção causada pelo vírus
da febre amarela”.

A avaliação de anticorpos neutra-
lizantes, e desafios com cepas não le-
tais da febre amarela, também devem
fazer parte desses testes. Nos ensaios
pré-clínicos, feitos com 100 camundon-
gos de duas espécies, 80 receberam a
vacina de DNA e 20 não. Após injetar
o vírus da febre amarela em todos eles
só sobreviveram os que foram imuni-
zados, o que revela a mesma eficiência
da vacina convencional nesses animais.
Os resultados do teste estão relatados
no artigo A DNA Vaccine against Ye-
llow Fever Virus: Development and
Evaluation (http://journals.plos.org/plosntds/
article?id=10.1371/journal.pntd.0003693),
publicado na revista científica Plos
Neglected Tropical Diseases. A Fio-
cruz, por meio da Coordenação de
Gestão Tecnológica, contratou a em-
presa de conhecimento e inovação
Wylinka, que está prospectando pos-
síveis parceiros comerciais para os
testes clínicos e produção em larga
escala dessa nova vacina.


