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econhecida pela sua
eficácia, a vacina con-
tra a febre amarela é
produzida com a mes-
ma tecnologia desde

1937: vírus atenuados são inoculados
em embriões de galinha e, após se
multiplicarem, são usados no imunizan-
te. O processo de replicação viral per-
maneceu uma incógnita durante
décadas. Foi investigando essa etapa
que um grupo liderado por cientistas do
Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz)
descobriu informações que podem aju-
dar a aprimorar o imunizante no futuro.
Em um estudo publicado na revista ci-
entífica internacional Plos Neglected
Tropical Diseases, os pesquisadores des-
crevem, pela primeira vez, quais teci-
dos e células dos embriões de galinha
são responsáveis pela replicação do ví-
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rus. As descobertas podem contribuir
para o aperfeiçoamento do método de
fabricação da vacina, o que poderia
substituir o uso de embriões de galinha
por um sistema de cultura de células.
Desta forma, a imunização poderia dei-
xar de ser contraindicada para as pes-
soas com alergia grave a proteínas de
ovo. Além disso, a mudança também
representaria um avanço ético no que
se refere ao uso de animais, na medida
em que permitiria reduzir o emprego
de embriões de galinha no processo de
fabricação do imunizante.

Primeiro autor do artigo, o biólogo
Pedro Paulo de Abreu Manso, do La-
boratório de Patologia do IOC, diz que
os resultados são surpreendentes. “Em
pacientes, o fígado é um dos princi-
pais órgãos acometidos nos casos de
febre amarela grave. No entanto, nos
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embriões de galinha, este órgão não é
afetado. Por outro lado, neste traba-
lho observamos que os vírus são pro-
duzidos principalmente nas células
musculares esqueléticas, o que nunca
tinha sido mostrado antes”, comenta o
pesquisador. Na medida em que identi-
fica os tecidos responsáveis pela repli-
cação das partículas virais nos embriões
de galinha, o artigo aponta um possível
caminho para a produção da vacina em
cultura de células. Segundo os cientis-
tas, tentativas anteriores neste sentido
não obtiveram sucesso na produção do
imunizante. “Ainda são necessários
muitos testes, mas utilizar células mus-
culares, que são as principais células
envolvidas na produção do vírus in vivo,
pode aumentar as chances de sucesso
na produção da vacina em sistema de
cultura”, avalia Manso.

Refutações e
confirmações

Os resultados inesperados da pes-
quisa levaram os cientistas a questio-
nar alguns mecanismos da doença. Por
exemplo, a presença dos vírus nas cé-
lulas musculares poderia justificar um
dos sintomas iniciais do agravo: a dor
muscular, que geralmente é atribuída
à resposta imune do organismo contra
a infecção. “Assim como ocorre nos
embriões de galinha, os patógenos
podem afetar diretamente os múscu-
los dos pacientes. Isso nunca foi inves-
tigado na febre amarela, mas já foi
mostrado na infecção por chikungunya,
que é causada por um vírus de uma
família próxima”, afirma Manso.

Da mesma forma, a evolução da
doença no fígado pode ter explicações
diferentes das conhecidas até agora.
Segundo as teorias atuais, células es-

pecializadas chamadas de células de
Kupffer exerceriam um papel protetor,
retardando a infecção das células mais
importantes do órgão, conhecidas
como hepatócitos. O estudo aponta
justamente o contrário. Como no estu-
do foi usada uma fase do desenvolvi-
mento em que os embriões de galinha
ainda não têm células de Kupffer e,
mesmo assim, o fígado não foi afeta-
do pelo vírus, os pesquisadores suspei-
tam que estas células possam atuar
como um facilitador da propagação do
patógeno no fígado.

Ao mesmo tempo em que alguns
conhecimentos atuais foram questio-
nados, outros foram reforçados. A pro-
dução de imagens inéditas confirmou
a localização exata dos vírus da fe-
bre amarela nas células dos embri-
ões de galinha. Usando uma técnica
de microscopia de super-resolução, os
pesquisadores mostram que as partí-
culas virais são encontradas em uma
organela celular chamada de retícu-
lo endoplasmático e em comparti-
mentos conhecidos como vesículas
de exocitose.

Conhecimento
de interesse
para o Brasil

O trabalho foi desenvolvido por
pesquisadores dos Laboratórios de Pa-
tologia e de Biologia Molecular de Fla-
vivírus do IOC com a colaboração do
Instituto de Tecnologia em Imunobio-
lógicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz). Para
os autores, encontrar formas de me-
lhorar a vacina contra a febre amarela
pode ser ainda mais importante no fu-
turo. No ano passado, uma tecnologia
criada por cientistas do IOC e de Bio-

Manguinhos que permite usar este
imunizante como base para elaborar
vacinas contra diversas doenças rece-
beu a patente nos Estados Unidos. Atu-
almente, a metodologia é aplicada na
busca de possíveis vacinas contra a Aids
e a doença de Chagas.

Uma doença
complexa

Por ter um ciclo silvestre, a febre
amarela é uma doença de difícil elimi-
nação. Em áreas de floresta, mosqui-
tos Haemogogus contraem o vírus
causador da infecção ao sugar o san-
gue de macacos doentes e podem
transmitir o patógeno para viajantes e
pessoas que vivem nas imediações. No
Brasil, a forma urbana do agravo foi
eliminada em 1942, após epidemias
que deixaram milhares de mortos no
século 19 e no começo do século 20.
No entanto, o risco de reintrodução é
uma preocupação constante porque
mosquitos do gênero Aedes – que já
transmitem dengue, chikungunya e
zika – também têm potencial de pro-
pagar a febre amarela. Principal for-
ma de prevenção, a vacina contra a
doença faz parte do calendário nacio-
nal de imunizações em todas as áreas
com risco de transmissão, o que inclui
as regiões Norte e Centro-Oeste, além
de trechos do Nordeste, Sul e Sudeste.


