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Saiba como o 
mapeamento do 

genoma humano  está 
revolucionando 

a forma de encontrar 
saídas para prevenir 

doenças por meio  da 
Vacinologia Reversa

por Cristina almeida  
foto fabio mangabeira

 T
udo tem o seu tempo e há tempo 
para todo o propósito sob o céu”. 
A frase milenar parece ser formada 
apenas por palavras de consolação. 

Entretanto, mesmo para a ciência, ela é uma 
lição a ser aprendida. Frustrado diante das 
várias tentativas de desenvolver uma vacina 
contra o Meningococo B — uma das princi-
pais causas da meningite bacteriana —, um 
biólogo italiano resolveu abandonar seu 
projeto. Mas ele não sabia que essa seria ape-
nas uma breve pausa. Para que seu trabalho 
pudesse ser concluído, faltava-lhe um dado: 
o mapeamento do genoma humano. Quan-
do esse fato se tornou realidade, foi possível 
sequenciar as características genéticas da 
bactéria que tanto o desafiara. Nascia ali a 
mais moderna tecnologia na produção de 
vacinas, a Vacinologia Reversa (VR).

“A técnica foi um avanço que mudou com-
pletamente o modo de fazer vacinas. Hoje, ela 
não parte dos agentes causadores das doen-
ças, os patógenos, mas de informações”, diz o 
cientista Rino Rappuoli, pesquisador do No-
vartis Vaccines Institute for Global Health.

antes, o 
processo de 
pesquisa de 
uma vacina 
durava 5, 6 
anos. agora 
essa fase será 
reduzida para 
8, 9 meses

As vacinas podem ser feitas de várias for-
mas, mas a maioria delas utiliza a técnica 
desenvolvida por Louis Pasteur: os micro-
organismos causadores das doenças são cul-
tivados e modificados antes de serem usados 
na indução da imunidade. Com a leitura do 
genoma, a estratégia é contrária. Em vez de 
partir de um organismo vivo para identificar 
as proteínas com maior potencial imunitário, 
o novo método faz uso de dados da engenha-
ria genética para descobrir quais são os antí-
genos (anticorpos) protetivos, com o fim de 
estimulá-los. Daí a nomenclatura reversa.

Produção rápida
Luiz Jacintho da Silva, professor do de-

partamento de Clínica Médica da Universi-
dade de Campinas (Unicamp) acompanhou 
de perto as pesquisas sobre a VR. Ele afirma 
que ela pode ser comparada a um restauran-
te à la carte: “A quantidade de escolha para a 
produção de antígenos é muito vasta. Além 
disso, há uma economia de tempo. Antes, o 
processo de pesquisa durava 5, 6 anos. Agora 
pode ser reduzido para 8, 9 meses”.
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l Vacinas provocam autismo
Médicos e cientistas concordam com 
os estudos realizados com dezenas 
de milhões de pessoas, repetidos em 
muitos países: as vacinas não causam 
essa doença. Em 2002, o timerosal, 
conservante à base de mercúrio ao 
qual se atribuía a manifestação da 
síndrome, foi removido. Entretanto, 
os casos de autismo não diminuíram.

l Vacinar-se é inútil
Muitas doenças infecciosas causam 
problemas sérios. Um exemplo disso 
é que, nos EUA, a caxumba, antes 
da existência da vacina, levava duas 
crianças em mil para o hospital.

l Para vacinar uma criança 
pode-se esperar até os 3 anos
Muitas doenças que podem ser 
prevenidas com a vacinação são mais 
perigosas quando as crianças ainda 
são pequenas. Isso porque elas estão 
mais expostas a infecções por meio 
de seus pais, irmãos, etc. Portanto, 
a proteção é mais do que nunca 
necessária nos primeiros anos de vida.

l aplicar várias vacinas numa única 
dose prejudica o sistema imunitário
Está provado que o sistema 
imunitário de uma criança tem 
condições de administrar mais 
de uma vacina por vez. Sabe-se 

também que a combinação de mais 
de uma vacina provoca respostas 
imunes equiparáveis àquelas 
determinadas pelas mesmas 
vacinas tomadas separadamente. 

l Muitas vacinas não servem mais, 
pois as doenças já estão erradicadas
Muitas doenças estão quase 
erradicadas exatamente porque 
existem as vacinas; o que não 
desapareceram foram as bactérias e 
os vírus que as causam. Na Rússia, a 
difteria reapareceu após 30 anos, nos 
anos 1990, em uma violenta epidemia, 
o que coincidiu com a interrupção da 
vacinação após o regime soviético.

abandone esses mitos!
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uma das 
maiores 

preocupações 
a respeito das 

vacinas ainda é 
a segurança. e, 
nesse aspecto, 

a Vr representa 
uma perspectiva 

de menor 
incidência de 

efeitos colaterais

Segundo o especialista, as vantagens 
não param por aí. A VR abre a porta para 
o desenvolvimento de vacinas para vírus, 
bactérias e parasitas para os quais os pro-
cessos tradicionais não funcionavam. “Al-
guns patógenos não se desenvolviam em 
laboratório e, por isso, não se chegava à 
produção de uma vacina. Com a VR, po-
rém, as possibilidades se multiplicam, pois 
temos todas as informações genéticas. Isso 
significa que, em um futuro breve, encon-
traremos soluções para muitos problemas 
de saúde no mundo”, conta Rappuoli.

No caso da vacina contra o Meningoco-
co B, primeira a ser produzida com essa 
tecnologia, seu mapa genético foi decodi-
ficado pelo grupo de pesquisa de Rappuo-
li. Assim, a vacina contém múltiplos antí-
genos, “e eles são capazes de estimular o 
sistema imunitário para combater bacté-
rias que pertencem a uma grande varie-
dade de cepas de meningite B”, comenta 
o especialista italiano.

Indagado se a VR pode ser utilizada para 
todos os micro-organismos, Silva respon-
de que essa seria uma abordagem que se 
adapta mais às bactérias, aos parasitas e 
fungos. “Em tese, a técnica pode ser aplica-
da de forma ampliada. Porém, os vírus de-
mandam maior trabalho e os organismos 
que os compõem são mais complexos”.
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Mais segurança
Uma das maiores preocupações a respei-

to das vacinas ainda é a segurança. E, nesse 
aspecto, a VR representa uma perspectiva 
de menor incidência de efeitos colaterais 
ou reações adversas. Segundo os especia-
listas, as primeiras vacinas eram simplistas, 
obtidas a partir de micro-organismos inati-
vados que continham proteínas desconhe-
cidas que nada tinham a ver com a doença 
que se desejava conter. Assim, o organismo 
era exposto a riscos imprevisíveis. “Quando 
existe uma técnica que permite isolar com 
maior precisão aquilo que causa a doença, o 
resultado é uma vacina mais segura”, obser-
va Luiz Jacintho da Silva.

Crianças e adolescentes serão os primeiros 
beneficiados com a produção de vacinas com 
essa metodologia, mas no futuro ela servirá 
a todos. Por questões de política sanitária, a 
vacina contra o Meningococo B estará dis-
ponível para esse grupo de risco.  A forma de 
administração será a clássica, injetável. E ela 
estará chegando ao Brasil até o final de 2011, 
quando o processo de licenciamento para 
uso clínico for finalizado. “Por ora devemos 
nos contentar apenas com essa novidade”, 
diz Rappuoli. “Mas prevejo a possibilidade 
de usarmos vacinas para pessoas na faixa dos 
60 anos, para garantir-lhes uma vida saudá-
vel por mais 20, 30 anos”, completa.

De volta para o futuro
A vacina reversa é a técnica do futuro? 

Na opinião de Renato de Ávila Kfouri, pe-
diatra e diretor da Sociedade Brasileira de 
Imunizações (SBIm), ainda não é possível 
dar uma resposta positiva para essa per-
gunta. “Ela não poderá ser utilizada para 
alguns agentes infecciosos, mas represen-
ta um plus, algo que veio acrescentar mais 
uma possibilidade entre as já existentes”.

Para Luiz Jacinto da Silva, o futuro 
é hoje. A razão para isso seria o avan-
ço da biologia molecular nas últimas 
duas décadas: “Passamos a ter acesso 
não só à informação, mas aos resultados 
consequentes a essa informação. Nesse 
momento, já temos um potencial. Não é 
uma panaceia, mas temos um caminho 
aberto para novas pesquisas”. 

Mas Rappuoli já noticia a existência de 
trabalhos em andamento com a técnica da 
VR, e destaca o desenvolvimento de vacinas 
contra o estafilococo (causador da infecção 
hospitalar), o pneumococo, a clamídia, o 
streptococcus do grupo A, B e outras vaci-
nas virais. “Quanto maior for o avanço nas 
técnicas de mapeamento genético, maiores 
serão as chances de termos vacinas não só 
para eliminar as doenças, assim como para 
curá-las”, fala o biólogo italiano.

Grupos de risco reais
Kfouri pondera que, paralelo a todos 

esses avanços, o que se espera é poder en-
tender o hospedeiro, isto é, “compreender 
por que uma meningite é menos agressiva 
e outra é letal. Por que uma pessoa pega 
gripe e outra não; ou o que faz um agen-
te infectar um hospedeiro. O futuro, para 
mim, é ter uma ferramenta que possibilite 
saber quem são os reais grupos de risco”.

Apesar disso, o biólogo italiano manifes-
ta entusiasmo pelo que ainda está por vir 
no mundo da imunização: “No passado, as 
vacinas foram importantes porque elimi-
naram doenças como a poliomielite, o té-
tano e a difteria. No século XXI, elas serão 
tão importantes, ou talvez, mais importan-
tes do que foram no século XX”, conclui.

dengue — Até o final de 2010 começará a fase de 
comprovação da eficácia da vacina (fase III), que deverá 
estar no mercado até dezembro de 2013.
HiV — Pesquisadores da French National Agency for 
Research on Aids and Viral Hepatitis (França), afirmam 
que os estudos para a descoberta de uma vacina 
avançam e validam novos conceitos sobre antígenos 
protetores e identificação dos principais mecanismos 
de infecção pelo vírus, além de novas formas de 
controlar o sistema imunológico. Todas essas ações 
contribuem para o desenvolvimento atual e futuro da 
vacina e trazem novas alternativas para tratamentos de 
doenças infecciosas e vacinas contra o câncer.

alzheimer — O Centro de Doenças Neurológicas do 
Brigham and Women's Hospital (EUA) já está testando 
uma vacina à base de uma proteína denominada beta-
amiloide, que obteve bons resultados em modelos 
animais. A fase de testes em humanos foi suspensa, 
pois 6% dos imunizados tiveram meningoencefalite. 
Entretanto, alguns pacientes tiveram modesta 
melhora. Vacinas de segunda geração já estão sendo 
testadas e os estudos pré-clínicos indicam que a vacina 
tem melhor efeito nos estágios iniciais da doença. 
Nicotina — Um laboratório privado de Genebra (Suíça) 
anuncia três vacinas antinicotina em avançado estágio 
de avaliação clínica. Estarão disponíveis no final de 2010. 

NOVAS IMUNIzAçõES qUE VêM POR Aí

como as vacinas são feitas
Antes que uma vacina seja feita são necessários estudos para isolar 
o micro-organismo responsável pela causa da doença. O objetivo é 
encontrar a melhor forma de proteção. 

com micro-organismos 
vivos ou atenuados
O vírus, a bactéria ou o fungo 
causador da doença é tratado 
com substâncias químicas que 
diminuem sua força dentro do 
corpo. Vacinas contra rubéola 
e sarampo são feitas assim. Os 
vírus atenuados induzem uma 
memória celular protetiva 
para infecções futuras. 
A vantagem é que uma ou 
duas doses da vacina 
protegem por toda a vida. 

com micro-organismos 
mortos ou inativos
Utiliza-se a estratégia de 
inativar (matar) os vírus por 
meio de substâncias químicas. 
Hepatite A e influenza 
(gripe) são feitas com essa 
técnica. Apesar de morto, o 
organismo reconhece esses 
vírus e o sistema imunológico 
estimula a produção de células 
protetivas. O ponto forte dessa 
vacina é que ela não causa 
nenhuma forma da doença.

recombinante 
Produzida por engenharia genética. Isola-se 
o gene do vírus ou da bactéria responsável 
pela produção da proteína capaz de ativar 
o sistema imunológico. Depois, o gene 
é injetado em um fungo que sintetiza a 
proteína com a qual se fará a vacina. Pode ser 
ser usada em pessoas imunodeficientes.

Vírus

fungo

injeta-se 
o gene do 
vírus em 
um fungo

isola-se o 
gene do vírus

O fungo vai 
sintentizar a 
proteína a partir da 

proteína 
chega-se 
à nova 
vacina


