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I O C  -  C i ê n c i a  p a r a  a  s a ú d e  d a  p o p u l a ç ã o  b r a s i l e i r a

IOC ganha nova patente de bioinseticida

Edição de atualização

O IOC obteve a patente de um
inseticida orgânico com ativi
dade tóxica contra larvas de

espécies de mosquitos dos gêneros Culex
e Anopheles, vetores dos agentes cau-
sadores da filariose e da malária, res-
pectivamente.

O inseticida é resultante da prolife-
ração da bactéria Bacillus sphaericus
através da fermentação em um meio de
cultura propício, constituído de farinha
de soja e extrato de levedo entre outras
substâncias.
Produção mais rápida. As pesqui-
sas que originaram a patente são do La-
boratório de Fisiologia Bacteriana do De-
partamento de Bacteriologia do IOC,
desenvolvidas em parceria com a Inpal
S/A Indústrias Químicas, empresa que
terá o direito de produzir o inseticida em
escala industrial.

As propriedades biocidas do materi-
al resultante de fermentação, utilizando
bactérias do gênero Bacillus, já são bas-
tante conhecidas. No entanto, havia pro-
blemas relacionados com longos tem-
pos de fermentação, que atrasavam o
processo de produção.

Segundo Leon Rabinovitch, pesquisa-

dor chefe do Laboratório de Fisiologia
Bacteriana, o processo de fermentação
para obtenção dos princípios ativos do
inseticida podia levar, até então, mais
de 35 horas. Já o processo patenteado
por seu laboratório leva menos de 24
horas.
Outros benefícios.Outros benefícios.Outros benefícios.Outros benefícios.Outros benefícios. Além de termos
conseguido baratear o custo do insetici-
da, ainda conseguimos produzi-lo em
tempo recorde, o que é fundamental
para a produção em escala industrial,

ressaltou o pesquisador.
Faz bem ao ambiente. Além de mais
barato, o novo inseticida é tão eficiente
quanto os inseticidas químicos usados
contra os mosquitos Anopheles e Culex.
- E não é tão agressivo ao meio-ambi-
ente, enfatizou Rabinovitch.

Apesar de já existirem inseticidas de
síntese orgânica capazes de combater
as larvas destes mosquitos, Rabinovitch
acrescentou que, no caso do Culex, eles
já não têm se mostrado tão eficientes.

A resistência de insetos transmis-
sores de doenças a inseticidas é um
alvo de constante preocupação por
parte dos cientistas.

No caso do mosquito transmissor
da dengue, o Aedes aegypti, o com-
posto químico usado no combate ao
inseto tem sido substituído por per-
der eficiência.
Resistência a pirtróides. Pesquisa
desenvolvida pelo Laboratório de Fi-
siologia e Controle de Artrópodes
Vetores, do Departamento de Ento-

Mutação genética pode tornar mosquito
da Dengue resistente a inseticidas

mologia, em parceria com o Laborató-
rio de Biologia Molecular de Insetos, do
DBBM, encontrou nova mutação gené-
tica no Aedes aegypti capaz de conferir
resistência aos inseticidas do grupo
piretróides utilizados com sucesso des-
de o ano 2000.
Uma região nova. Os trabalhos an-
teriores, explicou Ademir Martins Ju-
nior, sempre atribuíram a resistência
aos inseticidas a uma mutação clássi-
ca, chamada Kdr (em inglês, Kno-
ckdown Resistance), não encontrada

nas amostras brasileiras em estudo.
A mutação clássica ocorre na região

IIS6 do canal de sódio, molécula loca-
lizada nos neurônios do inseto.

Quando esta molécula se liga aos
piretróides, ocorre uma onda de im-
pulsos nervosos que resulta no efeito
conhecido como knockdown, matan-
do, desta forma, o inseto. Uma das eta-
pas da pesquisa, a experiência foi tema
da tese de mestrado do pesquisador.
Outras mutações. Coordenada por
Denise Valle e Alexandre Peixoto, a pes-
quisa revelou outras mutações genéti-
cas na mesma região da mutação clás-
sica, também não descritas antes.

 Genilton José Vieira

O Anopheles albitarsis, mosquito vetor da malária, que pode tornar-se resistente
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Criado serviço Disque-Caramujo Gigante
Pesquisa

O Departamento de Biologia do
IOC acaba de criar o Dis-
que-Caramujo Gigante,

serviço que prestará esclarecimentos à
população sobre o molusco Achatina
fulica, popularmente conhecido como
caramujo gigante africano.

O pesquisador Mauricio Vasconcel-
los, que criou o serviço, explica que atra-
vés do telefone 2598.4380 ramal
124, a população será informada so-
bre as medidas de controle do molusco
e suas implicações para a saúde huma-
na e para o meio ambiente.
Transmissor de doenças.     Além de
dar informações, o serviço oferece ain-
da a possibilidade de coleta dos molus-
cos, a fim de que sejam submetidos a
testes de laboratório, que vão verificar
se o molusco está infectado e transmitin-
do doenças.

 O caramujo gigante africano é hos-
pedeiro intermediário do nematódeo An-
giostrongylus cantonensis, um verme que
causa a meningite eosinofílica, também
chamada de angiostrongilíase meningo-
encefálica – doença que provoca danos
no sistema nervoso central e sintomas neu-
rológicos e respiratórios.

O pesquisador, no entanto, informa
que, apesar de serem necessárias me-
didas preventivas, ainda não foi encon-
trado no Brasil nenhum caramujo gigan-
te africano infectado com este verme.

Medidas de Controle. Vasconcellos
enfatiza que a população deve continu-
ar alerta. O caramujo gigante africano
não tem predadores naturais no Brasil e
prolifera-se muito rapidamente. O ver-
me A. cantonensis pode acabar sendo
introduzido no Brasil assim como ocor-
reu com o molusco.

Em outros países, caramujo A. fulica
é considerado uma praga por ter pro-
vocado devastação de plantações e hor-
tas domiciliares. No Brasil, as invasões
estão mais concentradas nas áreas ur-
banas, não tendo apresentado, até en-

Pesquisa do Departamento de Biologia do IOC
estuda substância capaz de combater o caramujo gigante africano

tão, problemas maiores para a agricul-
tura.

Como medidas preventivas, Vascon-
cellos orienta que o molusco não deve
ser pego com a mão, que deve estar
protegida por um saco plástico ou luva
descartável.

Os animais podem ser incinerados
ou esmagados e os seus restos mortais
enterrados. Ele pondera ainda que não
é preciso colocar sal grosso diretamen-
te no solo por onde passa o molusco,
porque a salinização torna o solo im-
próprio para o plantio a longo prazo.

Látex da Euphorbia splendens hislopii, a coroa-de-cristo,
pode ser eficaz no combate ao caramujo gigante africano

O látex da planta Euphorbia splen-
dens var. hislopii, a coroa-de-Cristo,
está sendo testado no combate ao
caramujo gigante africano pela equi-

pe coordenada pelo pesquisador Mau-
rício Vasconcellos.
Quase 100% eficaz. As proprieda-
des moluscicidas do látex da planta já
foram observadas no controle de ou-
tras espécies de moluscos hospedeiros,
casos em que a taxa de mortalidade foi
de quase 100%.

O trabalho pioneiro vem obtendo re-
sultados positivos. No combate ao
caramujo gigante africano com o látex,
taxas de mortalidade em torno de 60%

foram observadas nos testes com so-
luções aquosas in natura. Já, nos en-
saios utilizando o látex na forma
liofilizado, a taxa variou entre 10 e
26,6%.
Esclarecendo a população. O es-
tudo encontra-se em fase de desen-
volvimento. Vasconcellos estima que até
o final do ano esta fase da pesquisa esta-
rá concluída. já, o Disque-Caramujo Gi-
gantes, para esclarecimento da popula-
ção, poderá ser útil também à pesquisa.

O molusco Achatina fulica é conhecido como caramujo gigante africano
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Biossegurança

Seminário
Internacional

de biossegurança
em Saúde

Centro de Estudos

Um caminho novo para
tratar a doença de Chagas

Após 96 anos, desde o seu desco-
brimento por Carlos Chagas, a
doença que leva o nome do pes-

quisador – uma doença com patogênese
complexa – precisa ainda ser muito es-
tudada. É o que o Laboratório de Auto-
Imunidade e Imuno-Regulação do De-
partamento de Imunologia do IOC vem
fazendo ao abrir novo caminho no estu-
do da doença com base nos mecanis-
mos de regulação criados pelo próprio
organismo. Até então os tratamentos
sempre estiveram focados em drogas
para combater o Trypanosoma cruzi,
agente causador da doença.

A pesquisa tem como objetivo o es-
tudo dos mecanismos moleculares en-
volvidos na migração dos leucócitos, cé-
lulas de defesa do organismo, para o
tecido cardíaco inflamado, procurando
identificar possíveis alvos terapêuticos
para o controle miocardite chagásica
crônica. Os resultados da pesquisa, co-
ordenada pela pesquisadora Joseli
Lannes, chefe do Laboratório, foram
debatidos durante a palestra do Centro
de Estudos do IOC: “Migração celular
na infecção pelo Trypanosoma cruzi - um
potencial alvo terapêutico?”.
O papel da migração celular.     Se-
gundo a pesquisadora, é sabido que os
leucócitos participam da inflamação, ora
ajudando a controlá-la, ora intensifican-
do-a, devido a resposta descontrolada
do próprio organismo. O Laboratório
estuda quando esta participação é be-
néfica para o controle da infecção e
quando é não benéfica, resultando em
inflamação crônica.

A migração dos leucócitos para o lo-
cal da inflamação ocorre por um pro-
cesso continuado de adesão e de-ade-
são destas células ao endotélio dos va-
sos sanguíneos e  transmigração por en-
tre as células endoteliais.

O processo é controlado por citocinas
pró-inflamatórias, como TNF-alfa  (fator
de necrose tumoral), que facilitam a aber-
tura do “zipper” entre as células endo-
teliais, e moléculas que atraem os
leucócitos e os ativam, as quimiocinas,
permitindo sua passagem para o tecido
alvo, no caso, o tecido cardíaco.

Abrindo portas para o futuro. Fo-
ram estudadas duas moléculas de ade-
são celular: ICAM-1 e VLA-4. No entan-
to, a única que se mostrou participar da
inflamação benéfica que resulta no con-
trole do parasito foi a ICAM-1, sugere
que a indução de resposta imune com
participação desta molécula pode vir a
ser usada, no futuro, em novos tratamen-
tos.

Segundo a pesquisadora, também fo-
ram estudadas algumas proteínas que
ativam o endotélio fazendo com que ele
se torne permissivo à passagem dos
leucócitos.

Joseli Lannes mostrou que a cito-cina
TNF-alfa, atuando via o receptor 1 (p55),
e CC-quimiocinas (como RANTES/
CCL5), tendo CCR5 como receptor, po-
dem agravar o processo inflamatório,
prolongando a inflamação, sendo estas
o centro de suas pesquisas em busca de
alvos terapêuticos potencias.
Uma corrida contra o tempo. As pes-
quisas complementares do projeto foram
todas realizadas em laboratórios da
Fiocruz ou de Universidades e Institutos
de Pesquisas brasileiros, com base em
modelos experimentais em camundongos
e macacos Rhesus.

Dados da Organização mundial de
saúde (OMS) indicam que ainda existem
de 16 a 18 milhões de pessoas infectadas
pelo T. cruzi na América Latina. Assim,
além do desenvolvimento de novas dro-
gas eficazes no controle do parasito, tor-
na-se necessária a busca de alvos
terapêuticos que permitam devolver aos
pacientes a sua capacidade de regulação
da resposta imune não benéfica, de
modo a melhorar seu prognóstico.

A Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS), o Departamento de
Ciência e Tecnologia (Decit) e a
Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária do Ministério da Saúde
(Anvisa), a Fundação Oswaldo Cruz
e a Organização Pan-Americana de
Saúde estão organizando o Semi-
nário Internacional de Biosseguran-
ça em Saúde, de 27 a 30 de agos-
to, em São Paulo.

Voltado para profissionais da
área de saúde, o evento visa discu-
tir a realidade nacional e internaci-
onal, relativa às condições de Bios-
segurança no setor de saúde. A
Comissão Interna de Biossegurança
do IOC (CIBio/IOC) e seus mem-
bros apresentarão os seguintes tra-
balhos na forma de pôster:

1- Projeto de laboratórios
biomédicos, biossegurança e qua-
lidade;

2- Estruturação da Comissão In-
terna de Biossegurança do Instituto
Oswaldo Cruz: biossegurança legal
e praticada;

3- Transporte de material bioló-
gico no campus da Fiocruz: a expe-
riência do Instituto Oswaldo Cruz;

4- Jalecos confeccionados em
nãotecido (descartáveis) oferecem
proteção aos profissionais que atu-
am em laboratórios de pesquisa
biomédica?

5- Proposta de nova classifica-
ção de agentes biológicos em fun-
ção das classes de risco.

O trabalho “Jalecos confeccio-
nados em nãotecido (descartáveis)
oferecem proteção aos profissionais
que atuam em laboratórios de pes-
quisa biomédica?” – elaborado por
Hermann Schatzmayr, Cíntia Borba,
Marise Asensi, Ana Luzia Lauria
Filgueiras, Luzia Caputo e Maria
Castro, da CIBio/IOC – foi selecio-
nado para apresentação oral e ga-
nhará um prêmio por sua originali-
dade e relevância institucional.

A Dra.  Joseli Lannes apresenta o projeto
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ETIQUETA

Centro de Estudos Especial

A história do IOC
contada pelas linhas da arquitetura

Se já era impressionante em 1918,
data da sua construção, o Castelo
Mourisco hoje chama a atenção

não só pela beleza da sua arquitetura,
mas porque destoa da paisagem abso-
lutamente urbana e pesada, delimitada
apenas pelos muros da Fundação.

As belas construções acompanharam
a história do Instituto, e revelam as mu-
danças ocorridas no IOC. Renato Cos-
ta, do Departamento de Patrimônio His-
tórico da Casa de Oswaldo Cruz, mos-
trou no Centro de Estudos a evolução da
arquitetura a partir da trajetória do Ensi-
no em Saúde Pública.
Um reflexo do ensino.          Desde 1909,
os cursos de aplicação do IOC localiza-
vam-se no Pavilhão Mourisco. Renato
Costa lembra que foi a partir da década
de 40, com a implementação de novos
cursos, é que se tornou necessário a cons-
trução de um outro pavilhão.

 Construído durante a gestão de
Henrique Aragão, o novo Pavilhão de
Cursos foi inaugurado, segundo Costa,
em 1953 na gestão de Olympio da Fon-
seca. O então presidente do IOC rece-
beu duras críticas sob a acusação de que
estaria transformado o Instituto num cen-
tro de ensino.

Indispensável para os queriam ingres-

sar no quadro de pesquisadores do
IOC, o curso de aplicação era gratuito,
mas os alunos deveriam trazer o seu uni-
forme e o seu próprio microscópio.
A tradição é quebrada.     Com a cri-
se política vivida pelo Brasil nos anos
60, o IOC também sofreu mudanças. A
tradição de ter o ensino associado à
pesquisa, até hoje valorizada no nosso
Instituto, foi quebrada com a transferên-
cia dos cursos em 1966 para a Escola
Nacional de Saúde Pública.

Somente em 1980 o Instituto reto-
ma a formação de pesquisadores como
uma de suas atribuições fundamentais,
ao receber os alunos transferidos dos
cursos de Virologia e Parasitologia da
ENSP, dando início ao programa de Pós-
graduação Stricto Sensu em Biologia Pa-
rasitária.
O mural da ciência. Chamado atu-
almente de Pavilhão Arthur Neiva, o Pa-
vilhão de Cursos conta com um belís-
simo mural de azulejos de Roberto Bur-
le Marx, enfocando os microorganismos,
em tons azuis e brancos. Datado de
1947, é o segundo painel realizado pelo
famoso paisagista. Originalmente, ele
consistia em duas partes, mas a que se
localizava no térreo do edifício foi
inexplicavelmente retirada.

A sepse severa é uma infecção ge-
neralizada, causada pelo agravamen-
to de doenças provocadas principal-
mente por fungos e bactérias. A sepse
deixa o sistema imunológico, ou de
defesa do organismo, fragilizado tor-
nando-o suscetível a novas infecções,
ou a uma infecção secundária.

Para tentar prevenir o quadro de
imunossupressão após a sepse, em
que o sistema imune fica altamente
comprometido, a bióloga Claudia
Benjamim desenvolveu pesquisas,
com uma equipe da Universidade de
Michigan, acerca dos mecanismos
moleculares envolvidos neste proces-
so. Novas drogas serão testadas no
Departamento de Farmacologia da
UFRJ, onde as pesquisas continuam.
Mudança de resposta.Mudança de resposta.Mudança de resposta.Mudança de resposta.Mudança de resposta. Segundo a
pesquisadora, os resultados obtidos
após experiências realizadas com ca-
mundongos indicam que a sepse pro-
voca alterações no comportamento
das células dendríticas. Estas células
desempenham um papel fundamen-
tal na identificação do antígeno (cor-
po estranho ao organismo, aqui iden-
tificado como o causador da doença)
e na organização da resposta imune.

Benjamim explica que após a
sepse, as células dendríticas deixam
de dar uma resposta mais agressiva
aos antígenos, chamada de Th1, para
dar uma resposta Th2, maléfica ao
organismo, agravando ainda mais a
infecção. E estas alterações perma-
necem mesmo que o paciente se re-
cupere da sepse, o que pode levá-lo
a ter complicações futuras.
Alvos terapêuticos.Alvos terapêuticos.Alvos terapêuticos.Alvos terapêuticos.Alvos terapêuticos. A sepse severa
acomete 700 mil pacientes/ano nos
EUA, mortalidade de 28,6% e um gas-
to de US$ 17 bilhões/ano. A revista
científica JAMA/1997 revela que 80%
dos pacientes morrem em cerca de 8
anos. Benjamim acredita que estas
mortes estão relacionadas com as al-
terações nas células dendríticas.

Aprendendo a evitar
infecções após uma

infecção generalizada


