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mil em 1934 e 8.483 em 2003; a 
rubéola atacou 58 mil em 1969 e 8 
em 2008; a poliomielite deixou se-
qüelas em 21 mil pessoas em 1952 
e em 2003 não houve casos nos 
Estados Unidos nem em outros 
países – a doença foi erradicada. 
Todas essas vacinas apre sentam 
eficácia de 96,8% a 100%. Entre-
tanto, elas foram elaboradas antes 
da era genômica ou, se depois dis-
so, com metodologias anteriores a 
ela. Em comum, todas foram feitas 
pelo tradicional método pasteuria-
no. Nenhuma delas – com exceção 
da hepatite B, com 75% de efi cácia 

– é gênica, ou seja, produzida com 
os conhecimentos obtidos a partir 
da genômica.

Epidemias 
“Depois da descoberta da estrutu  ra 
do DNA e do código genético criou-
se um dogma, o princípio que vem 
norteando a atividade dos biólogos 
moleculares desde os anos 1960, 
que levou a certos problemas”, dis-
se Hildebrando. O dogma, neste 
caso, é que a informação genética 
se reduz à contida no DNA pelas 
seqüências específi cas dadas pelas 
purinas e pirimidinas, que identi-
ficam pelo código genético a pre-
sença de aminoácidos correspon-
dentes na proteína que se forma a 
partir dessa informação. Esses da-
dos vêm por meio de uma mensa-
gem – o RNA mensageiro – feita 
através da transcrição da informa-
ção de uma das cadeias de DNA, na 
qual essa informação genética está 
contida. Toda a informação genéti-
ca do DNA seria transcrita em ter-
mos de RNA e traduzida em pro-
teínas a partir do código genético. 

“Mas essas informações ainda são 
insuficientes, até agora, para ter-
mos uma resposta efi ciente contra 
as infecções transmissíveis”, alertou. 

“Ainda é preciso aprofundar os co-
nhecimentos científi cos de base da 
imunologia e dos mecanismos pa-
togênicos para encontrarmos solu-
ções tão boas quanto as oferecidas 
pelas vacinas tradicionais.”

Luiz Hildebrando chamou a 
atenção para o fato de sermos todos 
sobreviventes ao que aconteceu an-
tes de nós. Com isso quis dizer que 
os progressos que a genômica pôde 
trazer para o estudo das doenças 
infecciosas aconteceram recente-

Luiz Hildebrando 
Pereira da Silva
Parasitologista diz que ainda falta conhecimento para tornar
a genômica mais efi caz contra as doenças infecciosas

Neldson Marcolin

A genômica vem proporcionando 
grandes progressos e vantagens na 
pesquisa em doenças infecciosas, 
em particular na identificação de 
genes de vírus e bactérias responsá-
veis pela ação patogênica, mas hoje 
há certa decepção no ar. A análise 
dos genomas dos agentes patogêni-
cos pode permitir a identificação 
de fatores responsáveis pelas doen-
ças e sugerir as melhores armas pa-
ra atacá-las. Ocorre que a expecta-
tiva de que as ferramentas da gené-
tica pudessem resolver boa parte 
dos problemas das doenças infec-
ciosas ainda não se confi rmou. “A 
culpa por isso não é da genômica, 
mas dos pesquisadores, que não 
entenderam tudo dessa área para 
poder intervir com sucesso”, afir-
mou o parasitologista Luiz Hilde-
brando Pereira da Silva. “Temos de 
ser sufi cientemente humildes para 
assumir que ainda nos falta conhe-
cimento básico.” Criador e diretor 
do Instituto de Pesquisa em Patolo-
gias Tropicais (Ipepatro), de Ron-
dônia, e ex-diretor do Departamen-
to de Imunologia do Instituto Pas-
teur de Paris, ele falou sobre o tema 

“Revolução genômica e saúde públi-
ca”, dia 26 de abril.

Hildebrando lembrou que para 
entender o valor da genômica é 
importante saber o que havia an-
tes dela: as efi cientes vacinas já de-
senvolvidas que, aplicadas extensi-
vamente nas populações, diminuí-
ram drasticamente o número de 
doentes de moléstias infecciosas 
em todo o mundo. No caso dos Es-
tados Unidos, por exemplo, a dif-
teria afetou 207 mil pessoas em 
1921 e apenas 1 em 2003; o saram-
po derrubou 894 mil em 1941 e 42 
em 2003; a coqueluche atingiu 265 
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mente e se sucederam a outros 
avanços que a humanidade incor-
porou da fase pasteuriana do desen-
volvimento da ciência na área da 
saúde. Ele explicou que há 200 anos 
o mundo estava submetido à pres-
são seletiva das grandes epidemias e 
doenças endêmicas que matavam 
milhões de pessoas em todos os 
continentes. Entre elas, as mais de-
vastadoras eram a cólera, a varíola, 
a febre amarela e a gripe. Em Nova 
York, por exemplo, morreram de 
cólera 3.600 pessoas em 1831 quan-
do a população da cidade era de 200 
mil habitantes. Se fosse hoje, como 
a cidade tem 8 milhões de pessoas, 
teriam morrido 100 mil. 

Outra epidemia a transitar li-
vremente pelo planeta durante vá-
rias períodos da história foi a varío-
la, que atingiu personalidades co-
mo Ramsés V, no Egito, o impera-
dor Shunzhi, do Japão, Luís XV, na 
França, Pedro II, da Rússia, dom 
José, o verdadeiro sucessor de dom 
João XI, herdeiro do trono de Por-
tugal, e Abrahão Lincoln, em 1863, 
entre outros tantos. 

A peste – outra doença – estava 
ativa há 200 anos, embora em fase 
menos virulenta. A peste bubônica 
caracterizou a Idade Média e ocor-
reu em razão do progresso da agri-
cultura e da formação de estoques 
de alimentos. O ambiente era propí-
cio para o rato, que nunca teve tanta 
comida disponível. O problema é 
que ele carregava a pulga vetora da 

nidade”, no dizer de Hildebrando. 
“Pasteur não era nem médico, nem 
biólogo, mas um físico-químico, 
cujas contribuições fundamentais 
começaram pela química.” A pri-
meira descoberta foi a isomeria 
ótica do tartarato, algo muito es-
pecífi co e com importância para a 
química. A segunda contribuição 
foi provar que a geração espontâ-
nea não existe. “Até a época do 
Pasteur se acreditava que bastava 
colocar pedaços de carne mistura-
dos com raízes numa panela fecha-
da e esperar alguns meses para 
brotar várias espécies de vermes e 
de insetos, às vezes, até de ratos”, 
explicou. Essa hipótese era admi-
tida entre os médicos e biólogos. 
Pasteur demonstrou a inexistência 
da geração espontânea por meio 
de experiências de laboratório, uti-
lizando frascos pescoço-de-ganso 
que permitiam a passagem do ar, 
mas impediam a penetração das 
poeiras e germes. Resultado: os 
meios de cultura se conservavam 
inteiramente límpidos, sem cresci-
mento de germes no seu interior.

A terceira grande des  coberta de 
Pasteur foi a fermentação, base da 
produção de bebidas alcoólicas, co-
mo vinho e cerveja. Os vinicultores 
e cervejeiros tinham problemas 
com esse pro cesso porque, não ra-
ro, resultava em uma bebida ácida 
ou completamente amarga. O cien-
tista francês verifi cou que o proces-
so da maturação era causado por 

bactéria Yersinia pestis, 
causadora da doença no 
homem e responsável 
por mais de 25 milhões 
de mortes, em especial 
na Europa. 

“A febre amarela, que 
voltou a crescer no país 
nos últimos anos, mas 
apenas sob a forma sil-
vestre, foi responsável por 
grandes epidemias urba-
nas até o início do século 
XX. Em 1898, 3% da po-
pulação de Campinas 
morreu vítima da febre. 

A gripe, hoje sob me-
lhor contro le, matou mi-
lhões. A primeira pande-
mia começou na África 
em 1510 e se espalhou 
pela Europa. Posterior-
mente houve a gripe asiá-
tica, em 1889 e 1890, e a 
mais conhecida e viru-
lenta de todas, a gripe 
espanhola, de 1918-1919. 
Com ela, 17 mi     lhões 
morreram na Índia, 500 
mil nos Estados Unidos, 
200 mil na Inglaterra e 
35 mil no Brasil. 

Pasteur, um gênio
O século XIX teve todas 
essas pandemias, mas 
teve também Louis Pas-
teur (1822-1895), “um 
grande gênio da huma-

“Depois da 
descoberta 
do DNA e 
do código 
genético 
criou-se 
um dogma, 
que levou 
a certos 
problemas”
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grupos de microorganismos, ob-
servados ao microscópio. Para o 
vinho e a cerveja ter qualidade era 
necessário usar um microorganis-
mo par      ticular, o levedo. Com isso, 
ele resolveu o problema das doen-
ças que ocorriam nas vinhas e plan-
tações de cevada. E que, para evi tar 
as con taminações com outros mi-
croor ganismos que davam resulta-
dos indesejáveis, se deveria usar a 
inativação térmica. Essa técnica os 
eliminava e permitia usar apenas a 
levedura apropriada para obter o 
processo de maturação correto. A 
téc   nica fi cou conhecida como pas-
teurização e passou a ser usada 
imediatamente para a produção de 
laticínios como um método de es-
terilização preliminar. 

A experiência com microorga-
nismos convenceu Pasteur de que 
eles provocavam “doenças” não 
apenas no vinho e na cerveja, mas 
também nos homens e animais e 
passou a estudar o bicho-da-seda, 
cuja doença estava acabando com a 
produção de seda na França. Logo 
percebeu que as larvas dos insetos 
tinham um mal transmissível e iso-
lou as linhagens saudáveis das in-
fectadas. Foi o sufi ciente para resol-
ver o problema dos produtores de 
seda. Em seguida, em 1881, tratou 
da cólera das galinhas, causada por 
uma bactéria. E fez mais uma des-
coberta importante. Pasteur verifi -
cou que se cultivasse a bactéria no 

meio de cultura no laboratório por 
várias gerações obteria bactérias 
fracas que, uma vez injetadas na 
galinha, a protegiam contra a cóle-
ra em vez de provocar a doença. 

Depois de resolver o problema 
das galinhas, ele se voltou para a 
raiva. “Embora não tenha sido 
uma epidemia, a raiva era sempre 
mortal quando alguém era ataca-
do por um cachorro infectado”, 
disse Hildebrando. Dessa vez, o 
químico não encontrou micróbios 
visíveis que pudesse ser relaciona-
do com a doen ça – nenhuma bac-
téria, levedura ou estrutura que 
pudesse ser visível no microscópio. 
Mas ele sabia que existia um pro-
cesso, um agente invisível que pro-
vocava a doença, porque era possí-
vel notar que quando se injetava a 
saliva de um cão doente em outro 
saudável este último passava a ter 
os mesmos sintomas. 

Postulados de Pasteur-Koch
Junto com Koch, Pasteur então for-
mulou os princípios básicos da for-
mação e da identificação de um 
agente responsável por uma doença, 
chamados de postulados de Pasteur- 
Koch (Roberto Koch, 1843-1910, bac-
   teriologista a lemão). O primeiro 
postulado reza que se deve isolar da 
pessoa, do animal ou do vegetal do-
ente um microorganismo ou um 
agente que seja sempre o mesmo 
quando isolado de diferentes indi-

víduos com a mesma doença. Se-
gundo postulado: manter em labo-
ratório e produzir sucessivas gera-
ções desse microorganismo fora do 
indivíduo doente. Terceiro: provo-
car a doença experimental inocu-
lando o agente patogênico num 
animal-testemunha sadio da mes-
ma espécie, de modo a provocar a 
mesma patologia. 

No caso da raiva, ele não conse-
guia ver nada no material isolado. 
Mas o pesquisador era capaz de 
manter a substância isolada, passan-
do de um tecido para outro e depois 
provocar a doença em um cão sadio 
injetando esse agente nele. Ocorre 
que Pasteur não conseguia cultivar 
o que não via, como fazia com as 
bactérias. “Os vírus da febre amare-
la e da varíola só foram visualizados 
depois da invenção do microscópio 
eletrônico em 1932”, contou. 

O que Pasteur conseguia fazer 
era preparar um extrato da medu-
la de cães raivosos e injetar em 
outros cães. Experimentou injetar 
em coelho e conseguiu produzir 
um coelho doente. Transmitindo 
a doença de coelho em coelho, ob-
teve fi nalmente um extrato de me-
dula que, injetada no coelho, pro-
duzia uma infecção com ausência 
de sintomas. 

Pasteur injetou nos cães essa 
preparação e não produziu nenhu-
ma doença neles, mas verifi cou que 
ela os protegia da raiva. “Quando 
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Ilustração do New York Times de 1831 mostra cidade sob a epidemia de cólera 
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injetava saliva de cão raivoso, ele 
descobriu duas coisas formidáveis: 
primeiro, a demonstração dos seus 
postulados com Koch; segundo, o 
princípio da atenuação”, relatou 
Hildebrando. Todas as experiên-
cias bem-sucedidas o levaram a 
testar o extrato de medula no ho-
mem, com o agente patológico 
atenuado, para ver se podia provo-
car uma reação positiva de resis-
tência, em 1885. O candidato foi o 
jovem alsaciano Joseph Meister, 
mordido por um cão raivoso. Deu 
certo. A isso se seguiu um sucesso 
internacional enorme. Chegaram 
a levar da Rússia para a França um 
jovem que tinha também sido infec-
tado. Vacinado, foi salvo. Pouco de-
pois, em 1888, nascia o Instituto 
Pasteur. “O instituto tornou-se num 
centro mundial de estudos pela pro-
cura de vacinas contra doenças 
transmissíveis.”

O interesse pelo saneamento 
como medida profilática contra 
doenças interessou do m Pedro II. 
O imperador se correspondia com 
o cientista francês e pediu-lhe que 
se ocupasse da febre amarela, en-
tão um dos graves problemas de 
saúde brasileiros. Pasteur tinha 
conseguido fazer a vacina contra 
a raiva por meio de um processo 
gradativo de adaptação e dimi-
nuição da virulência do agente 
infeccioso. Com a febre amarela 
não foi possível. 

A grande contribuição contra 
a doença foi dada inicialmente 
pelo médico cubano Carlos Finley 
(1833-1915), em 1894, que formu-

No Brasil existiram cientistas 
com espírito semelhante. Adolpho 
Lutz (1855-1940) e Emílio Ribas 
(1862-1925) também foram volun-
tários com outras pessoas para ex-
periências de transmissão da febre 
amarela pelo Aedes aegypti em 1902, 
quase na mesma época em que Re-
ed. De um grupo de voluntários, 
três se infectaram. Também os bra-
sileiros confi rmaram a hipótese de 
Finley. Foram essas experiências 
que possibilitaram a erradicação da 
febre nos Estados Unidos e a aber-
tura do canal do Panamá, em 1906. 
Elas encorajaram Oswaldo Cruz 
(1872-1917) a realizar a grande 
campanha de febre amarela no Rio 
de Janeiro, que levou praticamente 
à eliminação da doença na cidade 
no começo do século XX. O vírus 
da família Rhabdoviridae, gênero 
Lyssavirus, só foi descoberto em 
1930 por Max Theiler (1899-1972), 
um sul-africano que trabalhava nos 
Estados Unidos. Ele o cultivou em 
embrião de galinha e produziu a 
vacina com o vírus atenuado. 

Além de Pasteur, outros cientis-
tas tiveram papel importante nas 
descobertas que precederam a era 
genômica. O alemão Paul Ehrlich 
(1854-1915), por exemplo, foi o 
pre decessor da descoberta dos 
grandes compostos químicos e é 
tido como o pai da quimioterapia. 
Já o polonês Rudolf Virchow (1821-
1895) desenvolveu as bases da pato-
logia celular. Além disso, a criação 
de algumas tecnologias, em parti-
cular a espectrometria de massa 
(1919), a cristalografia de raios X 

“Enquanto 
não 
entendermos 
melhor 
o sistema 
imunológico 
e as 
mutações 
adaptativas 
talvez não 
consigamos 
vencer 
o grande 
desafi o da 
patologia 
infecciosa” 

lou a hipótese da trans-
missão por mosquitos. 
Ele fez essa dedução por 
causa da relação entre a 
epidemia crescente e o 
aumento da população 
de mosquitos. A hipó-
tese de Finley não tinha 
como ser demonstrada 
porque não se conseguia 
isolar o agente. O italia-
no Giuseppe Sanarelli 
(1864-1940) contestou 
o cubano, acreditando 
que o agente etiológico 
era o bacilo icteróide.

Em 1900, o setor de 
saúde do Exército norte-
americano no meou o mé-
dico Walter Reed (1851-
1902), que foi a Cuba e ao 
Panamá para estudar a 
transmissão da febre 
amarela. Reed e voluntá-
rios se deixaram picar 
pelo Aedes aegypti, que se 
infectava picando pa-
cientes com a febre, e 
conseguiram demonstrar 
a relação entre a doença 
e o mosquito. “Naquele 
tempo os cientistas eram 
um pouquinho mais dis-
postos a provar suas hi-
póteses se oferecendo 
como voluntários”, ob-
servou. “Hoje o código 
de ética impede isso, mas 
nem precisava proibir 
porque não se encontra 
mais esse tipo de volun-
tário entre nós.” 
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Louis Pasteur, Fred Sanger e Paul Ehrlich: contribuições essenciais para a ciência
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(1920) e a microscopia eletrônica 
(1932) contribuíram signifi cativa-
mente para o desenvolvimento des-
sa área científi ca. “A criação dessas 
três estruturas permitiram o nasci-
mento da genômica, da era da bio-
logia molecular”, afirmou Hilde-
brando, ele próprio um pesquisa-
dor da genética de microorganis-
mos desde o início dos anos 1960. 

A descoberta da estrutura mole-
cular do DNA em 1953 por Francis 
Crick (1916-2004) e James Watson 
(1928) levou à possibilidade de 
compreender a natureza da infor-
mação genética. Com ela houve o 
desenvolvimento, a partir de 1960, 
do código genético, fruto das des-
cobertas de Sydney Brenner, co-
autor de estudo junto com Crick, 
que levou à descrição do código 
como sendo determinado por trin-
ca de bases. 

Os pesquisadores do Instituto 
Pasteur André Lwoff (1902-1994), 
Jacques Monod (1910-1976) e Fran-
çois Jaboc (1920-), ganhadores do 
Nobel de 1965, formularam a teo-
ria pela qual se entende a transcri-
ção e a regulação da informação 
genética. Essa informação não é 
expressa e transmitida para o cito-
plasma e por organismos de uma 
maneira explosiva, tudo ao mesmo 
tempo – ela é transmitida ordena-
damente por meio de um progra-
ma sucessivo de expressão e repres-
são das informações, de maneira a 
constituir um ciclo progressivo de 
acumulação de informações que 
vai formando o organismo, seja o 
de uma bactéria ou de um mamí-
fero superior, como os primatas. A 
ciência evoluiu nesses períodos 
com uma vasta colaboração entre 
os institutos de vários países. 

“Eram umas 20 ou 30 pessoas 
conversando constantemente e si-
multaneamente desenvolvendo a 
biologia molecular”, contou Hilde-
brando. Até que, em 1975-76, surgi-
ram os trabalhos de Frederick San-
ger, que desenvolveu a técnica de 
seqüenciamento com Walter Gilbert 
e Paul Berg. O método permite ana-
lisar a informação genética existen-
te em uma seqüência de DNA. San-
ger ganhou o Nobel de Química 
duas vezes. Em 1958, por ter deter-
minado a estrutura molecular da 
insulina, e em 1980, pelos trabalhos 
com Gilbert e Berg. Pode-se dizer 

que a técnica criada por eles permi-
tiu o nascimento da genômica.

Com técnicas automatizadas foi 
possível fazer o primeiro seqüencia-
mento do genoma humano, concluí-
do em 2003 ao custo de US$ 3 bi-
lhões. “Hoje a previsão é de chegar-
mos a um seqüenciamento do ge-
noma de um homem, com várias 
outras técnicas, por US$ 1 mil em 
24 horas.” Também é possível se-
qüenciar os agentes patogênicos 
com rapidez. Já foi feito o seqüen-
ciamento completo, por exemplo, 
do vírus Hemofi lus infl uenzae, res-
ponsável pelas pneumonias que 
ocorrem na gripe.

“É neste momento que sinto cer-
ta decepção”, admitiu o cientista 
brasileiro. “Ainda falta muita coisa 
para entender.” Hildebrando chama 
de dogma a crença em vigor até há 
pouco tempo de que a genômica 
tudo explica pelo trio DNA-RNA-
proteína e com isso é possível enten-
der e proteger a humanidade contra 
as doenças atuais e as que ainda 
aparecerão. “Quando trabalhava no 
Pasteur convivendo com vários ga-
nhadores do Nobel, estava conven-
cido de que tinha a verdade na mão 

e iria resolver o problema da malá-
ria”, contou. “Eu dizia, nas entrevis-
tas, que teria a vacina pronta em 
cinco anos, no máximo em dez anos.” 
Essa crença no poder da genômica 
simplifi cada era partilhada por che-
fes de laboratórios importantes, do 
mundo inteiro, afirmou. “Ocorre 
que ainda estamos esperando por 
essa vacina realmente efi caz feita a 
partir das pesquisas genômicas.” 
Existem hoje vacinas contra a malá-
ria, que provocam alguma imunida-
de em alguns grupos de pessoas – 
mas são imunizantes produzidos 
pelo velho método pasteuriano. 

A expectativa nos anos 1980 e 
1990 era de que bastava defi nir os 
alvos moleculares e com isso a 
maneira pela qual tinha que de-
senvolver a droga efi ciente, como 
se toda a informação científi ca ne-
cessária para resolver o problema 
estivesse dada. “A realidade parece 
mostrar que ainda falta conheci-
mento.” Os cientistas tentam, por 
exemplo, compreen der o real sig-
nificado do chamado DNA não 
codifi cante, que constitui mais de 
80% do genoma, já foi considera-
do lixo ou DNA de reserva, mas 
hoje, sabe-se, é bastante conserva-
do em suas seqüências. “Se ele é 
conservado, diria papai Darwin, 
deve servir para muita coisa que 
ainda não sabemos”, afi rmou. Para 
Hildebrando, existe certa ilusão de 
que a ciência brasileira evoluiu 
muito na parte fundamental, mas 
não na de aplicações. “Então se 
estimula a todos a correr para fa-
zer ciência aplicada.” 

A síntese do recado passado pe-
lo veterano cientista é um pedido 
especial de atenção com a ciência 
fundamental e com o desenvolvi-
mento de informações básicas de 
conhecimento científico. “São os 
futuros pesquisadores que terão de 
resolver essas questões e fazer a ge-
nômica funcionar melhor nas ques-
tões de saúde”, afi rmou. “Enquanto 
não entendermos melhor o sistema 
imunológico e as mutações adapta-
tivas talvez não consigamos vencer 
o grande desafi o da patologia infec-
ciosa, que é de nos livrar de uma 
maneira defi nitiva dos agentes pa-
togênicos.” O parasitologista espera 
que as gerações futuras tenham um 
projeto um pouco mais seguro de 
sobrevivência da espécie. ■

“Existe certa 
ilusão de que 
a ciência 
brasileira 
evoluiu muito 
na parte 
fundamental, 
mas não na 
de aplicações. 
Então se 
estimula a 
todos a correr 
para fazer 
ciência 
aplicada”
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