
 

0 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  FFEEDDEERRAALL  DDEE  PPEERRNNAAMMBBUUCCOO  

CCEENNTTRROO  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  BBIIOOLLÓÓGGIICCAASS  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  GGEENNÉÉTTIICCAA  

  
  

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  PPÓÓSS--GGRRAADDUUAAÇÇÃÃOO  EEMM  GGEENNÉÉTTIICCAA  

DDIISSSSEERRTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  MMEESSTTRRAADDOO  

 
AMANDA GOMES DE OLIVEIRA 

 

DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE 
REPLICONS REPÓRTERES PARA TRIAGEM DE DROGAS 

ANTIVIRAIS CONTRA O VÍRUS DA FEBRE AMARELA. 

RECIFE 

2011 



 

  

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

AAMMAANNDDAA  GGOOMMEESS  DDEE  OOLLIIVVEEIIRRAA  
  

DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE 
REPLICONS REPÓRTERES PARA TRIAGEM DE DROGAS 

ANTIVIRAIS CONTRA O VÍRUS DA FEBRE AMARELA. 

 

RECIFE 

2011 

Dissertação apresentada ao 
Programa de Pós-graduação 
em Genética da Universidade 
Federal de Pernambuco como 
requisito para obtenção do grau 
de Mestre em Genética pela 
UFPE. 

Orientadora: Laura Helena Vega Gonzales Gil, PhD. 
 
Co-orientador: Giovani Rota Bertani, PhD. 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oliveira, Amanda Gomes de    
      Desenvolvimento e aplicação biotecnológica de replicons repórteres para 
triagem de drogas antivirais contra o vírus da febre amarela / Amanda Gomes 
de Oliveira. – Recife: O Autor, 2011. 
        
      111 folhas : il., fig., tab. 

 Orientadora: Laura Helena Vega Gonzales Gil 
 Co-Orientador: Giovani Rota Bertani  

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CCB. 
Genética, 2011. 

Inclui bibliografia 
 

1.  Febre amarela 2. Arboviroses 3. Biotecnologia farmacêutica I. Título. 
 
                                             
      616.91854                CDD (22.ed.)              UFPE/CCB-2011-108                                                              
                               

 

 



 

  

ii 

 

 
 



 

  

iii 

 

AAggrraaddeecciimmeennttooss  
 
 

Em primeiro lugar a Deus por todo o apoio nas horas em que me sentia incapaz e 

sozinha, nos momentos de desespero, quando eu pensava que não iria dar certo ou eu 

não conseguiria. Foi mais que uma fortaleza. 

A minha Orientadora Dra. Laura Gil por mais uma etapa concluída com muita força, 

ensinamentos e apoio. Nunca vou esquecer a confiança a mim depositada, que além de 

profissional é uma amiga. 

Ao meu Co-Orientador Dr. Giovani Bertani pelo incentivo e apoio em todas as 

horas em que eu precisei.  

A minha família por ter me dado suporte e muito carinho nos momentos difíceis, 

meu pai Romildo, meu irmão André, e meu esposo Neto, mas principalmente minha mãe 

Gerusa, que me carregou no colo e enxugou minhas lágrimas. 

Aos meus amigos do mestrado Ronaldo, Isabelle, André, Fernanda e Bruna que 

fizeram o fardo das disciplinas serem menos pesado com a amizade e companheirismo. 

Aos meus amigos/irmãos de bancada Sabrina, Andréa Rangel, Georgia, Mayara, 

Valter, Jefferson e Sandra que juntos sempre fizemos uma super equipe que se ajuda e 

faz dar certo. 

As minhas amigas de sempre Andresa, Verônica, Diégina, Joelma, Yara e Natalia 

que acima de tudo estão sempre do meu lado nas alegrias e tristezas da vida, muito 

obrigada pela confiança. 

 A toda família laviteana por todo o apoio e incentivo no decorrer do 

desenvolvimento desse trabalho, sendo o mais profissional impossível. 

 A todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Genética da UFPE, 

pelos ensinamentos e confiança e oportunidade de fazer parte do corpo discente deste 

curso. 

 À Dra. Tânia Maria de Almeida Alves do Laboratório de Química de Produtos 

Naturais pertencente ao Centro de Pesquisas René Rachou (FIOCRUZ – MG) pelos 

extratos naturais enviados com tanto carinho toda vez que nós os solicitávamos. 

 À FACEPE pelo apoio financeiro durante esses dois anos de mestrado. 

 E a todos que direta ou indiretamente contribuíram para o sucesso desta 

dissertação. 

  

  

  



 

  

iv 

 

RReessuummoo  
 
A re-emergência da febre amarela e sua significância como um problema de saúde 

pública tem gerado um interesse para o desenvolvimento de novas ferramentas vacinais e 

agentes antivirais contra este vírus. Drogas antivirais, específicas para o vírus da febre 

amarela, não estão disponíveis para a população e cerca de 200.000 casos são 

estimados por ano no mundo. Métodos tradicionais para triagem de antivirais são 

laboriosos, demorados e dificultosos para serem utilizados em testes em larga escala. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades antivirais de diversos substratos 

naturais da biblioteca da Fiocruz-MG, usando uma linhagem celular estável expressando 

um replicon bicistrônico do vírus da febre amarela. O replicon nomeado rep-FA17D-

LucNeoIres foi construído em nosso laboratório, através da deleção da proteínas 

estruturais virais e inserção dos genes do repórter Luciferase firefly, neomicina 

fosfotransferase, e um elemento Ires (Internal Ribosome Entry Site) para a tradução das 

proteínas não-estruturais virais. Assim, a replicação do genoma do replicon pode ser 

mensurada pela expressão do gene repórter Luciferase. Neste estudo nós analisamos 

cerca de 2000 extratos naturais brasileiros (através de um ensaio em larga escala) 

utilizando-se a linhagem celular BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres, a qual expressa 

constitutivamente o replicon construído. A eficiência deste sistema foi comprovada 

inicialmente através de uma caracterização criteriosa, com ensaios de replicação celular e 

utilização do antiviral interferon alfa, os quais comprovaram que o método desenvolvido é 

sensível, rápido e muito eficiente para triagem de drogas antivirais em larga escala. Entre 

os extratos naturais estudados, trinta e cinco extratos apresentaram uma inibição de 50% 

ou mais na expressão do gene repórter luciferase, sendo que nenhum destes extratos 

apresentou características citotóxicas. Estudos adicionais estão sendo realizados para a 

caracterização antiviral destes 35 extratos identificados. No presente estudo foi 

desenvolvida uma técnica inovadora de triagem antiviral e os resultados obtidos com os 

extratos naturais podem ser de grande impacto para a identificação e desenvolvimento de 

drogas antivirais contra flaviviroses. 

 
 
 
Palavras – chave: Febre Amarela, Antivirais, Replicon. 
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AAbbssttrraacctt  
 
The re-emergence of Yellow Fever and its significance as a public health problem has 

generated the interest for the development of new vaccines approaches and antiviral 

agents. Antiviral drugs are not available to the population and about 200.000 cases of 

yellow fever are estimated per year in the world. Traditional methods for antiviral screening 

are laborious, time-consuming and difficult to use in high-throughput assays. The aim of 

this work was to evaluate the antiviral properties of several natural substrates from a 

Fiocruz-MG library using a stable cell line expressing a bicistronic replicon of yellow fever 

virus. The replicon named rep-YF17D-LucNeoIres, was constructed in our laboratory, 

across a deletion of structural proteins and insertion of the reporter gene firefly luciferase 

(Luc), the neomycin selection marker gene (Neo) and the EMCV internal ribosome entry 

site (IRES), for translation of the nonstructural viral proteins. Thus, replication of the 

replicon genome can be measured by Luciferase reporter gene expression. In this study 

we analyzed about 2000 Brazilian natural extracts using the cell line BHK-21-rep-YFV17D-

LucNeoIres, which constitutively expressed the replicon constructed. The possible 

cytotoxicity of each substrate was also evaluated during the experiment. The efficiency of 

this system was initially established through a careful characterization, with trials of cell 

replication and use of antiviral interferon alpha, which proved that the developed method is 

sensitive, fast and very efficient for screening of antiviral drugs in high-throughput assays. 

Thirty-five extracts showed an inhibition of 50% or more of luciferase activity. None of 35 

extracts proved to be cytotoxic. Additional studies are underway to characterize these 

antiviral extracts identified 35. In this study we developed a novel technique for screening 

antiviral and the results obtained with the natural extracts can greatly impact for the 

identification and development of antiviral drugs against flaviviruses. 

 
 
Keywords: Yellow Fever, Antivirals, Replicon. 
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C Proteína do capsídeo 

CDC Centers for Disease Control and Prevention  

C-terminal                   Carboxi-terminal 

DMSO dimetil-sulfóxido (dimethyl sulfoxide)  

DNA Ácido Desoxirribonucléico 

E Proteína estrutural do Envelope 

FA Febre Amarela 

FITC Isotiocianato de fluoresceína (fluorescein isothiocyanate) 

IFN   Interferon 

M Proteína estrutural da Membrana 

MEM Meio Mínimo Essencial Eagle (Minimum Essential Media Eagle) 

mRNA RNA mensageiro 

N-terminal Amino-Terminal 

NS Proteína não estrutural do vírus 

NS1 Proteína não estrutural 1 

NS2 Proteína não estrutural 2 

NS3 Proteína não estrutural 3 

NS4 Proteína não estrutural 4 

NS5 Proteína não estrutural 5 

NTP Nucleotídeo Trifosfato 

PBS Tampão Fosfato Salina (Phosphate Buffered Saline) 

PCR Reação em Cadeia da Polimerase (polymerase chain reaction) 

RNA Ácido Ribonucléico 

RE Retículo Endoplasmático 

SFB Soro Fetal Bovino  

UTR Região Não Codificadora (Untranslated Regions) 

  

  

  

  

  

  

  



 

  

x 

 

LLiissttaa  ddee  SSíímmbboollooss  

 
% Por cento 
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IInnttrroodduuççããoo  
 

A família Flaviviridae é composta por três gêneros: Flavivirus, Pestivirus e 

Hepacivirus. Alguns flavivírus são transmitidos por artrópodes e causam significante 

morbidade e mortalidade em humanos. Os flavivírus emergentes de grande importância 

na saúde pública são: dengue, febre amarela, febre do oeste do Nilo e encefalite 

japonesa. Anualmente são notificados mais de 50.000.000 casos de dengue, 200.000 

casos de febre amarela e 50.000 casos de encefalite japonesa. A febre amarela é uma 

doença infecciosa aguda, de curta duração, gravidade variável, causada pelo vírus da 

febre amarela, ocorrendo na América do Sul e na África. Sua transmissão pode ocorrer 

em áreas silvestres e urbanas, porém o vírus e a evolução clínica são idênticos na 

doença. Logo, a diferença está apenas nos transmissores e no local geográfico de 

aquisição da infecção. No Brasil, a erradicação do Aedes aegypti na década de 50, aliada 

à disponibilização da vacina, interrompeu a transmissão da febre amarela em áreas 

urbanas. Mesmo com esforços do Ministério da Saúde no combate a novos focos da 

doença através de um monitoramento e vacinação de viajantes e trabalhadores de áreas 

de alto risco, ou seja, em áreas silvestres, ainda há um grande risco de ocorrência de uma 

nova epidemia em áreas urbanas, visto que o vetor urbano, o mosquito Aedes aegypti, 

está adaptado ao cenário urbano brasileiro. Não há uma terapia antiviral específica e 

efetiva para o tratamento de infecções causadas por flavivírus. Portanto, o 

desenvolvimento de vacinas e agentes antivirais para a prevenção e tratamento de 

infecções por membros deste gênero são de prioridade a saúde pública. Testes de drogas 

antivirais dependem de ensaios biológicos trabalhosos e demorados que dificultam a 

triagem de um grande número de drogas. O constante risco da reemergência destas 

doenças remete o desenvolvimento de novas ferramentas na busca de antivirais. Novas 

tecnologias em genética reversa para flavivírus abriram margem ao desenvolvimento de 

novas estratégias para a triagem de drogas antivirais. Em princípio, um gene repórter, tal 

como a luciferase, é clonado no genoma viral ou em replicons sub-genômicos. A 

transfecção de células susceptíveis com o vírus ou replicon repórter resulta na expressão 

do gene repórter luciferase. Deste modo, o nível de expressão da luciferase reflete a 

replicação do RNA viral, podendo-se monitorar a supressão da replicação viral por 

potenciais inibidores. Neste estudo propomos o desenvolvimento de uma linhagem celular 

contendo o replicon repórter do vírus da febre amarela para triagem de drogas antivirais 

para este vírus e a triagem de 2.000 extratos naturais em busca de antivirais para os 

flavivírus. 
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11..  RREEVVIISSÃÃOO  DDAA  LLIITTEERRAATTUURRAA  

 
1.1. Aspectos Epidemiológicos da Febre Amarela 

 
A Febre Amarela (FA) é uma febre hemorrágica, muitas vezes letal, transmitida ao 

homem através da picada de insetos culicídeos. Esta doença mantêm-se endêmica em 

vastas zonas da América do Sul e África provocando surtos endêmicos, periódicos, 

principalmente nas zonas urbanas adjacentes às florestas tropicais (STAPLES; MONATH, 

2008).   

A origem do vírus causador da febre amarela foi motivo de discussão e polêmica 

durante muito tempo, porém estudos recentes utilizando novas técnicas de biologia 

molecular comprovaram sua origem africana (BARRETT; HIGGS, 2007). Trata-se de uma 

doença antiga e historicamente compôs um dos maiores problemas de saúde pública, 

causando epidemias generalizadas durante os séculos 17, 18, 19 e início do 20 

(GUBLER, 2004).  

Surtos de Febre Amarela ocorrem na África há muitos anos. O primeiro registro de 

epidemia de FA na África ocorreu entre as tropas britânicas, em St. Louis, no 

Senegal, em 1778 (HADDOW, 1965). Em 1940, no Sudão, houve uma epidemia onde 

estima-se que 40.000 pessoas foram infectadas, em um total de 230.000 habitantes. 

Neste mesmo ano, foi instituído um programa de vacinação em massa que contribuiu para 

a redução considerável da doença nos países que participaram do programa. Apesar de 

haver um programa de vacinação permanente e de controle emergencial após um surto, 

ainda houve um severo episódio na Etiópia em 1960, ocorrendo 3000 óbitos. Hoje a FA é 

ameaça constante em alguns países africanos, não deixando de ressaltar que entre eles 

estão os países mais pobres do mundo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).  

Nas Américas o primeiro registro epidêmico ocorreu na Península de Yucatán em 

1648, provavelmente parte de uma grande epidemia que envolveu algumas Ilhas do 

Caribe em 1647-1649.  Existe um manuscrito maia que descrevia xekik (vômito preto), 

que é uma manifestação grave característica da FA. O termo febre amarela foi 

provavelmente utilizado pela primeira vez por Griffin Hughes em seu livro História Natural 

de Barbados (1750), antes, cerca de 150 nomes distintos foram designados à doença 

(BARRETT; HIGGS, 2007). Um grande avanço na compreensão da epidemiologia da FA 

ocorreu em 1909, quando Walter Reed e a Comissão da Febre Amarela, em Cuba, 

documentaram que a FA era transmitida pelo mosquito Aedes aegypti entre os humanos, 

foram utilizados voluntários para o estudo da doença. Essa mesma teoria tinha sido 

cogitada anteriormente por Carlos Finlay em 1881. A partir da identificação da 
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transmissão da FA pelo Aedes aegypti surgiram intensos programas de combate ao 

culicídeo na América, resultando numa dramática queda no número de casos de febre 

amarela nos anos 70. Porém, devido ao relaxamento no combate do mosquito, a febre 

amarela re-emergiu em diversos países da América, concomitatemente com a re-

infestação do vetor (Figura 1) (GUBLER, 2004). 

 

 

Figura 1- Distribuição geográfica do Aedes aegypti nas Américas durante os anos 30, 70 e 2004. 
 

       Fonte: Gubler (2004). 
 

 A referência à febre amarela no Brasil data de 1685 na ocorrência de um surto em 

Olinda, Recife e interior de Pernambuco. Um ano depois atingiu a população de Salvador, 

segundo o historiador Odair Franco. Campanhas de prevenção possibilitaram o controle 

das epidemias, mantendo um período de silêncio epidemiológico por cerca de 150 anos 

no País (FRANCO, 1969).  A febre amarela foi reintroduzida, em 1849, na primeira grande 

epidemia ocorrida na capital do Império - Rio de Janeiro, quando um navio americano 

chegou a Salvador, procedente de New Orleans e Havana, infectando os portos e se 

espalhando por todo o litoral brasileiro (BENCHIMOL, 1994). No início do século XX uma 

intensa campanha para erradicação da doença, considerada vergonha nacional, foi feita 

por Oswaldo Cruz, então diretor de saúde pública. Várias campanhas e tentativas de 

erradicação do mosquito transmissor estenderam-se durante as décadas seguintes até 

que em 1942, houve a notificação dos últimos 3 casos urbanos  no Acre (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2004). Historicamente, surtos epizoóticos têm sido relatados no Brasil (e em 

outros países endêmicos) em determinadas periodicidades, variando de região em região. 

Na década de 40 (Figura 2), houve um deslocamento sequencial do vírus da febre 
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amarela do Centro-Oeste (Mato Grosso) para a costa, sendo a doença relatada no 

Nordeste (Bahia), Sudeste (Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo), e no sul brasileiro 

(STRODE, 1951; VASCONCELOS, 2010).  

 

 

Figura 2- Mapa da mobilidade do vírus da febre amarela em regiões brasileiras nas décadas de 30 e 40. 

Fonte: Vasconcelos (2010). 

 

A notificação de casos de FA é fundamental para a tentativa de controle de novos 

surtos, permitindo a instalação de programas de prevenção e controle. Em 1950, foi 

aberta a Agenda Sanitária Nacional com o propósito de conter a epidemia e localizar 

melhor o espaço urbano, ações que geraram a erradicação do vetor em 1955. Porém, 

com o relaxamento dessas campanhas e cuidados, em 1976 o mosquito voltou à re-

infestar o território brasileiro (VIANA, 2009).  

Embora tenha havido novos esforços no controle do mosquito, e 

consequentemente da doença, a FA perdura até os dias mais atuais com recentes 

notificações. Com a disponibilização da vacina, e o combate ao vetor, os casos urbanos 

foram erradicados, e atualmente, apenas os casos silvestres são notificados 

(VASCONCELOS, 2003).  

                   Febre Amarela 

1º Outubro 1931 a 30 de Setembro 1932 

1º Outubro 1933 a 30 de Setembro 1934 

1º Outubro 1934 a 30 de Setembro 1935 

1º Outubro 1935 a 30 de Setembro 1936 

1º Outubro 1937 a 30 de Setembro 1938 

1º Outubro 1938 a 30 de Setembro 1939 

1º Outubro 1940 a 30 de Setembro 1941 

1º Outubro 1942 a 30 de Setembro 1943 
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Até 1999 a vigilância de FA no Brasil era exclusiva de casos em humanos, mas 

com a observação de mortes de primatas não-humanos em vários municípios de 

Tocantins e Goiás, e o subseqüente surgimento da FA na população alertou o país ao 

eventual risco de casos humanos de FA silvestre (evento sentinela) (ROMANOS, 2008). 

Posteriormente, cerca de 260 casos foram notificados no período de 2000 a 2004, 

principalmente em duas epidemias que ocorreram ambas no estado de Minas Gerais. Em 

2007, houve a notificação de seis casos de FA no país, sendo dois casos no estado do 

Amazonas, dois em Goiás, um em Roraima e outro no Pará. Das pessoas que contraíram 

a doença, cinco morreram. No primeiro semestre de 2008 o Ministério da Saúde 

contabilizou oito casos suspeitos da doença sob investigação em todo o país. Três deles 

localizavam-se no Distrito Federal, dos quais um resultou em morte. Devido ao surto da 

atividade da FA, e ao aumento da mobilidade das populações humanas, assim como o 

tráfico de animais silvestres virêmicos, casos de infecções ocorridos nas regiões florestais 

endêmicas vêm sendo exportados para outras cidades, incluindo Rio de Janeiro, São 

Paulo e Campinas. De dezembro de 2008 até abril de 2009 foram confirmados 20 casos 

de FA no Rio Grande do Sul, nove resultaram em morte. Quase no mesmo período, 

houve 28 casos em São Paulo, resultando em 11 óbitos (CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION, 2010; VASCONCELOS, 2010).  

A vacinação contra a febre amarela no Rio Grande do Sul (desde 2001) e São Paulo é 

realizada apenas em locais onde ocorreram as epizootias e em áreas de municípios 

adjacentes, dentro de uma margem de segurança. Daí, a maioria da população humana 

suscetível ao vírus não é vacinada. Isso sugere que a circulação do vírus da febre 

amarela entre a população humana suscetível pode aumentar o risco de transmissão 

deste arbovírus a seres humanos, e especialmente para os macacos (hospedeiros 

primatas não-humanos), como foi observado nos estados do Rio Grande do Sul em 2008 

e São Paulo em 2009 (VASCONCELOS, 2010). 

O risco de novas epidemias de FA no Brasil é ainda acrescido pela expansão da 

distribuição e densidade do vetor local da doença, o inseto Aedes aegypti, que por sua 

vez já se encontra disseminado em todos os 27 estados da Federação (VASCONCELOS, 

2003). 

No mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 200 mil 

novos casos ocorrem a cada ano, ocasionando aproximadamente 30 mil óbitos anuais, e 

existem em torno de 40 países em risco de infecção pelo vírus da febre amarela na África 

e América do Sul somando um total de 900 milhões de pessoas susceptíveis à doença 

(Figura 3). 
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Figura 3- Distribuição geográfica da febre amarela na África e América do Sul. 
 

                      Fonte: Barrett; Higgs (2007). 

 

1.2. O vírus da febre amarela 

 
O vírus da febre amarela (VFA) pertence à família Flaviviridae representada por 

aproximadamente 70 tipos virais, sendo a maioria deles transmitidos por artrópodes 

(arbovírus). Taxonomicamente os arbovírus são formados por vírus pertencentes a 8 

famílias virais e 14 gêneros, mas os arbovírus de maior importância à Saúde Pública 

pertencem basicamente a três famílias virais: Flaviviridae, Togaviridae, e Bunyaviridae 

(GUBLER, 1997).  

O VFA é considerado o protótipo da família Flaviviridae, membros desta família 

possuem uma estrutura esférica de aproximadamente 40 a 50 nm de diâmetro composto 

de um núcleocapsídeo icosaédrico de 30 nm de diâmetro, circundado por um envelope 

viral derivado da célula hospedeira. Este envelope viral apresenta finas projeções em sua 

superfície, correspondentes às proteínas estruturais, do envelope e de membrana, como 

observado na figura 4 (GUBLER, 1997).  
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Figura 4- Morfologia dos flavivírus e suas principais proteínas estruturais. 

 

                     Fonte: Batista (2006). 

 

O VFA é um vírus de RNA, fita simples e polaridade positiva, com um genoma de 

aproximadamente 11 Kb. Similar ao mRNA do hospedeiro, o genoma possui uma 

estrutura cap na região 5’, diferenciando-se por não ter a região 3’ poliadenilada. Ao invés 

da cauda poli A, há uma sequência altamente conservada de alguns nucleotídeos que 

dão origem a uma estrutura stem-loop estável, que confere estabilidade ao genoma e 

fornece sinais para a iniciação da tradução e síntese do RNA (GARDNER; RYMAN, 2010). 

O RNA viral possui uma 5’ UTR (untranslated region - região não-codificadora) de 

aproximadamente 100 pb, uma ORF (Open Reading Frame – quadro aberto de leitura) 

que codifica uma poliproteína precursora de aproximadamente 4000 aminoácidos, e uma 

região 3’ UTR de aproximadamente 500 pb (BATISTA, 2006; CHANG, 1997; ROEHRIG, 

1997). Ambas as UTRs contêm elementos de RNA que são essenciais para uma eficiente 

tradução e replicação do genoma (BRINTON, 2002). 

A poliproteína precursora é processada por proteases virais e do hospedeiro dando 

origem a 10 proteínas maduras, sendo 3 estruturais: capsídeo (C), pré-

membrana/membrana (prM/M) e envelope (E), e 7 não-estruturais (NS): NS1, NS2a, 

NS2b, NS3, NS4a, NS4b e NS5 (Figura 5).   

 

Figura 5- Representação esquemática do genoma e do processamento da poliproteína do vírus da febre 
amarela. 

  Fonte: Sampath; Padmanabhan (2009). 
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A proteína C é altamente básica por possuir um grande número de lisinas e 

argininas, característica necessária para a neutralização da carga negativa do RNA viral. 

Com um peso molecular de aproximadamente 11 kDa, esta proteína interage com o RNA 

viral formando a estrutura do nucleocapsídeo, e com a proteína estrutural do envelope, 

através de uma região hidrofóbica, sendo portanto essencial para a formação da partícula 

viral. A região C-terminal desta proteína apresenta um domínio hidrofóbico altamente 

conservado que atua como uma seqüência sinal para a translocação da proteína 

precursora prM/E para o retículo endoplasmático (RE) da célula do hospedeiro, o qual é 

importante para o apropriado processamento destas proteínas (GUBLER; KUNO; 

MARKOFF, 2007). 

A prM é uma glicoproteína de 26 kDa, precursora da proteína estrutural M de 8 kDa, 

sendo produzida durante o processo de maturação viral no complexo de Golgi. A clivagem 

da proteína prM durante a maturação viral resulta no rearranjo das estruturas oligoméricas 

na superfície do vírion, promovendo a infecciosidade a partícula viral madura (CHANG, 

1997; ROEHRIG, 1997; WENGLER; WENGLER, 1989).   

A proteína estrutural E, uma glicoproteína de 53 a 54 kDa com cerca de 494 a 501 

aminoácidos, é a maior componente da superfície do vírion. Esta proteína se encontra 

como um homotrímero na superfície das partículas maduras e pode ser achada 

intracelularmente em heterodímeros E-prM. É associada a muitas atividades biológicas, 

tais como: ligação ao receptor, hemaglutinação de eritrócitos, estimulação do sistema 

imune através da indução de anticorpos neutralizantes e proliferação de monócitos / 

macrófagos, adesão e fusão específica de membrana, penetração e montagem da 

partícula viral (HENCHAL et al., 1990; CHANG, 1997). A proteína do envelope é 

subdividida em três domínios distintos: DI, abrangendo a região central da molécula e 

contendo epítopos do subcomplexo e tipo específico; DII, o qual contém a maior parte dos 

contatos do homodímero de proteína E e apresenta epítopos de reação cruzada; DIII, 

localizado na porção C-terminal da proteína e tem relação com a virulência de 

determinadas cepas virais e ligação de anticorpos neutralizantes (CRILL; CHANG, 2004; 

FIGUEIREDO, 1999a). A proteína E é caracterizada por conter a maior parte dos epítopos 

de anticorpos neutralizantes (COSTA et al., 2007).  

As proteínas C, prM e E contêm uma seqüência C-terminal hidrofóbica responsável 

pelo ancoramento na membrana e pela transferência do polipeptídeo para o lúmen do 

retículo endoplasmático (CHANG, 1997). Estas proteínas têm uma função primária na 

participação da formação da partícula viral. Já as proteínas NS são responsáveis pela 
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replicação do RNA viral, e evasão da resposta imune do hospedeiro (PUIG-BASAIGOITI, 

2006). 

A NS1 é uma glicoproteína de 39 a 41 kDa com doze resíduos conservados de 

cisteína e dois sítios de glicosilação nas posições 208 ou 209, os quais são importantes 

no processamento e secreção desta proteína (CHANG, 1997; ROEHRIG, 1997). A NS1 é 

translocada para o retículo endoplasmático (RE) através de uma seqüencia sinal 

localizada na porção C-terminal hidrofóbica da proteína E do envelope, e é originada após 

o processamento e clivagem da proteína precursora NS1-2A. A dimerização desta 

proteína ocorre após o processamento e pode ser encontrada nos compartimentos 

intracelulares, na superfície da célula e em forma secretada. NS1 está envolvida nas 

etapas de replicação do genoma viral e também tem sido implicada na patogenicidade da 

infecção (LINDENBACH; THIEL; RICE, 2007). 

A NS2A (24 kDa) embora não tenha sua função bem estabelecida, acredita-se que 

atue no processamento da NS1 e na replicação viral (CHANG, 1997; FALGOUT; 

CHANOCK; LAI, 1989). Possui um sítio de clivagem adicional serina dependente de 

protease, no qual resulta na liberação do C-terminal truncado com um produto de 22 kDa 

(NESTOROWICZ et al., 1994). A NS2B, uma proteína de 14 kDa, tem em seu N-terminal 

um cofator da serina protease ligado à tripsina e forma um complexo estável com a NS3 

(CHAMBERS et al., 1993). 

A NS3 apresenta um peso molecular de 69 kDa, e com um total de 618 a 623 

aminoácidos altamente conservados na maioria dos flavivírus. Possui atividades 

enzimáticas multifuncionais, tais como serina protease, NTPase e RNA helicase 

trifosfatase (TEO; WRIGHT, 1997; ROEHRIG, 1997). A atividade protease é localizada na 

porção N-terminal, exigindo como co-fator a proteína NS2B e atua também no 

processamento da poliproteína precursora em proteínas maduras junto com proteases 

celulares (MURTHY et al., 2000). As atividades NTPase e RNA helicase trifosfatase 

residem na porção C-terminal da proteína e são essenciais para a replicação do genoma 

viral (LINDENBACH; THIEL; RICE, 2007). 

A proteína NS4 é clivada, transformando-se em NS4A e NS4B, com peso 

molecular de 16 kDa para a NS4a e 28 kDa para a NS4B (ROEHRIG, 1997). Estudos 

indicam o envolvimento da NS4A na replicação do genoma viral através da interação com 

a proteína NS1 (LINDEBACH; RICE, 1997; LINDEBACH; RICE, 1999). NS4B também 

aparenta estar envolvida na replicação por se apresentar junto ao sítio possivelmente 

envolvido na replicação do RNA viral (WESTAWAY et al., 1987). 
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A proteína NS5 (104 a 106 kDa) possui 900 aminoácidos e é a mais conservada 

proteína dos flavivírus. Acredita-se que possua função de RNA polimerase dependente de 

RNA, pois possui o motivo ácido aspártico glicina-glicina no qual está presente em todas 

as RNA polimerases dependentes de RNA (TAN et al., 1996). No N-terminal da NS5 há 

uma sequência homóloga a 2’O-metiltransferase, sendo esta provavelmente envolvida na 

metilação da estrutura 5’ cap RNA (BALEOTTI, 2008; KOONIN, 1993; KÜMMERER, 2006; 

PUIG-BASAGOITI, 2006).  

 

1.2.1 Replicação do vírus da febre amarela 

 

 Ao nível molecular, a replicação do VFA, e outros flavivirus, parece simples, 

produzindo apenas 10 proteínas numa célula infectada. Contudo, é evidente que a 

interação entre os flavivírus e a célula é extremamente complexa, tal como a exploração 

da maquinaria celular hospedeira para a síntese de proteínas virais, necessárias para a 

sua propagação e para antagonizar ou evadir a resposta antiviral. O vírus entra na célula 

do hospedeiro após a interação da proteína E com o receptor na superfície celular, e esta 

internalização ocorre via endocitose mediada por receptor (GARDNER; RYMAN, 2010). 

Um rearranjo conformacional de E ocorre no ambiente do endossomo num pH baixo, no 

qual facilita a fusão do envelope lipídico viral com a membrana endossomal e liberação do 

nucleocapsídeo dentro do citoplasma celular. Com a liberação do nucleocapsídeo, há a 

tradução imediata do RNA viral, gerando uma poliproteína que é posteriormente 

processada por proteases virais e celulares. A tradução dos flavivírus é dependente de 

cap e é iniciada num códon AUG próximo a extremidade 5’ do genoma. O processo de 

tradução e de replicação do genoma dos flavivírus ocorre em associação a estruturas 

intracelulares membranosas derivadas do retículo endoplasmático (RE) (MACKENZIE, 

2005). Após a tradução inicia-se a replicação do genoma viral que é iniciado com a 

síntese do genoma em fita RNA negativa, no qual serve como fita molde para a síntese da 

fita de RNA positiva. A síntese do RNA viral é assimétrica, com um acúmulo momentâneo 

de 10 vezes mais de fitas positivas em relação às negativas. Os RNA de fita positiva 

produzidos podem ser utilizados para um novo ciclo de tradução ou serem empacotados 

pelas proteínas estruturais. A formação das partículas virais ocorrem no lúmen do RE e a 

maturação dessas partículas virais ocorre via complexo de Golgi, local de clivagem da 

proteína prM em M (YU, 2008). A liberação da partículas maduras ocorre através da 

membrana celular hospedeira por exocitose (Figura 6) (PASTORINO et al., 2010). 
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Figura 6- Ciclo replicativo dos flavivírus. 

                                                      Fonte: Pastorino et. al. (2010). 

 

1.3. Modo de Transmissão 
 

A transmissão da FA pode ocorrer em áreas urbanas (homem-mosquito-homem), 

silvestres (transmissão horizontal macaco-mosquito-macaco) e rurais (regiões entre áreas 

de vegetação nativa e áreas de agricultura em expansão) sendo que suas manifestações 

clínicas não dependem do local onde ocorre a transmissão, e entre eles não existem 

diferenças dos pontos de vista etiológico, clínico e fisiopatológico (Figura 7).  

 

 

Figura 7- Ciclo de transmissão da febre amarela. 

                                               Fonte: Adaptado pela autora de Whitehead; Durbin; Murphy (2007). 
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As únicas diferenças referem-se aos elementos que formam o ciclo de manutenção, ou 

seja, o tipo de hospedeiro e espécies de vetores envolvidos na transmissão da arbovirose 

(CASTIÑEIRAS; MARTINS, 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

No ciclo urbano, o vírus é transmitido de homem a homem pela picada da fêmea do 

mosquito Aedes aegypti infectada pelo VFA. Neste ciclo não há participação de animais 

domésticos na manutenção viral, apenas o homem é o hospedeiro responsável pela 

infecção dos mosquitos. Em geral, também é o homem que introduz o vírus numa área 

urbana. Uma vez introduzido o vírus no ambiente urbano, o paciente infectado 

desenvolverá viremia, podendo expressar a doença e servir de fonte de infecção a novos 

mosquitos. Assim, o ciclo se perpetua, até que se esgotem os suscetíveis ou se realize 

vacinação em massa da população para bloquear a transmissão (VASCONCELOS, 

2003).  

Já o ciclo silvestre é mais complexo, pois a transmissão se processa entre primatas 

não-humanos (macacos) e mosquitos silvestres, e por transmissão transovariana do vírus 

no próprio mosquito. Esses mosquitos vivem habitualmente nas copas das árvores. Na 

América do Sul, os principais mosquitos transmissores da febre amarela silvestre são os 

pertencentes aos gêneros Haemagogus e Sabethes. Todos os gêneros de macacos do 

Novo Mundo são susceptíveis ao vírus da febre amarela e podem, portanto, atuar como 

hospedeiros deste arbovírus, pois são basicamente arborícolas e habitam o mesmo 

extrato arbóreo que o mosquito vetor. Os macacos que mais têm sido associados com a 

ocorrência de epizootias no Brasil são do gênero Alouatta, Cebus e Callithrix. Há 

evidências de participação de outros hospedeiros, como marsupiais, quando não há 

disponibilidade de primatas não humanos na região (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).  

A febre amarela silvestre ocorre acidentalmente pela penetração do homem no 

ciclo enzoótico natural. Esta forma epidemiológica da doença é uma séria ameaça às 

populações rurais e um risco permanente para a introdução do vírus nas grandes cidades 

e pequenas localidades, infestadas pelo Aedes aegypti (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

Assim, se um indivíduo que foi infectado na floresta por mosquitos silvestres chegar a um 

local infestado por Aedes aegypti durante o período de viremia pode iniciar um surto de 

febre amarela urbana (SANTUCCI, 2008).  

Na África há ainda um ciclo intermediário de transmissão da FA que ocorre em 

savanas úmidas ou semi-úmidas, podendo produzir epidemias em pequena escala em 

comunidades rurais. Mosquitos semi-domésticos infectam tanto macacos e hospedeiros 

humanos, e esse maior contato homem-mosquito infectado leva à doença. Este é o tipo 
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mais comum de surto visto nas últimas décadas em países deste continente (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2010). 

 

1.4 Manifestações clínicas 

 

A febre amarela pode ser definida como uma doença infecciosa viral aguda de 

curta duração cuja gravidade variada, pode ocorrer sob formas oligossintomáticas, até 

formas fulminantes, em que os sintomas clássicos de icterícia, albuminúria e hemorragias 

estão presentes. O período de incubação compreende 3 a 6 dias, e é seguido pelo 

surgimento abrupto dos sintomas. A forma clássica é caracterizada por duas fases 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).  

A primeira fase é caracterizada por infecções assintomáticas ou sub-clínicas que, 

junto com as formas leves da doença, muitas vezes são diagnosticadas apenas com 

exames laboratoriais específicos. Podendo ser confundida com outras doenças tais como 

a dengue, febre Lassa e a febre hemorrágica Crimean-Congo (GARDNER; RYMAN, 

2010). Cerca de 90% dos casos são de formas leves e moderadas. Na forma leve o 

indivíduo possui febre moderada súbita acompanhada ou não de cefaléia, mal estar, 

astenia (fraqueza orgânica) e tontura. Esse quadro é relativamente passageiro chegando 

a ser revertido em algumas horas ou em até 2 dias, evoluindo espontaneamente para a 

cura. Na forma moderada o quadro clínico é iniciado abruptamente com febre alta e 

cefaléia intensa, congestão conjuntival, dores musculares, náuseas, vômitos e calafrios, 

frequentemente manifestando os sinais de Faget (aumento da temperatura e diminuição 

do pulso). Durante o período de infecção os títulos virêmicos são altos e suficientes para 

haver transmissão através do repasto sanguíneo de mosquitos. Entretanto, entre 48 a 72 

horas após o início dos sintomas, uma elevação das aminotransferases séricas pode 

preceder o aparecimento da icterícia. Essa primeira fase da doença é chamada de 

“período de infecção” e corresponde ao período de viremia, podendo durar de 2 a 4 dias 

(GARDNER; RYMAN, 2010; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004; MONATH, 2005). 

Em aproximadamente 20% dos pacientes, a febre reaparece numa forma mais 

severa, representando o período de intoxicação, onde se observa febre alta, vômitos, 

hemorragia gastrointestinal, dor epigástrica, prostração e desidratação. Essa é a segunda 

fase da doença conhecida por “período de intoxicação ou de localização”. A FA é muitas 

vezes diferenciada de outras febres virais hemorrágicas devido à severidade dos danos 

característicos causados no fígado e o aparecimento de icterícia (daí o nome flavus; em 

latim amarelo). Isso ocorre porque o vírus deixa a circulação e localiza-se em órgãos 
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como fígado, baço, coração, como também nos linfonodos. Injúria nos rins 

frequentemente leva a albuminúria extrema e falha renal aguda (GARDNER; RYMAN, 

2010).  As disfunções orgânicas são causadas diretamente pelo vírus amarílico, ou são 

decorrentes de reações imunológicas secundárias desta agressão. Nos casos fatais, a 

agressão ao organismo é de caráter universal, havendo comprometimento simultâneo, em 

maior ou menor grau, de praticamente todos os órgãos. A hemorragia e a congestão 

vascular intensa são as alterações mais constantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

Surge icterícia do tipo verdínica (oxidação da bilirrubina em biliverdina) e segue-se o 

curso da doença com manifestações hemorrágicas digestivas (vômito preto) e nos casos 

gravíssimos há sangramentos nas vias aéreas, ouvido e gengivas e através da urina. Nas 

mulheres pode ser observada metrorragia. Após 5 ou 7 dias da doença, em alguns 

pacientes se instala a insuficiência renal, que se não devidamente tratada há a evolução 

para necrose tubular aguda. O óbito costuma ocorrer durante o 6º ou 7º dia do início dos 

sintomas, raramente após o 10º dia há evolução para a cura espontânea dos pacientes, 

recuperando-se de forma lenta, mas sem sequelas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004; 

MONATH, 2005). 

Em camundongos a inoculação do vírus da febre amarela desencadeia encefalite 

fatal. Por outro lado, a infecção experimental de macacos rhesus determina tropismo 

semelhante ao observado no homem, sendo o fígado o órgão mais afetado e a infecção 

viral detectada em células de Küpffer e hepatócitos (MONATH, 2008). 

 

1.5 Tratamento e Prevenção da Febre Amarela 

 

 Atualmente não existe nenhuma droga específica contra a FA e a vacinação, 

utilizando o vírus atenuado, continua sendo a forma mais efetiva de prevenção contra a 

doença. O tratamento é apenas sintomático e requer cuidados na assistência ao paciente 

que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso com reposição de líquidos e das 

perdas sanguíneas, quando indicado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

 As únicas formas de evitar a Febre Amarela são a vacinação contra a doença, a 

educação da população e a conscientização sobre sua responsabilidade na prevenção da 

doença (VASCONCELOS, 2003). 

 Nos anos 30 foram desenvolvidas duas vacinas de vírus atenuados contra a FA. 

Uma, a Vacina Neurotrópica Francesa (VNF) foi feita através de 128 passagens em 

cérebro de camudongo do vírus selvagem viscerotrófico francês, isolado em Senegal em 

1927. Em 1940, e no início de 1950, 40 milhões de doses da vacina foram aplicadas 
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através da escarificação da pele junto à vacina contra a Varíola, em países da África 

Ocidental de domínio francês, numa campanha obrigatória de vacinação (STAPLES; 

MONATH, 2008). A vacina foi muito eficaz declinando o número de casos de FA, mas 

gerou um alto índice de casos de encefalite em crianças. Em 1980, o seu uso e fabricação 

foram abandonados (GARDNER; RYMAN, 2010). 

 A segunda vacina produzida, a 17D, foi obtida por Theiler e Smith (1937), fazendo-

se 176 passagens seriadas da cepa Asibi em células de galinha e de murinos, chegando 

à atenuação empírica do vírus, no qual apresentou uma diminuição do viscerotropismo e 

competência vetorial dos mosquitos (THEILER; SMITH, 1937). Embora casos fatais 

associados à vacinação contra a FA tenham sido relatados (GALLER et al., 2001; 

MARTIN et al., 2001), a vacina 17D é considerada a vacina de maior sucesso 

desenvolvida até o momento (KÜMERER, 2006), onde mais de 400 milhões de doses já 

foram administradas. A vacina 17D deu origem ainda a duas sublinhagens: a 17D-206 e a 

17DD, ambas passaram por cerca de 250 passagens em culturas celulares. Essas são as 

vacinas utilizadas atualmente, tendo 4 locais de fabricação das mesmas: Instituto Pasteur 

em Dakar, no Senegal; Bio-Manguinhos, Fiocruz, Rio de Janeiro, Brasil; e Sanofi Pasteur 

nos Estados Unidos e na França, no qual produzem um total de 20 a 25 milhões de doses 

ao ano (KÜMERER, 2006; GARDNER; RYMAN, 2010. 

 No Brasil, desde 1937, a vacina é produzida pelo Instituto de Tecnologia em 

Imunobiológicos Bio-Manguinhos (Fiocruz), utilizando-se a cepa 17DD, e é indicada para 

todas as pessoas que vivem ou se dirigem para áreas nacionais de risco da doença 

(Região Norte, Centro Oeste, estado do Maranhão, parte dos estados do Piauí, Bahia, 

Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), onde há casos 

da doença em humanos ou circulação do vírus entre animais (macacos), e para algumas 

áreas internacionais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). Dois a cinco por cento dos 

vacinados podem apresentar, do 5º ao 10º dia após a vacinação, cefaléia, dores 

musculares e febre baixa. Esta reação dura geralmente 1 a 2 dias.  A imunidade ocorre a 

partir do 10° dia após a vacinação, perdurando por um período mínimo de 10 anos, 

período estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para o recebimento de 

doses de reforço (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).  

 Infelizmente ainda há uma ameaça potencial à expansão territorial da febre 

amarela silvestre no Brasil e um perigo do estabelecimento da febre amarela urbana, com 

conseqüências imprevisíveis para a Saúde Pública (GOMES, 2008). Apesar de existir a 

vacina gratuita contra a FA, há algumas contra indicações que restringem o uso da 

vacina. Essa vacina é produzida em ovos embrionados de galinha, logo é contra indicada 
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para indivíduos que apresentem qualquer tipo de hipersensibilidade às proteínas do ovo e 

à gelatina. Além disso, idosos, imunossuprimidos, crianças com menos de 9 meses e 

mulheres grávidas devem evitar fazer uso da vacina (CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION, 2010).  

 No Brasil, no período de 1999 a 2003 foram notificados 4 casos de eventos graves 

após a vacinação contra febre amarela, com evolução para óbito. O pequeno número de 

casos avaliados e a ampla utilização da vacina de febre amarela no mundo, associados 

aos dados disponíveis destes casos, apontam para uma predisposição individual ainda 

não conhecida ou capaz de ser identificada. (FIGUEIREDO, 1999b; MONATH; HEINZ, 

1996).  

 

1.5.1 Antivirais para flavivírus 

 

Um agente antiviral ideal não deve interferir nos mecanismos de defesa celular 

contra a infecção viral, mas sim deve complementar a imunidade celular e a resposta 

humoral de anticorpos para deter a reprodução viral. A substância antiviral deve reunir 

diversas características como: apresentar grande espectro de atividade antiviral; ter 

potência suficiente para a completa inibição da replicação viral, pois inibição incompleta 

pode apenas prolongar a doença; ter propriedades farmacocinéticas favoráveis para 

reagir apenas no órgão alvo aonde a infecção viral pode estar localizada (SIMONI, 2003).  

Atualmente ainda não há uma droga antiviral aprovada contra VFA ou outro 

flavivírus, embora seja provável que o tratamento antiviral, se desenvolvido, deva ser 

efetivo quando administrado na fase inicial da doença (MONATH, 2008). Um número de 

agentes anti-flavivirais com um amplo espectro de alvos putativos tem sido descritos, 

incluindo aqueles que atuam na membrana viral, na tradução, na proteína cinase c-Src, 

na RNA polimerase, α-glucosidase, mRNA, 2’-O-metiltransferase e na RNA polimerase 

dependente de RNA (LI, 2008). Algumas categorias de inibidores para flavivírus têm sido 

estudadas, tais como inibidores da síntese do nucleosídeo trifosfato, incluindo o ácido 

micofenólico (MPA), ribavirina e 6-azauridina (PUIG-BASAIGOITI, 2006).  

 

1.5.1.1 Ribavirina 

 

 A Ribavirina (1-β-D-ribofuranosil-1H-1, 2,4-triazole-3-carboxamida), descoberta em 

1970 e considerada um dos mais importantes compostos na história da pesquisa de 

drogas antivirais, é uma purina com um amplo espectro de atividade contra uma 
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variedade de vírus de DNA e RNA (Figura 8) (MONATH, 2008). Foi primeiramente 

aprovada para uso em seres humanos no tratamento do vírus sincicial respiratório, hoje 

também é utilizada em casos de febre Lassa, que é um tratamento em curto prazo 

(MCCORMICK et al. 1986). A ribavirina é um nucleosídeo análogo, cujo mecanismo de 

ação inclui a inibição da inosino monofosfato desidrogenase (IMPDH), requerido para a 

síntese de novas guaninas, fundamental na replicação viral (GHOSH; BASU, 2008). 

Posteriormente, diversos outros mecanismos foram descritos sobre atividades antivirais 

da ribavirina, tais como: inibição da guanililtransferase do vírus Vaccinia pela ribavirina 5’-

trifosfato (TP) (BOUGIE; BISAILLON, 2004), da RNA polimerase dependente de RNA do 

vírus da Influenza (ERIKSSON, 1977) e da helicase do reovírus (RANKIN, 1989).  

Em combinação com o IFN-α peguilado tem sido relatado como primeira linha para 

a terapia de viroses da família Flaviviridae, principalmente contra o vírus da hepatite C, 

mas tem se mostrado de efeito tóxico para o tratamento, levando a neutropenia 

(diminuição do numero de neutrófilos), trombocitopenia (diminuição do número de 

plaquetas) e anemia (diminuição do número de hemoglobina) (MANNS et al., 2001; DE 

FRANCESCHI et al., 2000). Um dos principais efeitos colaterais da ribavirina é a anemia 

hemolítica, resultante da acumulação da forma trifosfatada da droga em eritrócitos 

(MONATH, 2008; OJWANG, 2005).  

Adicionalmente, a terapia com ribavirina pode resultar no agravamento de doenças 

cardíacas, podendo levar à morte por infarto do miocárdio. Seu uso também pode 

provocar alterações respiratórias com o aparecimento de tosse, dispnéia, faringite e 

sinusite. É contra indicado em mulheres grávidas devido ao seu potencial efeito 

teratogênico (AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2010; MANNS et al., 2001). Aliado aos 

efeitos colaterais, outro ponto negativo para o uso da ribavirina é o custo elevado pela 

falta de concorrência dos genéricos, já que há apenas poucas empresas licenciadas para 

a sua fabricação e comercialização. A ribavirina representa cerca de metade do custo do 

tratamento da Hepatite C (MALONE; TRAN; POORDAD, 2005). 

 

 
 

Figura 8- Estrutura da Ribavirina. 

Fonte: Dizionario della salute (2010). 
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1.5.1.2 Interferon e imunomoduladores 

 

O termo interferon (IFN) deriva da capacidade destas citocinas interferirem na 

infecção celular por vírus. Consiste em 5 subfamílias distintas de proteínas chamadas 

IFN-α, IFN-β e IFN-ω (tipo I), IFN-γ (tipo II) e IFN-λ (Tipo 3). Sua produção e liberação 

endógena ocorre em resposta a vírus e outros indutores, e possuem diversas ações 

biológicas dentre elas efeitos antivirais, imunomoduladores e antiproliferativos complexos 

(AKIRA et al., 2008; LORENZI et al., 2008 ). 

O IFN-α é uma família de 20 polipeptídios estruturalmente relacionados, 

codificados cada um por um gene distinto. Nas células o estímulo mais potente para a 

produção do IFN tipo I é a infecção viral, especialmente de dsRNA (AKIRA et al., 2008; 

BIRON, 2007). O IFN tipo I inibe a replicação viral, fazendo com que as células sintetizem 

várias enzimas, tais como a 2’,5’ oligoadenilato sintetase (OAS), que ativa a ribonuclease 

L (RNase L) na clivagem de RNA viral no hospedeiro. Essas enzimas interferem na 

transcrição de RNA ou DNA viral e na replicação viral. A ação antiviral do IFN-α é 

primariamente uma ação parácrina, na qual uma célula infectada por vírus secreta IFN 

para proteger as células vizinhas que ainda não estão infectadas, ou seja, “estado 

antiviral”. O IFN secretado por uma célula infectada pode agir também de modo autócrino 

para inibir a replicação viral na própria célula (AKIRA, 2009; BIRON, 2007; LORENZI et al., 

2008).  

Em 1970, houve o início da utilização do IFN em ensaios clínicos em humanos, 

utilizando o IFN proveniente de leucócitos humanos. Sua produção em larga escala 

comercial avançou com o advento da tecnologia do DNA recombinante, onde o IFN 

passou a ser produzido por expressão protéica em Escherichia coli. O IFN-α humano é 

produzido sinteticamente, dando origens às variáveis IFN-α-2a e IFN-α-2b, aparentemente 

com eficácias semelhantes. Podem ser utilizados no tratamento de várias doenças: 

Hepatites B e C, leucemias, linfomas, melanomas e carcinoma de células renais. O IFN, 

em certos casos, pode suprimir a replicação do RNA do vírus da Hepatite C (HCV) para 

níveis indetectáveis. Além disso, o IFN pode normalizar os níveis séricos de amino-

transferase. Mas, infelizmente, devido principalmente a mutações virais o efeito do IFN é 

temporário e uma resposta sustentada ocorre em apenas 8% a 9% de pacientes 

cronicamente infectados com HCV. Além disso, a maioria dos pacientes, no entanto, tem 

dificuldade para tolerar o tratamento com interferon (GARY, 2000). 
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Ao longo dos anos, houve a tentativa de se melhorar os resultados no uso do IFN-α 

adicionando modificações na molécula. A resposta virológica sustentada com interferon 

sozinho é entre 15% e 20%. Modificações na molécula do interferon, com a combinação 

de polietilenoglicol, prolongam a duração do efeito terapêutico do medicamento de modo 

a que a administração deve ocorrer numa menor freqüência (uma vez por semana em vez 

de três vezes por semana). Esta forma de interferon é conhecido como o interferon 

peguilado. A administração ocorre através de injeções subcutâneas. Porém há diversos 

efeitos colaterais resultantes da utilização do medicamento, como: sensação de estado 

gripal generalizado, fadiga intensa (astenia), depressão, leucopenia, plaquetopenia, dores 

de cabeça, musculares e articulares, alterações neuropsiquiátricas, alopecia, anorexia, 

reações auto-imunes, hipo ou hipertireoidismo e retinopatia. Quando o tratamento é 

associado a ingestão de ribavirina há ainda a possível ocorrência de anemia, 

provavelmente devido a uma combinação de hemólise reversível e supressão 

hematopoiética da medula óssea pelo interferon (COOKSLEY, 2009; FENSTERL; SEM, 

2009; PESTKA, 2007). 

Durante uma grave epidemia do vírus da dengue na ilha de Cuba em 1981, o 

interferon alfa foi administrado a crianças e adultos diagnósticados com dengue. Apesar 

de um melhoramento da doença ter sido descrito, não há outros relatos do uso de IFN em 

pacientes com infecção pelo vírus da dengue (DENV) (LEYSSEN, 2003; LIMONTA, 1984). 

Também na década de 1980, foram feitos ensaios com um pequeno número de pacientes 

tailandeses infectados com o vírus da encefalite japonesa mostrando resultados 

encorajadores (HARINASUTA; NIMMANITYA; TITSYAKORN, 1985), mas, no entanto, um 

estudo duplo-cego mais recente controlado por placebo em crianças vietnamitas com este 

mesmo vírus (o primeiro estudo randomizado controlado de antiviral para qualquer 

flavivírus) mostrou que o IFN-α não provocou nenhum impacto no resultado global dos 

pacientes (SOLOMON et al., 2002). 

 

1.5.1.3 Outras drogas antivirais 

 

Existem em estudo diversas drogas sintéticas e naturais que possuem possível 

atividade antiviral contra a família Flaviviridae, porém não há nenhuma droga em uso em 

humanos que apresente atividade antiviral específica e eficiente contra estes vírus. 

A Tiazofurina (2-β-D-ribofuranosilthiazole-4-carboxamida), um análogo sintético da 

ribavirina, é um inibidor inosina monofosfato desidrogenase, utilizado nos últimos estágios 

da leucemia. Esse composto foi testado em macacos rhesus infectados com VFA Dak 
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1279 e tratados com altas doses de tiazofurina (1100 mg/m2), mas não foi obtido sucesso 

(MONATH, 2008).  

Nucleosídeos trifosfatados como o ácido micofenólico, pirazofurina, 2-thio- 

azauridina e o ciclopentenilcitosina foram descritos por possuírem uma ação inibitória 

contra o WNV (RAY; SHY, 2006). Todos esses compostos inibem a oritidina 

monofosfatase decarboxilase (OMPDC), exceto o ácido micofenólico, o qual possui a 

mesma ação da ribavirina contra o IMPDH (GHOSH; BASU, 2008). 

Drogas derivadas de alcalóides isoquinolonas, extraídos ou sintetizados da 

Amaryllidaceae, apresentaram boa atividade antiviral in vitro. Foram testadas as 

atividades antivirais de 18 alcalóides isoquinolínicos (de origem natural e sintética) contra 

vírus das famílias Flaviviridae e Bunyaviridae. Neste estudo, 13 dos compostos testados 

apresentaram atividade contra os flavivírus testados. A seletividade dos compostos em 

geral foi pequena, sendo que a citotoxicidade em células que não foram infectadas 

(controle), de um grande número dos alcalóides testados, foi dez vezes maior do que o 

potencial antiviral em células infectadas com um flavivírus (GABRIELSEN, 1992). A 

pancratistatina, um conhecido alcalóide de Amaryllidaceae também exibiu pronunciado 

efeito antiviral contra encefalite, e o vírus da dengue, em estudos in vitro (IDSO et al., 

2000). A atividade antiviral destes alcalóides decorre geralmente de uma inibição da 

replicação viral, e não pela inativação extracelular direta dos vírus (RENARD-NOZAKI, 

1989). 

 Brequinar, um análogo do ácido quinolinocarboxílico sintético, é um agente antiviral 

capaz de inibir o VFA e o DENV, em estudos in vitro. Esta droga atua como inibidor da 

dihidroorotato desidrogenase celular, uma enzima que é necessária para a biossíntese de 

pirimidinas (RAY; SHY, 2006). Estudos in vitro com o brequinar, mostraram que mutações 

na proteína do envelope viral reduzem a eficiência da droga. Como resultados, o estudo 

indicou que (i) brequinar bloqueia a síntese do RNA viral por depleção de pirimidinas 

intracelulares e (ii) o composto também exerce atividade antiviral através da inibição da 

montagem e liberação da partícula viral (QUING et al., 2010). 

O composto Triaryl pyrazoline {[5-(4-chloro-phenyl)-3-thiophen-2-yl-4,5-dihydro-

pyrazol-1-yl]-phenyl-methanone}, em cultivos celulares, apresentou atividade antiviral para 

o vírus do Oeste do Nilo, vírus da dengue, vírus da encefalite São Luís, vírus da febre 

amarela e outros vírus com genoma de RNA. Relata-se que sua ação está na inibição da 

replicação viral e não na prevenção da entrada do vírus ou formação e liberação da 

partícula viral, porém estudos in vivo ainda devem ser realizados (PUIG-BASAGOITI, 

2006; GOODELL, 2006). 
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1.6 Genética reversa em vírus com RNA de cadeia simples e polaridade positiva 

  

Durante mais de uma década o uso da genética reversa nos flavivírus, ou seja, a 

síntese de RNA in vitro a partir do cDNA do genoma viral clonado (clone infeccioso), vem 

se desenvolvendo muito e tem fornecido dados essenciais para o estudo desses vírus. Já 

foram descritas construções de clones infecciosos para diversos flavivírus tais como: o 

vírus da febre amarela (RICE, 1989), o vírus da dengue sorotipo 1 (DENV-1) (PUR, 2000), 

DENV-2 (KINNEY, 1997; POLO, 1997), DENV-3, DENV-4 (LAI, 1991), o vírus do Oeste 

do Nilo (WNV) (YAMSHCHIKOV, 2001), o vírus da Encefalite Japonesa (JEV) (YUN, 2003; 

ZHAO, 2005) e vírus da Encefalite Transmitida por Carrapatos (TBEV) (HAYASAKA, 

2004a).  

O sistema de genética reversa em vírus tem se mostrado uma potente ferramenta 

para investigações sobre o ciclo de vida viral; papel das proteínas virais na 

patogenicidade; avaliação da função das proteínas virais no sistema imune do hospedeiro; 

desenvolvimento de vacinas; empacotamento do vírus e liberação da partícula viral 

(ZABEREZHNYI, 2004).  

A partir dos clones infecciosos também vêm sendo desenvolvidos sistemas de 

genética reversa denominados de replicons, ou RNA auto replicativo, que são vetores 

subgenômicos considerados poderosas ferramentas para estudo da replicação viral, 

pesquisas de novas drogas antivirais e desenvolvimento de vacinas. Para a obtenção dos 

replicons, as proteínas estruturais virais são geralmente total ou parcialmente deletadas, 

permitindo a replicação autônoma do RNA sem que ocorra o empacotamento mediado 

pelas proteínas estruturais e conseqüente formação da partícula viral. Como não há 

formação de partícula viral o replicon é incapaz de se disseminar para outras células 

(KHROMYKH, 2000).  

A construção de replicons já foi demonstrada para diversos vírus com RNA de 

cadeia positiva como: vírus Sindbis (XIONG et al., 1989), vírus Semliki Forest 

(LILJESTROM; GAROFF, 1991; TANNIS et al., 2005), vírus da Encefalite Venezuelana 

Eqüina (PUSHKO et al., 1997), vírus da rubéola (TZENG et al., 2001), poliovírus 

(KAPLAN; RACANIELLO, 1988), rinovírus humano 14 (MCKNIGHT & LEMON, 1996), 

vírus Kunjin (HARVEY et al., 2004; KHROMYKH; WESTAWAY, 1997; TANNIS et al., 

2005), vírus da diarréia viral bovina (ANSARI et al., 2004; BEHRENS et al., 1998), vírus 

da hepatite c (BLIGHT et al., 2002; LOHMANN et al., 1999),  vírus da encefalite do 

carrapato (TBEV) (YOSHII et al., 2005), vírus da Febre do Nilo (ROSSI et al., 2005; SHI et 
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al., 2002), vírus da febre amarela (JONES et al., 2005a) e DENV-2 (JONES et al. 2005b; 

PANG et al. 2001a, b). Vários estudos com flavivírus têm demonstrado a utilização de 

replicons para expressão de genes heterólogos, geralmente inseridos na região deletada 

das proteínas estruturais ou no início da extremidade 3’ UTR. A expressão de sequências 

heterólogas em replicons de flavivírus também pode ser mediada através da construção 

de replicons bicistrônicos, sendo que neste caso a expressão do segundo cístron é 

dependente de um sítio interno para a ligação do ribossomo (Internal Ribosome Entry Site, 

IRES) (KHROMYKH, 2000).  

 

1.6.1 Aplicações de replicons em triagem de drogas antivirais 

 

Há vários tipos de ensaios para triagem de compostos antivirais, principalmente 

baseados em vírus vivos, virus-like particle (VLPs) e em replicons virais. Os testes 

tradicionais são baseados na monitoração da inibição da replicação através da 

observação dos efeitos citopáticos, quantificação da produção viral por ensaio de placas, 

ou pela avaliação da replicação do RNA viral por RT-PCR (CHAMBERS, 1990; 

KHROMYKH, 1997; 2000). A inibição do efeito citopático é um método mais comum, já 

que a maioria dos vírus gera esse efeito. A vantagem é a redução de falsos positivos. 

Porém, há duas desvantagens: o uso de vírus infeccioso, que dependendo do vírus 

necessita de um laboratório de nível de biossegurança maior, e o teste é bastante 

laborioso, além de que leva um tempo considerável para a obtenção de resultados. Logo, 

não é um método onde se possa aplicar técnicas de triagem em larga escala (GREEN, 

2008; NOBLE et al., 2010).   

Nas últimas décadas a disponibilidade do sistema de genética reversa para 

diversos flavivírus (clones infecciosos e replicons sub-genômicos), possibilitou o 

desenvolvimento de novos ensaios para a triagem de diversas drogas antivirais. Através 

da clonagem de um gene repórter no genoma viral ou em replicons sub-genômicos é 

possível triar células transfectadas com o vírus repórter ou o replicon repórter, analisando 

a expressão do gene repórter, como a luciferase. Desde modo, o nível de expressão da 

luciferase reflete a replicação do RNA viral, e pode ser utilizado para monitorar a 

supressão da replicação viral por potenciais inibidores. Alternativamente, podem-se 

desenvolver linhagens celulares contendo estes replicons repórteres, para isto faz-se 

necessário a clonagem de genes de resistência a certas drogas como, por exemplo, o da 

neomicina fosfotransferase. Este tipo de linhagem celular é considerado uma tecnologia 

de ponta para a triagem, em grande escala, de novas drogas antivirais (ROSSI, 2005; 
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NOUEIRY, 2007; MOLENKAMP, 2003). A clonagem de genes repórteres em replicons, e 

o desenvolvimento de linhagem celulares contendo esses replicons repórteres têm sido 

recentemente muito utilizada para triagem de drogas antivirais. Este tipo de ensaio 

possibilita a triagem de drogas antivirais em larga escala, possibilitando o 

desenvolvimento de testes rápidos e menos trabalhosos que os métodos tradicionais 

(HAO et al., 2007; PUIG-BASAGOITI et al, 2005; PUIG-BASAGOITI et al., 2006; 

NOUEIRY et al., 2007). 

Replicons repórteres também podem ser utilizados como VLPs (Virus-Like Particle), 

ou seja, através do empacotamento do RNA do replicon com proteínas estruturais virais 

fornecidas in trans. O empacotamento dos replicons em VLPs podem ser gerados pela 

co-transfecção de células com o RNA do replicon repórter, e um vetor plasmideal ou viral 

expressando as proteínas estruturais in trans. Alguns trabalhos têm obtido sucesso na 

expressão de proteínas estruturais de flavivírus, utilizando os vírus Sindbis ou Semliki 

Forest como vetores para expressão de proteínas estruturais e empacotamento em in 

trans de replicons de flavivírus. A infecção de células permissivas com as VLPs leva a 

expressão do gene repórter clonado no replicon empacotado. É um método seguro por 

que só gera um ciclo de infecção, e vantajoso porque pode triar potenciais inibidores de 

entrada e replicação viral ao mesmo tempo (KHROMYKH, et. al. 1998; PUIG-BASAGOITI 

et. al, 2005).  

No presente estudo foi desenvolvido um sistema de triagem em larga escala para 

antivirais contra o vírus da febre amarela, baseado no desenvolvimento de uma linhagem 

celular contendo o replicon repórter bicistrônico do vírus da febre amarela.  
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22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 
2.1 Objetivo Geral 
 

 Desenvolver um sistema rápido e sensível, através de novas tecnologias em 

genética reversa viral, para realizar a triagem de componentes antivirais contra os vírus 

da febre amarela em extratos da flora e micota brasileira. 

 

 
2.2 Objetivos Específicos 
 

- Construir um replicon repórter bicistrônico (rep-FA17D-LucNeoIres) por recombinação 

homológa em levedura, contendo o gene repórter Luciferase e o gene de resistência a 

droga Neomicina. 

 

- Estabelecer uma linhagem celular expressando o replicon repórter bicistrônico 

construído. 

 

- Realizar a triagem de extratos da flora e micota brasileira, a procura de extratos com 

atividade antiviral contra o vírus da febre amarela. 

 



 
Desenvolvimento e Aplicação Biotecnológica...                       OLIVEIRA, A. G.  

37 

 

33..  MMAATTEERRIIAAIISS  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  

  
3.1 Cultivo de células  

 

As células BHK-21 foram mantidas em meio MEM (Minimal Essential Medium) 

suplementado com 10% soro bovino fetal e 1% de antibióticos (Penicilina e 

Estreptomicina), a 37ºC numa atmosfera de 5% de CO2. As células BHK-21-rep-FA17D-

LucNeoIres foram mantidas nas mesmas condições, diferenciando-se apenas devido a 

adição de 500 µg/mL de geneticina no meio de cultura. Todo o estoque de células foi 

mantido a -80ºC. 

 

3.2 Construção e caracterização do replicon do vírus da febre amarela cepa 17D 

 

 A partir do clone infeccioso de febre amarela 17D (gentilmente cedido pelo Dr. 

Ricardo Galler, Fiocruz – Rio de Janeiro) foi construído o replicon bicistrônico do VFA. 

Todas as clonagens descritas foram feitas através da técnica de recombinação homóloga 

em levedura. Essa técnica de recombinação homóloga em leveduras para a construção 

de clones infecciosos e replicons, vem sendo utilizada por muitos anos pela Dra. Laura H. 

V. G. Gil (orientadora do presente estudo).  

O replicon bicistrônico construído contém no primeiro cístron o gene repórter 

Luciferase firefly e o gene Neomicina fosfotransferase, no que é resistente à droga 

geneticina, separados por uma sequência de ubiquitinação. Os genes foram clonados no 

sítio vazio resultante da deleção da maior parte das proteínas estruturais prM e E, 

preservando-se o gene da proteína C. No replicon foram preservados os 6 primeiros 

aminoácidos da proteína prM e os últimos 26 aminoácidos da proteína E. O segundo 

cístron é formado pela sequência Ires, do vírus da Encefalomiocardite (EMCV), seguido 

da região que codifica as proteínas não estruturais do vírus da febre amarela. As UTRs 5’ 

e 3’ foram também preservadas (Figura 9 e 10). 
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Env (26aa signal sequence) 3812...3889
EMCV 3197...3808

Neo 2387...3181
Ubi 2150...2386

PrM (6aa) 482...499
Cap 119...481

NS4a 7877...8254

3'UTR 11789...12299

T7 22950...22967

YFV_LucNeo_

Ires
22967 bp

5'UTR 1...118

Luc 500...2149

pBSc 12300...22949

NS5 9074...11788

2K-NS4b 8255...9073

NS1 3890...4945

NS2a 4946...5617

NS2b 5618...6007

NS3 6008...7876

 

Figura 9- Mapa do plasmídeo pBSC-rep-FA17D-LucNeoIres, feito no programa Ape-A plasmid 

Editor v1.17. 

 

Para a construção do replicon bicistrônico o vetor utilizado foi digerido com enzimas 

de restrição específicas e posteriormente ligados (por recombinação homóloga) a 3 

fragmentos de DNA quiméricos de tamanhos 549, 3362 e 614 pb, respectivamente, 

amplificados por PCR dos plasmídeos pBSC-FA17D-T7 e pBSC-LNBr.  Na região 5’ 

terminal do primeiro fragmento de PCR existe uma porção homóloga ao vetor pBSC e na 

sua porção carboxi-terminal sua homologia se dá aos 6 primeiros aminoácidos da 

proteína estrutural prM. O segundo fragmento tem em sua porção 5’ homologia com os 7 

últimos nucleotídeos da proteína C, os 6 primeiros aminoácidos da proteína prM e aos 

primeiros 24 nucleotídeos do gene repórter luciferase, a porção 3’ terminal do fragmento 

era homólogo aos 23 últimos nucleotídeos do Ires e 25 nucleotídeos da sequência da 

proteína E, ao qual corresponde à sequência sinal da proteína NS1. O terceiro e último 

fragmento possui em sua porção N-terminal uma sequência homóloga a 21 nucleotídeos 

da sequência carboxi-terminal da proteína E e a porção 3’ do fragmento possui homologia 

à porção N-terminal da proteína NS1 do vírus da febre amarela. Portanto, os primers 

desenhados, além de conter a seqüência das proteínas do VFA a serem amplificadas, 

possuem sequências das regiões homólogas para a recombinação em levedura (Figura 9).  

 

pBSC-rep-FA17D-
LucNeoIres 

 

22967 pb 
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Figura 10- Diagrama esquemático da estratégia de construção do replicon bicistrônico repórter do vírus da 
febre amarela 17D. 

 

3.2.1 Preparação do vetor 

 

4 g do plasmídeo pBSC-FA17D-T7, contendo a seqüência do clone infeccioso 

FA17D-T7, foram digeridos com a enzima NarI e RsrII a 37C por 6 horas, seguido da 

desfosforilação com 5U da enzima CIAP (New England BioLabs). Os produtos digeridos e 

desfosforilados foram resolvidos em gel de 1% de agarose corados com brometo de etídio, 

e as bandas específicas foram então excisadas do gel e purificadas através do kit 

Qiaquick (Qiagen), seguindo as recomendações do fabricante. 

 

3.2.2 Reação de PCR para a recombinação 

 

Para 40µL de reação de PCR foram utilizados 2X do tampão PCR (10XPCR buffer, 

5 mM de cada dNTP, 25 mM MgCl), 1U TGO polymerase (ROCHE), 15 pmols de primers 

específicos e 50 ng de DNA molde. As condições de PCR foram: 5 minutos a 95ºC para 

desnaturações iniciais, seguidas de 32 ciclos, onde cada ciclo foi composto de 30 

segundos de desnaturação a 95ºC, 30 segundos de anelamento a 55ºC, 1 minuto de 

extensão para cada 1000 pares de base a 72°C, e 20 minutos finais de extensão a 72°C. 

 

3.2.3 Transformação da levedura 

 

Os fragmentos de PCRs e vetor digerido foram introduzidos em leveduras 

Saccharomyces cerevisiae, cepa RFY206, através da transformação com acetato de lítio. 

Cada segmento de DNA possuía regiões com seqüências homólogas indispensáveis para 

a recombinação. Para isso, as leveduras foram crescidas em meio líquido YPD (Yeast 

Peptone Dextrose), a 30C “overnight”. No dia seguinte, meio YPD foi inoculado com a 

levedura numa densidade óptica (OD) de 0.1, e posteriormente crescido a 30C até atingir 
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uma OD de 0.55, levando aproximadamente 3 horas. Ao atingir a OD desejada as 

leveduras foram centrifugadas, lavadas e transformadas com acetato de lítio, como 

descrito anteriormente (Sambrook; Russell, 2001). Após a transformação, as leveduras 

foram plaqueadas em placas contendo YNB (Yeast Nitrogen Base) sólido na ausência do 

aminoácido triptofano (trp) e incubadas a 30°C por três dias.  

 

3.2.4 Extração de DNA da levedura e confirmação dos clones 

 

Colônias positivas foram crescidas em 20 ml de meio YNB líquido, na ausência do 

trp, por 16 horas à 30ºC em agitação de 130 rpm. A extração de DNA plasmideal foi 

realizada como descrito anteriormente (Sambrook; Russell, 2001). Os clones foram 

confirmados por PCR (descrição da reação de PCR no tópico 3.2.2). 

 

3.3 Avaliação da replicação do rep-FA17D-LucNeoIres 

 

Para avaliar a replicação do replicon construído, introduzimos por eletroporação o 

RNA do replicon sintetizado in vitro em células BHK-21. A replicação do replicon 

bicistrônico foi avaliada por imunofluorescência e expressão do gene repórter Luciferase. 

 

3.3.1 Amplificação do genoma completo do replicon por PCR 

 

A amplificação completa do genoma do replicon rep-FA17D-LucNeoIres, de 

aproximadamente 12kb, foi realizada numa reação de 50µL, utilizando a enzima KlenTaq-

LA (Clontech). A reação foi composta de 100 ng de DNA plasmideal (extraído de 

levedura), 1X do tampão KlenTaq-LA (Clontech), 1,3% DMSO, 0.4 M Betaína (Sigma), 

200 µM de cada dNTP, 1U KlenTaq-LA polymerase e 20 pmol de primers específicos. As 

condições de amplificação foram: 4 minutos à 95ºC para desnaturações iniciais, seguidas 

de 32 ciclos, onde cada ciclo foi composto de 1 minuto de desnaturação à 93ºC, 1 minuto 

de anelamento à 56ºC, 8 minutos de extensão a 72°C, e 20 minutos finais de extensão a 

72°C.  

 

3.3.2 Transcrição in vitro 

 

Para a transcrição do genoma completo do replicon rep-FA17D-LucNeoIres, foi 

utilizado como molde o DNA proveniente do PCR descrito acima. Para garantir uma ótima 
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qualidade de DNA, foi feita uma purificação por fenol-clorofórmio e precipitação com 

etanol. Os produtos de PCR contém na região 5’ terminal a seqüência para o promotor do 

bacteriófago T7, por isso para a transcrição in vitro foi utilizado o kit T7 MEGAscript 

(Ambion), seguindo as recomendações do fornecedor.  

 

3.3.3 Transfecção do RNA em células BHK-21 por eletroporação 

 

Para a eletroporação de células BHK-21 foram utilizados: 10 µg do RNA transcrito 

in vitro, e 2 x 106 células BHK-21 ressuspendidas em 100µL de cytomix (Ansari et al., 

2004). A eletroporação foi feita em cuvetas de 2mm, seguindo as seguintes condições: 

1200V, 99 mili segundos, 2 pulsos, 1 segundo (eletroporador ECM-830, BTX). Estas 

condições de eletroporação já foram testadas e apresentam uma eficiência de 

transformação de aproximadamente 30%. 

 

3.3.4 Imunofluorescência Indireta  

 

As células BHK-21 com RNA transcrito in vitro foram acompanhadas nos dias 1–4 

após eletroporação, através da técnica de imunofluorescência indireta utilizando-se 

anticorpos policlonais específicos para flavivírus produzido em camundongos. Como 

anticorpo secundário foi utilizado o anticorpo conjugado anti-camundongo IgG FITC, 

marcado com peroxidase (Sigma). A microscopia de fluorescência foi realizada em nosso 

laboratório utilizando-se o microscópio Leica DMI 4000B. 

 

3.3.5 Mensuração da atividade da enzima luciferase 

 

A atividade do gene repórter luciferase foi mensurada nas células transfectadas 

com o replicon bicistrônico. Brevemente, após 48h, 72 e 96 horas da transfecção, as 

células foram lavadas com 100 µL de solução salina fosfatada tamponada (PBS) e lisadas 

com 100 µL de reagente de lise, cell culture lysis reagent (PROMEGA). Posteriormente, 

foram centrifugadas e 50 µL do sobrenadante foram homogeneizados com 100 µL de 

substrato luciferina (PROMEGA). A leitura foi realizada em luminômetro Berthold Mithras 

LB 940 e a intensidade de luz expressa em raw lights units (RLU). 

 

3.4 Desenvolvimento da linhagem celular BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres 
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3.4.1 Seleção com a droga Geneticina 

 

A toxicidade de geneticina (GIBCO) foi avaliada anteriormente em células BHK-21 

em diferentes concentrações (200-700µg/ml), em meio MEM. Após a eletroporação as 

células contendo o replicon rep-FA17D-LucNeoIres foram mantidas em placas de 6 poços 

durante 10 dias. Durante esse intervalo as células foram lavadas com PBS 1X e meio 

MEM completo com 600 ou 700 µg/mL de geneticina, adicionado a cada 24 horas. Com 

esse tratamento foi possível selecionar apenas as células resistentes a geneticina. 

Posteriormente, estas células resistentes foram avaliadas quanto à expressão do gene 

repórter Luciferase, as células com ótimos níveis de expressão do gene Luciferase foram 

expandidas e estocadas a -70ºC, até uma posterior utilização. 

 

3.4.2 Clonagem biológica 

 

A diluição limitante foi feita para se obter uma uniformidade na expressão dos 

genes clonados, obtendo-se células filhas provenientes de uma única célula mãe, evento 

chamado de clonagem biológica, porque se espera que os eventos biológicos sejam 

iguais em toda linhagem celular resultante. O procedimento foi feito em placas de 96 

poços colocando-se uma concentração de uma célula por poço, no qual permaneceu por 

7 dias em MEM completo com 500 µg/mL de geneticina (Gibco). As células resistentes 

foram expandidas para placas de 24, 12 e 6 poços, seguindo para garrafas T25 e T75 à 

medida que o número de células aumentava. Foram escolhidos 10 clones pela detecção 

da atividade da luciferase, o que resultou posteriormente na escolha dos dois melhores 

clones celulares através da mensuração da atividade da luciferase e imunofluorescência 

indireta. Estes clones foram expandidos e estocados a -70ºC e em nitrogênio líquido até 

uma posterior utilização. 

 

3.4.3 Caracterização da Linhagem Celular 

 

 Após o estabelecimento dos 2 melhores clones, foi construída uma curva de 

crescimento celular com o acompanhamento do número de células durante 5 dias em 

uma placa de 6 poços, partindo-se de uma concentração inicial de 2 x 105 células em 2 ml 

de MEM completo com 500 µg/mL de geneticina (para as células de linhagem contendo o 

rep-FA17D-LucNeoIres). As células foram tripsinizadas e ressuspendidas em 1 ml de 
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MEM puro e sua concentração celular avaliada no contador de células Vi-Cell (Beckman 

Coulter) . 

 

3.5 Triagem de drogas antivirais em larga escala  

  

3.5.1 Validação   

 

Para a validação da linhagem celular estabelecida era preciso a realização de 

testes com alguma droga antiviral conhecida na literatura, a fim de comprovar a 

capacidade de inibição da replicação do replicon de VFA em células de mamíferos, pela 

inibição de expressão do gene repórter. O ensaio foi feito em placas de 24 poços, 

utilizando-se 5 x 104 células/mL em cada poço com 500 µL de MEM completo contendo 

100 ou 1000 UI/mL de Interferon α 2b humano (Heber), um inibidor sintético variante do 

IFN-α  humano. A cada 24 horas o meio contendo o IFN era trocado, a fim de conservar a 

atividade da droga. A atividade de luciferase foi avaliada em 24, 48 e 72 horas. 

 

3.5.2 Triagem de substratos inibidores do vírus da febre amarela  

 

 A linhagem celular desenvolvida foi semeada em placas de 96 poços, numa 

concentração de 2x104 células por mL de meio de cultivo. Após um intervalo de 24 horas 

para a aderência das células e posterior observação da viabilidade celular em cada poço, 

o meio de cultura contendo 500 µg/mL de geneticina foi removido e então substituído por 

MEM completo contendo 20 µg/mL de cada extrato diluído em H2O Milli Q / DMSO a 0,1%. 

Essa diluição foi feita da seguinte forma: cada extrato foi ressuspendido em 50 µL da 

solução de DMSO a 1%, gerando uma concentração de 200 µg/mL. Então foram 

inoculados em cada poço 10 µL desta solução contendo 20 µg/mL, de cada extrato em 90 

µL de MEM completo. Como controle positivo foi inoculado 100 µL de MEM contendo 

1000 UI/mL de IFN-α 2b (Heber). E como controle negativo, as células foram tratadas 

apenas com MEM completo contendo 500 µg/mL de geneticina como no cultivo de 

manutenção (Figura 11). Todos os ensaios foram realizados em duplicata. Durante o 

período de incubação das células com os substratos realizou-se a cada 24 horas a 

análise da morfologia e viabilidade das células através de microscópio óptico, 

individualmente em cada poço, a fim de detectar alguma possível citotoxicidade do 

composto e evitar a interpretação errônea de uma possível inibição da replicação do 

replicon repórter devido à morte celular. Após uma incubação de 48 horas as células 
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foram lisadas em 20 µL de 1X tampão de lise (PROMEGA) por 5 minutos. Para o ensaio 

de luciferase utilizou-se 20µl de lisado celular e 100 µL do substrato luciferina 

(PROMEGA), a leitura foi realizada em luminômetro Berthold Mithras, tendo os valores 

resultantes expressos em raw lights units (RLU). Os valores obtidos nos tratamento com 

os extratos foram comparados com os obtidos do controle negativo, através do cálculo da 

porcentagem de inibição de cada substrato em relação às células sem tratamento 

(controle negativo). 

 Nos casos em que houve uma redução de 50% ou mais da atividade da luciferase 

em relação ao controle negativo, o ensaio foi repetido utilizando-se uma concentração de 

40 µg/mL do substrato. Os controles eram repetidos, nas mesmas concentrações, e o 

restante do teste obedecia ao protocolo acima descrito. 

 

3.5.2.1 Extratos pertencentes à COLAB da Fiocruz-MG 

 

 Os substratos testados pertencem a Coleção de Amostras para Bioensaios - 

COLAB do Centro de Pesquisas René Rachou / FIOCRUZ-MG, fornecidos gentilmente 

pela Dra. Tânia Alves do Laboratório de Química de Produtos Naturais. Cada placa, 

identificadas por códigos (ex. D000745 ou Rack 111), armazena 80 diferentes substratos 

da flora e micota brasileira. Esses extratos pertencem à própria FIOCRUZ-MG ou a outros 

pesquisadores que depositaram nesta coleção.  
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Figura 11- Desenho esquemático do ensaio de triagem de drogas antivirais contra o vírus da febre amarela 
em placa de 96 poços. 
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44..  RReessuullttaaddooss  
 
4.1 Construção e caracterização do replicon rep-FA17D-LucNeoIres 
 

A construção do replicon bicistrônico, rep-FA17D-LucNeoIres, realizada por 

recombinação homóloga em levedura Saccharomyces cerevisiae, foi confirmada por PCR. 

Após a extração do DNA plasmideal de levedura foram realizados dois PCRs por clone, 

uma PCR para amplificação da primeira metade do inserto, e outra para a segunda 

metade. Dentre os clones analisados, apenas o clone 11, do replicon rep-FA17D-

LucNeoIres, mostrou-se com os produtos de PCR de tamanhos 3253 e 3320 pb 

esperados (Figura 12). 

 

                               1   2   3   4    5   6                          1   2  3  4   5  6   7  8  9 10 11 

                   

Figura 12- Extração de DNA plasmideal e confirmação por PCR da construção do replicon rep-FA17D-
LucNeoIres. A- Miniprep de 5 clones do rep-FA17D-LucNeoIres: 1- Peso Molecular Lambda DNA- HIND III, 
2 a 6 - clones de replicons (11, 12, 13, 14 15); B – Confirmação por PCR: 1- Peso Molecular Lambda DNA- 
HIND III, 2-3 PCR do clone 11, 4-5 PCR do clone 12, 6-7 PCR do clone 13, 8-9 PCR do clone 14 e 10-11 
PCR do clone 15. 

 

 Uma vez confirmada a construção do replicon bicistrônico, rep-FA17D-LucNeoIres 

clone 11, por PCR, foi realizada a amplificação do genoma completo deste replicon por 

PCR e a produção de RNA transcrito in vitro, a partir do PCR genômico (Figura 13). O 

RNA transcrito do rep-FA17D-LucNeoIres, clone 11, foi posteriormente introduzido em 

células eucariotas BHK-21 por eletroporação. Como controle positivo para a atividade de 

luciferase foi utilizado o RNA transcrito do replicon monocistrônico rep-FA17D-Luc, por se 

tratar de um replicon já caracterizado anteriormente em nosso laboratório.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

23130 pb 
4361 pb 
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                                      1    2    3    4     5                   1    2    3   4  

                                                 
 
Figura 13– A – Amplificação do genoma completo dos replicons rep-FA17D-Luc e rep-FA17D-LucNeoIres 
(1- Peso Molecular Lambda DNA - HIND III, 2-3 rep-FA17D-Luc, 4-5 rep-FA17D-LucNeoIres clone 11); B – 
RNA transcrito in vitro dos replicons (1-2 rep-FA17D-Luc, 3-4 rep-FA17D-LucNeoIres clone 11). * 
Fragmentos de interesse.  

 
 

 A funcionalidade, ou seja, a capacidade de replicação do replicon bicistrônico rep-

FA17D-LucNeoIres, foi avaliada inicialmente, em 48, 72 e 96 horas após a eletroporação, 

através da mensuração da atividade do gene repórter luciferase firefly, em células 

eletroporadas com o RNA transcrito. Devido ao replicon, rep-FA17D-LucNeoIres, ser 

bicistrônico, observou-se uma menor expressão do gene Luciferase no início da 

transfecção, em relação ao replicon monocistrônico rep-FA17D-Luc. Porém, 

posteriormente as células transfectadas com o replicon monocistrônico perderam este 

replicon, o que não aconteceu com o replicon bicistrônico, devido a clonagem de um gene 

de resistência a droga geneticina, aumentando sua expressão do gene repórter após 96 

horas de seleção com esta droga (Figura 14). 

 

 

Figura 14- Análise da expressão do gene repórter luciferase em células transfectadas com o replicon 
bicistrônico rep-FA17D-LucNeoIres e o replicon monocistrônico rep-FA17D-Luc em relação ao controle 
negativo.  

 

9416 pb 

A B 

* 

* 
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 A eficiente replicação do replicon bicistrônico rep-FA17D-LucNeoIres também foi 

confirmada através de ensaio de imunofluorescência indireta em células transfectadas 

com RNA transcrito in vitro. A imagem foi obtida 72 horas após a transfecção transiente 

por eletroporação (Figura 15).  

 

 

Figura 15- Imunofluorescência indireta de células BHK21 transfectadas com o RNA transcrito do rep-
FA17D-LucNeoIres. Células positivas indicadas pela seta branca. Anticorpo policlonal anti-flavivírus. 
Aumento de 630X. 

 

4.2 Desenvolvimento da linhagem celular expressando o replicon bicistrônico 

repórter do vírus da febre amarela 

 

 As células transfectadas com o replicon bicistrônico foram submetidas ao teste de 

resistência à droga geneticina nas concentrações de 600 e 700 µg/mL durante 10 dias de 

tratamento. As células sobreviventes deram origem à linhagem celular que passou por 

diluição limitante, este procedimento auxiliou na separação de clones celulares com 

elevada expressão do gene repórter da luciferase e crescimento satisfatório mesmo na 

presença da droga geneticina. Através da técnica de diluição limitante foram selecionados 

e crescidos 10 clones, os quais foram submetidos ao teste da atividade da luciferase 

(Figura 16). Como pode-se observar na figura 16, os clones 12 e 29 sobressaíram-se aos 

demais em expressão do gene luciferase.  
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Figura 16- Atividade da luciferase em 10 clones de células BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres obtidos após 
diluição limitante. Dados em Raw Lights Units. 

 

 Outro parâmetro analisado foi a capacidade de multiplicação dos 2 melhores clones 

através do espaço de tempo. Para isso, células dos clones #12 e #29 foram quantificadas 

e avaliadas quanto a sua viabilidade, no contador de células automático Vi-cell, a cada 24 

horas durante o intervalo de 5 dias corridos. Observou-se que ambos os clones celulares 

apresentaram crescimentos semelhantes, porém menos eficiente que a linhagem celular 

BHK-21 utilizada para o desenvolvimento da linhagem BHK21-rep-FA17D-LucNeoIres, 

provavelmente isto se deve ao fato da utilização de meio seletivo contendo droga 

geneticina e a presença do replicon bicistrônico de febre amarela nestas células, os quais 

possivelmente agem negativamente sobre o crescimento celular (Figura 17). 

 

 

Figura 17-  Curva de crescimento dos clones 12 e 29 da linhagem celular rep-FA17D-LucNeoIres 
comparado a linhagem celular original BHK-21. 
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 Na análise de expressão proteica viral, através de ensaio de imunofluorescência 

indireta utilizando o anticorpo policlonal específico para os flavivírus, observou-se que 

todos os 10 clones selecionados apresentaram fluorescência positiva, porém a 

porcentagem de células positivas e a intensidade não foi homogênea entre eles, 

destacando-se neste ensaio os clones 25, 29 e 35 (Figuras não apresentadas). Porém, 

levando em consideração outros parâmetros como o nível de  atividade da luciferase, 

crescimento celular, porcentagem de células positivas e intensidade da 

imunofluorescência (Figura 18) selecionamos o clone 29 para os ensaios posteriores. O 

segundo melhor clone elegido foi o clone 12, que apesar de possuir o maior nível de 

atividade da luciferase apresentou resultado inferior no ensaio de imunofluorescênica. 

Ambos os clones, 29 e 12, mostraram a capacidade de manter o plasmídeo e 

consequentemente o nível de expressão de luciferase mesmo após suscessivos 

congelamentos e descongelamentos. 

  

 

Figura 18- Imunofluorescência indireta de células da linhagem BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres clone 29. 
Anticorpo policlonal anti-flavivírus. Aumento de 630X. 

 
 

4.3 Triagem em larga escala de drogas antivirais contra o vírus da febre amarela 

utilizando a linhagem celular BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres 

 

4.3.1 Validação 

 Para a validação e padronização do sistema de triagem de drogas antivirais em 

larga escala utilizando a linhagem BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres foi realizado um 

tratamento destas células com o agente antiviral IFN- α (Interferon α 2b humano) em duas 
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concentrações (100 e 1000 UI/mL) durante 24, 48 e 72 horas. Como esperado, a 

expressão do gene repórter luciferase e consequentemente a replicação do replicon foi 

inibida após o tratamento com IFN- α, em ambas concentrações, sendo esta inibição mais 

evidente com a concentração de 1000 UI/mL, podendo chegar a 77 e 96% de inibição 

após 48 e 72 horas de tratamento, respectivamente (Figura 19), demonstrando assim a 

viabilidade e praticidade deste ensaio em larga escala. 

 

 
 
Figura 19- Porcentagem de inibição da atividade da luciferase na linhagem celular BHK-21--FA17D-
LucNeoIres após o tratamento em diferentes períodos com interferon-alfa. A porcentagem de inibição da 
expressão de Luciferase foi calculada em relação ao controle negativo (células sem tratamento). 
  
 
 

4.3.2 Ensaio em larga escala de triagem de drogas antivirais contra o vírus da febre 

amarela 

 

Foi analisado um total de 2000 extratos, acondicionados em 25 placas de 96 poços, 

enviadas pela COLAB Fiocruz/MG mediante solicitação. O procedimento seguiu o 

protocolo descrito acima na metodologia. A cada 24 horas a viabilidade celular foi 

avaliada, em busca de possíveis alterações ou morte celular (Figura 20) decorrente da 

citotoxicidade do substrato, podendo resultar num falso positivo.  
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Figura 20- Observação microscópica de células BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres clone 29. A- Controle 
Negativo – Células da linhagem BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres clone 29 não tratadas; B - Células da 
linhagem BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres clone 29 tratadas por 48 horas com 20 µg/mL de substrato com 
característica citotóxica. Aumento de 200X.  

 

 

 As análises de cada placa estão representadas nas figuras 21 a 29. 
 

 

      

 
Figura 21- Avaliação da expressão do gene repórter luciferase em células BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres 
tratadas com 20µg/mL de substrato natural (placa D000407). 
 

A B 
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Figura 22- Avaliação da expressão do gene repórter luciferase em células BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres 
tratadas com 20µg/mL de substrato natural. Placas D000411, D000435 e D000442. * Composto citotóxico. 



 
Desenvolvimento e Aplicação Biotecnológica...                       OLIVEIRA, A. G.  

54 

 

 

 

 

Figura 23- Avaliação da expressão do gene repórter luciferase em células BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres 
tratadas com 20µg/mL de substrato natural. Placas D000458, D000476 e D000492. * Composto citotóxico. 
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Figura 24- Avaliação da expressão do gene repórter luciferase em células BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres 
tratadas com 20µg/mL de substrato natural. Placas D000525, D000535 e D000545. * Composto citotóxico. 
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Figura 25- Avaliação da expressão do gene repórter luciferase em células BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres 
tratadas com 20µg/mL de substrato natural. Placas D000411, D000555 e D000585. * Composto citotóxico. 
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Figura 26- Avaliação da expressão do gene repórter luciferase em células BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres 
tratadas com 20µg/mL de substrato natural. Placas D000595, D000605 e D000741. * Composto citotóxico. 
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Figura 27- Avaliação da expressão do gene repórter luciferase em células BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres 
tratadas com 20µg/mL de substrato natural. Placas D000745, D000949 e D000953. * Composto citotóxico. 
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Figura 28- Avaliação da expressão do gene repórter luciferase em células BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres 
tratadas com 20µg/mL de substrato natural. Placas D000957, D000961 e D000969. 
* Composto citotóxico. 
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Figura 29- Avaliação da expressão do gene repórter luciferase em células BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres 
tratadas com 20µg/mL de substrato natural. Placas Rack 108, Rack 109 e Rack 111. * Composto citotóxico. 
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Foi encontrado um total de 17 extratos com atividade citotóxica na concentração de 

20 µg/mL (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Identificação dos 17 extratos naturais com atividade citotóxica 

Identificação da Placa Posições dos extratos na placa 

D000411 B6 

D000442 D11 e H11 

D000458 G6, D7 e E11 

D000476 H2 e H11 

D000492 B10 

D000525 F11 

D000535 G9, G10 e H10.  

D000545 H11 

D000953 A4 

D000957 A10 

Rack 111 A2 

 

 

Através da triagem dos 2.000 extratos naturais em estudo, utilizando o sistema 

desenvolvido, foram identificados 35 extratos com possível atividade antiviral (Tabela 2). 

Estes extratos induziram uma taxa de inibição em torno de 50% ou mais na expressão do 

gene repórter luciferase do replicon bicistrônico de febre amarela. A porcentagem de 

inibição do substrato foi calculada em relação à expressão do gene repórter em células 

sem tratamento (controle negativo). Os resultados da triagem das 25 placas contendo os 

2.000 extratos são demonstrados nas figuras 21 a 29. 
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Tabela 2- Identificação dos 35 extratos naturais com possível atividade antiviral 

Identificação da Placa Posições dos extratos na placa 

D000525 H11 

D000585 H2, A8, A9 

D000605 B4, A6, B6, A7 

D000745 A2, B2, C2, G2, H2, D3, G3, B4, C5, 

G5, B7, F7, H7, B8, C8, C9, H9, H10, 

C10, G10. 

D000428 F5 

D000407 A2 

D000492 D2 

D000957 C3 e C5 

D000969 D6 e E9 

 

 

Cada placa continha 80 substratos que foram analisados em duplicata, a figura 30 

resume a porcentagem de inibição da atividade da luciferase, ao qual foi obtida após a 

triagem das 25 placas disponibilizadas para os testes feitos neste trabalho. Dos 2000 

extratos avaliados, 1346 apresentaram o percentual de inibição entre 0-25%, totalizando 

65,8% das amostras. Quinhentos e setenta e três substratos inibiram a atividade da 

luciferase entre 26-50%, perfazendo um percentual de 28,65%. Já a faixa de 51-75%, 

compreende 3,65% das amostras testadas. O menor percentual ficou com a faixa de 

maior inibição, 75-100%, representando apenas 0,4% dos substratos testados, ou seja, 

apenas 8 deles apresentaram essa capacidade. 

 

                      
 

Figura 30- Resumo da porcentagem de inibição da atividade do gene luciferase induzida pelos 2.000 
extratos naturais em estudo.  
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Os trinta e cinco extratos naturais não citotóxicos, e que induziram uma inibição da 

atividade da luciferase de em torno de 50% ou mais, foram re-avaliados a uma 

concentração de 40 µg/mL (Figura 31). Nesta avaliação, houve uma variação entre 40 e 

70% na inibição da atividade da luciferase, sendo que muitos destes compostos 

apresentaram atividade antiviral semelhante ou maior à induzida pelo IFN alfa. Entre os 

compostos que apresentaram maior aumento da sua ação inibitória na concentração de 

40µg/mL, foram os substratos A2 e C2 da placa D000745 ou o extrato B4 da placa 

D000605. A exceção de todos analisados é o composto G10 localizado na placa D000745, 

que apresentou uma inibição de aproximadamente 100%, quando incubado na 

concentração de 40 µg/mL, mas uma parte desse índice está ligada a uma pequena 

porcentagem de citotoxicidade do composto.   

 

 

Figura 31- Análise da capacidade antiviral dos 35 substratos naturais selecionados a uma concentração de 
40µg/mL, substratos descritos na tabela 2. Resultado expresso em porcentagem de inibição da expressão 
do gene repórter Luciferase da linhagem células BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres após 48 horas de 
tratamento. *Composto com baixa atividade citotóxica. 
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55..  DDiissccuussssããoo  

  
 
 Frente à necessidade da descoberta de novos agentes antivirais para flaviviroses, 

foi desenvolvido neste trabalho, um sistema de triagem em larga escala baseado na 

expressão de um replicon repórter bicistrônico do vírus da febre amarela, o vírus protótipo 

da família Flaviviridae. Para isso foi construído um replicon repórter bicistrônico para este 

vírus, contendo no primeiro cístron a região 5’UTR (untranslated region), o gene da 

proteína do capsídeo, os 6 primeiros aminoácidos da proteína precursora membrana 

(prM), para o correto processamento da proteína do capsídeo, o gene repórter luciferase 

firefly (Luc), o gene de seleção neomicina fosfotransferase (Neo), sendo os dois últimos 

genes separados por uma sequência de ubiquitinação. No segundo cístron são 

encontrados um elemento Ires do EMCV (Internal Ribosome Entry Site - 

Encephalomyocarditis virus), os 26 resíduos da região C-terminal do E, o qual foi inserido 

upstream ao códon de iniciação da seqüência sinal de NS1, permitindo o direcionamento 

e processamento das proteínas não estruturais no retículo endoplasmático da célula, e 

todo o restante do genoma viral, ou seja, a região que codifica as proteínas não-

estruturais e a porção 3’UTR. Nós optamos por manter o gene da proteína C intacto por 

visar estratégias posteriores de trans-empacotamento e formação de VLPs através do 

fornecimento in trans das proteínas estruturais prM e E, tecnologia que pode ser também 

utilizada no desenvolvimento de vacinas (LIANG et al., 2009; PATKAR et al, 2007).  

A estratégia de construção bicistrônica foi realizada com o objetivo de manter a 

estabilidade do genoma do replicon bicistrônico, o qual possui um tamanho total de 

12.299 pb, ou seja 1.467 pb a mais que o genoma completo do vírus da febre amarela. O 

método de clonagem por recombinação homóloga em levedura, empregado neste estudo, 

tem ajudado a estabilizar o genoma de alguns flavivírus, um dos maiores problemas 

enfrentados na genética reversa destes vírus. Este método já foi empregado com sucesso 

para a construção de diversos clones infecciosos e tem a vantagem de não depender de 

sítios de restrição ou de inserções de mutações como no sistema de clonagem em 

bactéria (OLDENBURG et al., 1997; SHANKS  et  al.,  2009).  

 A maioria dos replicons de febre amarela descritos até o momento são 

monocistrônicos e foram construídos através da deleção de parte do capsídeo ou da 

maioria das proteínas estruturais, e com a inserção ou não de um gene repórter como: 

GFP (Green Fluorescent Protein), RFP (Red Fluorescent Protein), Renilla luciferase, 

Firefly luciferase ou neomicina fosfotransferase (JONES; PATKAR; KUHN, 2005; MASON 

et al. 2006; SHUSTOV et al., 2007; PATKAR et al., 2009). Em relação à construção de 
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replicons bicistrônicos para este vírus, existe apenas uma descrição, no qual o elemento 

Ires responsável pela tradução do segundo cístron foi inserido na porção 3’UTR do 

genoma viral, permitindo a tradução apenas de um gene repórter ou de um gene de 

seleção, impossibilitando assim o desenvolvimento de uma linhagem celular de replicon, 

expressando ao mesmo tempo um gene repórter (JONES; PATKAR; KUHN, 2005). A 

metodologia empregada neste trabalho para a construção do replicon repórter bicistrônico 

de febre amarela é única, pois foram clonados ao mesmo tempo em um único replicon um 

gene repórter e um gene de seleção, possibilitando assim, pela primeira vez, se 

desenvolver uma linhagem celular com um replicon repórter bicistrônico do vírus da febre 

amarela. 

Na caracterização inicial de nosso replicon bicistrônico construído, observamos que 

após 48 horas da transfecção houve uma expressão de luciferase quase 8 vezes maior no 

replicon monocistrônico rep-FA17D-Luc em relação ao bicistrônico rep-FA17D-LucNeoIres, 

isto era esperado, pois este replicon possui melhor eficiência de replicação em relação ao 

bicistrônico devido as suas características monocistrônicas. Porém, nos períodos tardios 

observou-se uma alteração destes dados, com uma maior expressão do gene luciferase 

em células transfectadas com o replicon rep-FA17D-LucNeoIres. Isto se deve ao fato das 

células transfectadas com o replicon bicistrônico possuírem o gene de resistência à droga 

geneticina, e quando tratadas com esta droga as células não transfectadas foram 

eliminadas, permanecendo apenas as células transfectadas com o replicon repórter 

bicistrônico, confirmando deste modo a eficiente tradução do gene neomicina 

fosfotransferase e possibilitando o desenvolvimento da linhagem celular. Já as células 

transfectadas com o replicon monocistrônico, rep-FA17D-Luc, não puderam ser 

selecionadas por não apresentarem nenhum gene de resistência à droga, e por isto 3 dias 

pós-transfecção houve diminuição do nível de expressão de luciferase decorrente da 

perda do replicon repórter monocistrônico. 

Como observado, foram encontradas poucas células positivas no ensaio de 

imunofluorescência indireta feita após 72 horas de transfecção provavelmente devido à 

baixa eficiência de transfecção e devido às células não estarem ainda selecionadas com a 

droga geneticina. Porém após a seleção com a droga geneticina houve o estabelecimento 

de uma linhagem celular contendo uma replicação persistente do replicon rep-FA17D-

LucNeoIres. Para obter características homogêneas as células passaram por diluição 

limitante, sendo caracterizada em seguida. Uma análise por imagem de 

imunofluorescência indireta, confirmou que 100% das células da linhagem celular, BHK-

21-rep-FA17D-LucNeoIres clone 29, apresentavam a presença de replicação do replicon. 
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As células do clone 29 utilizadas nas triagens foram submetidas a diversas passagens, 

além de serem congeladas e descongeladas, mostrando a expressão robusta das 

proteínas virais e dos genes repórter e de seleção.  

A eficácia e sensibilidade da linhagem celular, BHK-21-rep-FA17D-LucNeoIres, foi 

inicialmente realizada através do tratamento com o IFN-α 2b humano, resultando 

praticamente em 100% de inibição da atividade da luciferase após 72 horas de tratamento.  

É importante salientar que o método aqui desenvolvido além de poder triar um 

grande número de extratos ao mesmo tempo, consiste em uma técnica simples, rápida e 

de custo-benefício aceitável, que se torna mais vantajosa do que outros sistemas de larga 

escala que utilizam VLPs no empacotamento de replicons e necessitam sempre de novas 

rodadas de infecção de células a cada nova triagem (PATKAR et al., 2009). A única 

vantagem em sistemas que utilizam replicons empacotados por VLPs é o fato de que 

também se pode estudar a inibição do reconhecimento dos receptores celulares pelo vírus 

(GOSH; BASU, 2008), mas se tratando de praticidade e adaptação da técnica em triagem 

de larga escala este tipo de método é tão trabalhoso quanto os tradicionais ensaios 

baseados em efeito citopáticos e não dispensam outros testes secundários para a 

confirmação da inibição primária também baseada na inibição da atividade da luciferase 

(PATKAR et al., 2009). 

Uma das dificuldades previstas em ensaios biológicos de triagem de antivirais que 

não utilizem o efeito citopático como agente identificador é o fato de existirem muitos 

falsos positivos. No caso do teste aqui desenvolvido, há dois vieses que devem ser 

considerados quando os resultados da mensuração da atividade da luciferase apresentam 

uma redução de 50% ou mais. Nem sempre esse resultado é sinônimo de uma inibição da 

replicação viral. Para contornar esse paradigma, outros testes e cuidados em paralelo 

devem ser feitos. A cada 24 horas a morfologia das células em cada poço era observada 

para se descartar a possibilidade de efeito citotóxico do extrato testado. Dentre os 2.000 

extratos naturais estudados, utilizando o sistema aqui desenvolvido, observamos que 17 

extratos induziram atividade citotóxica. Porém, 35 extratos naturais, não citotóxicos, 

apresentaram possível atividade antiviral detectada através da inibição de 50% ou mais 

da atividade da luciferase nas concentrações de 20 e 40µg/mL. Dentre estes, o substrato 

G10 da placa D000745 foi o que chamou maior atenção, com uma inibição da atividade 

da luciferase de 80% na concentração de 20µg/mL e praticamente 100% na concentração 

de 40µg/mL, porém nesta última concentração observou-se uma leve citotoxicidade, mas 

uma capacidade de inibição nunca alcançado por nenhum outro substrato analisado, 

mesmo quando citotóxico. Outros compostos como B4 (placa D000605), A2, C5 e D3 
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(placa D000745) apresentaram também um ótimo desempenho em ambas concentrações 

de 20 e 40 µg/mL e sem presença de alterações morfológicas das células tratadas. 

A confirmação da atividade antiviral destes 35 substratos identificados será feita em 

breve através de ensaio de redução de placas utilizando-se o vírus da febre amarela. 

Também pretendemos verificar se estes substratos possuem atividade antiviral contra o 

vírus da dengue.  

Enfim, a linhagem celular desenvolvida neste trabalho será de grande valia para a 

triagem primária de drogas antivirais contra o vírus da febre amarela e outros flavivírus, 

representando uma ferramenta avançada para a aceleração da descoberta de potenciais 

inibidores contra flavivírus. 
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66..  CCoonncclluussõõeess  
 

Este estudo permitiu o desenvolvimento de um sistema de triagem em larga escala 

de agentes antivirais inédito para o vírus da febre amarela. O sistema teve como base o 

desenvolvimento de uma linhagem celular contendo o replicon repórter bicistrônico do 

vírus da febre amarela, e se apresentou sensível, rápido e de fácil execução. Através da 

utilização deste sistema realizamos com sucesso a triagem de 2.000 extratos naturais da 

flora e micota brasileira, no qual identificamos trinta e cinco extratos naturais com possível 

atividade antiviral contra o vírus da febre amarela. A tecnologia desenvolvida e testada no 

presente estudo poderá não só levar a identificação de extratos naturais com atividade 

antiviral para o vírus da febre amarela, mas também auxiliar no desenvolvimento de 

antivirais para outras flaviviroses como dengue, encefalite São Luís e febre do Oeste do 

Nilo. 
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77..  PPeerrssppeeccttiivvaass 

 
Frente a todos os resultados obtidos e o sucesso da ferramenta construída no 

presente trabalho, é necessária a continuação da triagem dos 2000 substratos da COLAB 

– Fiocruz/MG que ainda restam, assim como comprovar a atividade antiviral destes 35 

extratos naturais identificados através de bioensaios. 
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99..  AAnneexxooss  
 

9.1. Laudos dos Resultados dos Ensaios Biológicos em larga escala de 
triagem de drogas antivirais contra o vírus da febre amarela. 
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Sempre fui curiosa e gostava de fazer experiências inusitadas comigo mesma. Agia 
sorrateiramente... Eu já formulava perguntas e lá ia sozinha tentar respondê-las. Minha 
curiosidade, às vezes perigosa, deixava minha mãe louca. Aos dois anos agarrava o fio de 
alta tensão da CELPE só pra ver o que acontecia, e ainda mostrava a minha mãe que não 
tinha nada demais. Quando fui estudar no Colégio da Polícia Militar de PE viajava nas aulas 
de ciências e trazer experiências como tarefa de casa era uma maravilha. Lembro-me bem de 
fazer um vulcão com vinagre e colorau. Doutra vez, eu tinha passado pela aula de 
temperatura e tinha a curiosidade de ver o mercúrio do termômetro chegar ao máximo. Lá vai 
eu acender um fósforo e quebrar o termômetro. No súbito medo coloquei o termômetro no 
lugar com mercúrio e tudo. Até que um dia eu mesma precisei e minha mãe descobriu que 
estava quebrado. Já na televisão meu programa preferido era o Mundo de Beakman onde 
aprendi um monte de experiências repassadas pelo professor Beakman e seu rato Lester. 

No Ensino Médio a disciplina biologia me encantava, o professor Emmanuel Souto me 
fazia viajar nas aulas e quando me apresentou à genética, mesmo na linguagem simples, me 
apaixonei. Foi no segundo ano de ensino médio que eu decidi: vou ser geneticista. Os vírus 
sempre me deixavam intrigada, mas nunca imaginei trabalhar com essas incógnitas. 

Para ter uma formação completa em genética, resolvi fazer bacharelado em ciências 
biológicas na UFPE (2004.2). Das disciplinas de genética que paguei a que mais me 
identifiquei foi genética molecular, por coincidência a mais temida do curso. Gostei tanto que 
fui ser monitora por dois semestres, 2007.2 e 2008.1. Mas não me contentava em só estudar, 
eu queria mais. Persegui várias vezes a professora Patrícia de Bioquímica de proteínas 
pedindo um estágio. E ao mesmo tempo fiz um teste para fazer estágio no Laboratório de 
Virologia e Terapia Experimental (LaViTE), por alerta de minha grande amiga Déborah, neste 
tempo eu estava no início do meu segundo período apenas, mas enfrentei e estou fazendo 
parte da família laviteana desde 18 de maio de 2005. Primeiramente, fazia separação de 
células PBMC e diagnóstico sorológico ELISA IgM de pacientes com dengue. Tenho este 
privilégio de ser do LaViTE desde pequenininha crescendo aos poucos e aprendendo muito 
com todos, principalmente com minha orientadora a Dra. Laura Gil, um exemplo de 
profissional. Comecei como PIBIC/Fiocruz, em 2006, desenvolvendo clonagens e 
expressando proteínas prM/E, NS1 e NS3 do vírus da dengue sorotipo 3, experiência muito 
boa. Foi durante esses dois anos de iniciação científica que pude por em prática toda a 
disciplina que eu adquiri durante minha formação em escola militar. No mundo científico o 
lema é estudar, se dedicar e perseverar sempre, assim como não desistir nunca. Lá estava eu, 
uni a versatilidade dos flavivírus e os poderes da genética molecular. Então não podia parar. 

Passando para a pós-graduação, fui então atrás do meu sonho: mestrado em genética 
na UFPE. Aqui estou eu concluindo mais uma etapa. Foram dois anos de luta e dedicação, já 
que 2009 foi marcado por muitas disciplinas pesadas como Biologia Molecular do Gene e 
Virologia Molecular I, a melhor de todas. Meus experimentos foram muito trabalhosos, já que 
trabalhar com cultivo celular não é fácil, exige paciência e amor. Assim como trabalhar com 
extração de DNA plasmideal me rendeu horas e horas presa num Midi-prep de levedura. 
Tudo isso é muito gratificante, pois vejo que minha dedicação gerou frutos. Resumos em 
anais de congresso e em breve um artigo. Além de que, meu anseio é descobrir pelo menos 
um antiviral contra flavivírus que seja viável e eficiente, mas essa estrada ainda é longa. 
Agora estou fechando um capítulo, o mestrado, e iniciando outro, o doutorado, em genética, 
lógico! Se aprovada, já começo em março de 2011 neste mesmo departamento... 

 


