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Proteínas: pistas para compreender

TECNOLOGIA

Catarina Chagas
e Fernanda Marques

proteômica – estudo do
conjunto, estrutura e fun-
ção de proteínas produzi-
das por uma célula em
condições determinadas –

abre grandes possibilidades científicas
e tecnológicas. Da compreensão de
como uma doença evolui ou uma célu-
la responde a mudanças no seu ambi-
ente externo até a identificação de no-
vos alvos para medicamentos, vacinas
e kits de diagnóstico, a proteômica é
considerada o passo seguinte à genô-
mica – baseada no mapeamento dos
genes. Se estes não são suficientes para
compreender os fenômenos biológicos,
as respostas podem estar nas proteínas,
sintetizadas a partir de informações con-
tidas no DNA.

O Rio de Janeiro é líder nacional
nesse campo de pesquisa: na última

Reunião Anual da Sociedade Brasileira
de Bioquímica e Biologia Molecular, o
estado foi responsável por 47% dos tra-
balhos de proteômica apresentados. Na
ocasião, a Fiocruz foi a segunda insti-
tuição com maior número de estudos
sobre o tema, atrás apenas da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
“São bem amplas as possibilidades de
estudo no campo da proteômica, que
pode, em princípio, investigar qualquer
fenômeno que envolva modificações no
conteúdo protéico de uma célula”,
explica o chefe do Laboratório de Toxi-
nologia do Instituto Oswaldo Cruz (IOC)
da Fiocruz, Jonas Perales.

Um dos trabalhos mais recentes
orientados pelo pesquisador foi a iden-
tificação de dez proteínas plasmáticas
(da parte líquida do sangue) que são
expressas de forma diferenciada por
pacientes com dengue, se comparados
a pessoas saudáveis. A participação
dessas proteínas nos mecanismos do

dengue ainda não havia sido descrita
na literatura científica e pode contri-
buir para o aperfeiçoamento das téc-
nicas de diagnóstico e prognóstico, as-
sim como para o desenvolvimento de
uma droga específica para a doença.

A equipe de Perales tem experiên-
cia no uso das tecnologias proteômicas:
realizou trabalhos pioneiros que identi-
ficaram duas das principais proteínas
relacionadas ao processo de neu-
tralização do veneno de cobras. Encon-
tradas no sangue do gambá sul-ameri-
cano (Didelphis marsupialis), as
moléculas abriram caminho para um
futuro tratamento antiofídico mais efi-
caz.  O estudo integrou uma das linhas
de pesquisa que inauguraram, em 2002,
a Rede de Proteômica do Rio de Janei-
ro, da qual Perales é hoje coordenador.

Além da participação nessa rede
interinstitucional, a Fiocruz criou, inter-
namente, a Rede de Genômica e Pro-
teômica Aplicada. Esta é uma das cin-

A

doenças e combatê-las
Rio lidera estudos de proteômica no Brasil
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1 – A proteína é hidrolisada e colocada sobre uma

placa, juntamente com uma matriz (ácido orgânico).

Ilustração Rodrigo Carvalho

Espectrometria de massa

2 – A placa é inserida no equipamento e, dentro

dele, sob o efeito de um laser, os fragmentos carre-

gados positivamente são colocados em fase gasosa.
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co que compõem o Programa de De-
senvolvimento Tecnológico em Insumos
para a Saúde (PDTIS), que desde 2002
visa à geração de produtos, processos
e serviços com impacto na saúde pú-
blica e no desenvolvimento econômico
e social do Brasil.

Mapas protéicos

Um dos projetos de proteômica que
fazem parte do PDTIS é desenvolvido no
Laboratório de Pesquisas em Leishma-
nioses do IOC. Gerenciado pela pesqui-
sadora Elisa Cupolillo e executado pela

microbiologista Patrícia Cuervo, o traba-
lho resultou na publicação do primeiro
mapa protéico do protozoário Leishmania
braziliensis. Agora, as pesquisadoras com-
param os mapas protéicos de diferentes
cepas do parasito, isoladas de pacientes
com distintas formas clínicas de leish-
maniose cutânea. O principal objetivo é
identificar proteínas que, diferencialmen-
te expressas pelas cepas, podem estar
associadas à severidade das manifesta-
ções clínicas da doença.

A aplicação dessa tecnologia foi
necessária porque pesquisas anteriores
com o genoma não conseguiram de-

Técnicas proteômicas
Eletroforese bidimensional

(2-D): técnica usada para separação
de proteínas. A mistura é colocada
em um gel de poliacrilamida no qual
as proteínas migrarão quando sub-
metidas a um campo elétrico. Em
seguida, as moléculas são separa-
das seqüencialmente de acordo com
dois critérios: carga elétrica e mas-
sa. O resultado é um gel que, após
processo de coloração, revela peque-
nas manchas correspondentes às pro-
teínas contidas na mistura inicial.

Espectrometria de massa:
técnica utilizada para identificação
de uma proteína. Após digestão
enzimática da proteína, os peptídeos
são ionizados e volatilizados. Em se-
guida, os fragmentos são submetidos
a um campo elétrico e se deslocam
seguindo trajetórias ou velocidades
que dependem de sua relação mas-
sa/carga. No fim do processo, os íons
são detectados e, como resultado, o
aparelho gera um espectro – gráfico
com picos de massa específicos de
cada proteína. Para identificar a mo-
lécula em questão, a imagem é com-
parada aos espectros teóricos de pro-
teínas conhecidas cujas seqüências
estão depositadas em bancos de da-
dos públicos internacionais.

Perales: trabalho pioneiro em identificar proteínas do processo de neutralização
do veneno de cobra
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4 – Uma vez detectados os fragmentos, o equipa-

mento fornece um espectro de massas que permi-

te a identificação da proteína em análise.

3 – Submetidos a um campo elétrico, os fragmen-

tos se deslocam dentro da câmara de vôo com

diferentes velocidades e são detectados.

Ana Limp / Fiocruz
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tectar diferenças entre as cepas de L.
braziliensis isoladas de pacientes com
distintas formas clínicas. Dessa forma, a
explicação para as diferentes manifesta-
ções da leishmaniose poderia estar no
fato de que os protozoários expressam
diferentes proteínas, com papéis especí-
ficos na progressão da doença.

Embora a investigação de proteínas
seja uma velha conhecida dos bioquí-
micos – que, tradicionalmente, identifi-
cavam uma única proteína por vez –,
com as novas tecnologias de proteômica,
como a eletroforese bidimensional e
a espectrometria de massas, tornou-
se possível identificar e quantificar cen-
tenas de proteínas ao mesmo tempo,
com grande sensibilidade. Foram essas
tecnologias que possibilitaram a constru-
ção dos mapas protéicos das diferentes
cepas de L. braziliensis.

A comparação desses mapas per-
mitiu que as pesquisadoras identificas-
sem algumas proteínas cuja expressão
difere qualitativa e quantitativamente
entre as cepas associadas às distintas
formas da doença. “Há tempos, pro-
curam-se marcadores biológicos, do
parasito ou do paciente, que indiquem
a forma provável de evolução da
leishmaniose. Essas proteínas diferen-
cialmente expressas poderiam se tor-
nar marcadores para prognóstico da
enfermidade”, diz Patrícia.

O mesmo grupo de cientistas já
demonstrou que as cepas de L.
braziliensis isoladas de pacientes com
distintas manifestações clínicas expres-
sam diferencialmente algumas impor-
tantes enzimas, conhecidas como
metaloproteases. Com as novas
tecnologias proteômicas, a equipe tem
conseguido estudar um universo muito

Patrícia Cuervo e equipe obtiveram o primeiro mapa protéico de L. braziliensis

maior de proteínas. “Mas a identifica-
ção de proteínas de Leishmania não é
uma tarefa fácil dado que, logo que sin-
tetizadas, as proteínas podem sofrer
modificações na sua estrutura”, ponde-
ra Patrícia, que se especializou na inter-
pretação manual de espectros de mas-
sa no Centro de Engenharia Genética e
Biotecnologia de Havana, em Cuba.

Outros parasitos no alvo da
proteômica

Outro protozoário alvo de estudo de
proteômica na Fiocruz é o Trypanosoma
cruzi, causador da doença de Chagas. Por
meio das novas tecnologias, a equipe do
parasitologista Octavio Fernandes, coorde-
nador do Laboratório de Epidemiologia
Molecular de Doenças Infecciosas do IOC,
busca biomarcadores para diferenciar os
três tipos de T. cruzi. Os pesquisadores já
têm pistas de que proteínas são expressas
de forma similar ou distinta em cada um
dos três grandes grupos do parasito. “O
próximo passo é confirmar esses mar-
cadores”, indica a bioquímica Cátia
Lacerda Sodré, pesquisadora visitante do
laboratório. “No futuro, eles podem servir
não só para o desenvolvimento de novos
kits de diagnóstico, como para marcadores

Estudo investiga biomarcadores para diferenciar os três tipos de T. cruzi
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evolutivos de doença e alvos para drogas
com menos efeitos colaterais e capazes
de tratar um número maior de pacientes”.

Também voltado ao estudo do T.
cruzi, um projeto do Centro de Pesqui-
sa René Rachou (CPqRR), unidade da
Fiocruz em Belo Horizonte, investiga o
proteoma do parasito para descobrir
alterações bioquímicas e mecanismos
moleculares que o tornam resistente ao
benzonidazol, medicamento utilizado
no tratamento da infecção. A compa-
ração de proteínas expressas por ce-
pas de T. cruzi sensíveis ou não à dro-
ga poderá contribuir para o enten-
dimento da resistência do protozoário
a medicamentos e para o desenvolvi-
mento de novos alvos terapêuticos con-
tra a doença de Chagas.

Liderado pelos pesquisadores Álva-
ro José Romanha, diretor do CPqRR, e
Guilherme Corrêa Oliveira, o grupo tam-
bém usa a proteômica no estudo de
mecanismos de resistência a drogas em
outro parasito de grande interesse para
saúde pública no Brasil: o Schistosoma
mansoni, agente etiológico da esquis-
tossomose. “Nesse caso, fazemos a aná-
lise proteômica de populações de S.

Schistosoma mansoni: estudo avalia
resistência do parasito a drogas

mansoni tratadas in vitro e in vivo com
praziquantel, a única droga utilizada no
tratamento da doença causada por to-
das as espécies de Schistosoma”, relata
a bioquímica Rosiane da Silva Pereira,
pesquisadora visitante do Laboratório de
Parasitologia Celular e Molecular. “Pou-
co se conhece sobre o modo de ação
desta droga e existem relatos de resis-
tência ao tratamento”.

Até doenças sexualmente transmis-
síveis têm sido estudadas sob o olhar
da proteômica. Equipe do Laboratório
de Biologia Molecular e Doenças
Endêmicas do IOC, chefiado pela
geneticista Constança Britto, estuda o
protozoário Trichomonas vaginalis,
agente etiológico da DST conhecida
como tricomoníase urogenital humana.
Em projeto coordenado pelo micro-
biologista José Batista de Jesus, o gru-
po descreveu pela primeira vez no
mundo o mapa protéico do parasito.

Ao estudo, soma-se a comparação
das proteínas produzidas por cepas de
alta e baixa virulência, bem como o
estudo do efeito do ferro, essencial ao
T. vaginalis, sobre o proteoma do para-
sito. “Esse trabalho permitirá identificar

proteínas do T. vaginalis envolvidas na
sua patogenicidade e sobrevivência, fa-
cilitando a compreensão do efeito de
drogas ou variações do ambiente sobre
a regulação de proteínas do parasito”,
aponta o pesquisador.

Múltiplas aplicações

As promessas da proteômica se
estendem ainda à área de vacinas,
contribuindo para seu aperfeiçoamen-
to e métodos de controle de qualida-
de. A Fiocruz, depois de concluir, em
2006, o seqüenciamento do genoma
do bacilo BCG Moreau RDJ – cepa uti-
lizada na fabricação da vacina contra
tuberculose no Brasil –, partiu para o
estudo proteômico do imunizante. O
objetivo é conhecer mais detalhada-
mente a vacina brasileira.

“Estamos produzindo os mapas das
proteínas do BCG, tanto as secretadas
como as da superfície do bacilo, o que
nos permitirá identificar moléculas que
sirvam de marcadores para o controle
de qualidade dos lotes e possibilitem
métodos de avaliação mais rápidos e
baratos”, justifica a farmacêutica Leila



REVISTA DE MANGUINHOS  |  DEZEMBRO DE 20071 8

Rede de Proteômica
do Rio de Janeiro
Implantada em 2001 pela Fun-

dação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro (Faperj),
tinha inicialmente quatro linhas de
pesquisa: dengue, cólera, venenos
de animais – sobretudo cobras – e
a bactéria fixadora de nitrogênio
Gluconacetobacter diazotrophicus,
tema do primeiro projeto de
genoma apoiado pela Faperj.

Atualmente, com apoio tam-
bém do Ministério da Ciência e Tec-
nologia (MCT) e suas agências de
fomento, tomam parte na Rede,
além da Fiocruz, a Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ), a
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj), o Instituto Nacional de
Câncer (Inca), a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa), a Universidade Estadual do
Norte Fluminense (Uenf) e a Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (PUC-Rio). Os participan-
tes compartilham equipamentos pa-
ra fracionamento e identificação de
proteínas, trabalhando de forma co-
operativa na execução dos projetos.

Mendonça Lima, coordenadora do La-
boratório de Genômica Funcional e
Bioinformática do IOC. “Outra meta é
identificar as proteínas mais importan-
tes para a capacidade de a vacina ofe-
recer proteção contra a doença. A par-
tir delas, poderemos elaborar, por meio
da engenharia genética, vacinas BCG
mais eficientes”.

Assim como a tuberculose, a hanse-
níase constitui objeto de preocupação
para a saúde pública brasileira. No en-
tanto, não conta ainda com uma vacina,
o que dificulta atividades de prevenção.
Segundo pesquisadores do Laboratório de
Microbiologia Celular do IOC, o desen-
volvimento de um imunizante contra a
hanseníase é mais uma das possibilida-
des abertas pela proteômica.

Concluído em 2001 pelo Instituto
Pasteur, na França, a descrição do
genoma da Mycobacterium leprae,
causadora da doença, abriu novas
perspectivas para o estudo deste mi-
crorganismo ao revelar algumas de
suas peculiaridades, como o número
reduzido de genes em relação à bac-
téria ancestral que o originou. “Pro-
vavelmente, um processo de seleção
natural eliminou parte do genoma da
bactéria, preservando apenas os genes
essenciais à sua sobrevivência”, afir-
ma a bioquímica Maria Cristina Vidal
Pessolani, coordenadora do projeto.
“Usamos a proteômica, então, para

identificar as proteínas que de fato são
expressas in vivo pela bactéria duran-
te o curso da infecção”.

Tais proteínas podem ser a chave
para uma vacina inédita e métodos de
diagnóstico precoce. Detectar a infec-
ção em fase inicial torna possível co-
meçar o tratamento antes do agrava-
mento das lesões neurais e interromper
a transmissão da doença.

Dos genes às proteínas

Após o boom dos seqüenciamentos
do DNA de organismos, cientistas não
tardaram a abraçar o desafio de inter-
pretar o significado dos códigos gené-
ticos. Foi o caso do grupo do bioquí-
mico Salvatore Giovanni de Simone,
coordenador do Laboratório de Bioquí-
mica de Proteínas e Peptídeos do IOC.
A equipe buscou em bancos de dados
internacionais todas as seqüências de
DNA que contêm as informações para
a síntese de um proteína de cavalo de-
nominada imunoglobulina G (IgG).

Essa molécula eqüina é usada na
fabricação de soros anti-rábico,
antiofídico e antitetânico. Sabe-se, en-
tretanto, que indivíduos que já recebe-
ram esses soros podem, ao tomá-los
novamente, apresentar reação
anafilática, uma resposta alérgica ime-
diata e grave. Isso acontece porque o
organismo humano reconhece a proteí-

Proteínas encontradas na M. leprae podem ser a chave para uma vacina contra a hanseníase

na do cavalo como um agente estranho
e, para destruí-la, produz moléculas que
se ligam a ela, chamadas anti-IgG. Se a
resposta ao agente estranho é exagera-
da, ocorre o choque anafilático.

“A partir do código genético do ca-
valo, produzimos mais de cem pedaços
de proteínas que formam a IgG”, expli-
ca Salvatore. Com uma técnica trazida
da Alemanha para o laboratório da Fio-
cruz, os pesquisadores sintetizaram es-
ses fragmentos protéicos em uma su-
perfície sólida sobre a qual colocaram
uma mistura de moléculas anti-IgG hu-
manas. Nos locais onde estas se liga-
ram à superfície sólida, foram identifi-
cadas as partes da proteína eqüina que
devem ser responsáveis pela reação
anafilática. “Sabendo quais são esses
fragmentos, podemos, por engenharia
genética, eliminá-los dos soros e evitar
reações adversas”, conclui o cientista.


