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Informação
de confiança
para cientistas

COOPERAÇÃO

A partir de tecnologia da
IBM, Fiocruz cria banco de
dados com sequências de
proteínas de quase 4 mil
seres vivos
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O
desenvolvimento de va-
cinas, medicamentos e
kits de diagnóstico, cada
vez mais, depende de in-
formações sobre as pro-

teínas tanto dos micro-organismos
causadores de doenças quanto do ho-
mem. Para facilitar a tarefa, cientistas
de todo o mundo já têm a sua dispo-
sição o Proteinworld Database, um
novo banco de dados com mais de 3,5
milhões de sequências de proteínas de
cerca de 3,8 mil organismos.

O banco (acessível em www.
proteinworlddb.org) é um dos resul-
tados do Projeto de Comparação de
Genomas da Fiocruz. A análise, que
levaria 3.748 anos se fosse realizada
por um único computador, foi conclu-
ída em menos de 12 meses graças a
uma tecnologia desenvolvida pela
multinacional IBM, que permite o uso
simultâneo de computadores ociosos.

Com a nova tecnologia de grid
computing, enquanto você não está
usando seu computador, ele contribui
para o avanço do conhecimento cien-
tífico. Isso é possível porque a solução
tecnológica aproveita a capacidade de
computadores comuns. Trata-se do
World Community Grid (WCG), uma
comunidade mundial da qual qualquer
cidadão pode participar: basta fazer
o download de um software que co-
necta a máquina do usuário a um su-
percomputador. Feito isso, a capaci-
dade do seu computador comum,
sempre que ele estiver inativo, será
utilizada para o processamento de da-
dos científicos, como os do Projeto
de Comparação de Genomas da Fi-

ocruz – o primeiro trabalho brasi-
leiro aprovado para participar do

WCG. A inclusão no programa
da IBM permitiu ao projeto da
Fiocruz gerar mais de 800
gigabytes de resultados em
tão pouco tempo.

A comparação de se-
quências de proteínas de
organismos, desde as bac-
térias mais simples até o
homem, incluindo vírus,
está permitindo aos cientis-
tas corrigir erros e preen-
cher lacunas nos bancos de

Para contribuir com a

realização dos projetos, acesse

www.worldcommunitygrid.org

e torne-se membro do WCG.

No momento do cadastro, você

pode se identificar como partici-

pante brasileiro e escolher fazer

parte do grupo da Fiocruz.

dados internacionais que reúnem in-
formações sobre o DNA e as proteí-
nas dos organismos. Dados mais apu-
rados e completos podem favorecer
projetos de pesquisa em saúde do
mundo todo.

120 anos em um dia

Com quase 1,2 milhão de com-
putadores cadastrados voluntariamen-
te, sendo mais de 17 mil no Brasil, o
WCG consegue, em um único dia de
análise, realizar o trabalho que, pela
tecnologia convencional, levaria cer-
ca de 120 anos. A capacidade ociosa
dessas máquinas não só viabilizou o
projeto da Fiocruz como tem sido uti-
lizada em outras iniciativas. Câncer,
Aids e mudanças climáticas são te-
mas de projetos em andamento. Des-
taca-se, ainda, uma iniciativa norte-
americana cujo objetivo é obter novas
drogas para o tratamento de doen-
ças como a dengue hemorrágica e a
febre amarela.

A maioria das sequências protéi-
cas avaliadas pelo projeto da Fiocruz
foi predita a partir de análises compu-
tacionais dos genomas, que contêm a
informação genética para a síntese das
proteínas que constituem os organis-
mos. Toda essa informação sobre
genomas e proteínas, gerada por ci-
entistas de todo o mundo, é registrada
e armazenada em um grande banco
de dados internacional de sequências
de referência, o RefSeq, mantido pelo
National Center for Biotechnology
Information dos Estados Unidos.

O RefSeq serviu como fonte das
sequências protéicas analisadas. A
comparação de todas elas entre si –
tarefa que só foi viável devido à tec-
nologia da IBM – gerou uma quanti-
dade enorme de resultados. Estes in-
cluem o cálculo de um índice que
indica o grau de similaridade entre
cada par de sequências protéicas. Com
isso, será possível fazer uma compa-
ração dos genomas e investigar a ori-
gem evolutiva dos organismos. “Esse
tipo de abordagem também permite
verificar se determinada proteína está
presente em vários micro-organismos
causadores de doenças, mas não é
encontrada no homem. Essa proteí-

na, portanto, seria um possível alvo
para o desenvolvimento de medica-
mentos com menos efeitos colate-
rais”, explica o químico Wim Degrave,
coordenador do projeto da Fiocruz,
que já foi concluído no âmbito do
WCG e está agora na fase de análise
dos resultados, em parceria com a
equipe do Laboratório de Genômica
Funcional e Bioinformática do Institu-
to Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz).

Sobre o Proteinworld
Database

Utilizando o Proteinworld Data-
base, cientistas podem comparar as se-
quências protéicas de diversos organis-
mos, buscando seres que apresentam
sequências similares. Esse tipo de bus-
ca, que consiste em cruzar uma deter-
minada sequência contra todas as de-
mais existentes no banco, é apenas
uma das possíveis formas de utilizar a
ferramenta. O cientista pode também
fazer buscas por famílias de proteínas,
baixar dados completos de um orga-
nismo e verificar todas as similaridades
que ele tem com outros seres vivos.

A ideia é que, nas etapas futu-
ras do projeto, os usuários do banco
tenham à sua disposição cada vez
mais dados, confiabilidade ainda
maior da informação e opções para
buscas mais complexas. O Protein-
world Database é fruto de uma par-
ceria que envolve a Fiocruz, a IBM e o
Departamento de Informática da
Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (PUC-Rio). (F.M.)


