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FALE COMO UM
CIENTISTA BIOQUÍMICO
BIOINFORMÁTICA – Desenvolvimento
e uso de ferramentas computacionais para
analisar grandes quantidades de dados
biológicos
DOENÇAS TROPICAIS
NEGLIGENCIADAS – Um grupo de
cerca de 20 doenças que muitas pessoas
em regiões tropicais do mundo, mas que
recebem pouca atenção em termos de
tratamento e prevenção
LEISHMANIOSE – Uma infecção causada
pelo parasita Leishmania
PEPTÍDEOS – Cadeias curtas de
aminoácidos, que são os blocos de construção
moleculares das proteínas
PROMISCUIDADE DO RECEPTOR
– uma característica de algumas proteínas
que permitem que elas se liguem a muitas
moléculas diferentes

A Organização Mundial da Saúde estima que
mais de 1,7 bilhão de pessoas, principalmente
nos países em desenvolvimento, correm o risco
de contrair doenças tropicais negligenciadas
(DTNs). As DTNs, como a leishmaniose e a
hanseníase, causam mais de 200.000 mortes e
milhões de deficiências a cada ano. Apesar disso,
para muitas delas, ou não existem tratamentos
ou os que existem são muito caros para serem
implantados em grande escala. Essas doenças
são negligenciadas porque não são lucrativas
para as empresas farmacêuticas investirem, e as
pessoas afetadas tendem a ser os mais pobres e
vulneráveis da sociedade, além de possuir menor
voz política.

Latina no uso de métodos de bioinformática
para resolver problemas sociais. Construir
essas capacidades é crucial para permitir que
países latino-americanos possam conduzir
pesquisas para encontrar novos tratamentos
e vacinas para DTNs. O projeto CABANA é
uma colaboração entre o Instituto Europeu de
Bioinformática (EMBL-EBI) no Reino Unido, e
nove universidades e organizações de pesquisa
espalhadas pela América Latina. Assim como
o Dr. Rodrigo explica, o objetivo do projeto
CABANA é “oferecer conexões com os
melhores laboratórios de pesquisa na Europa e
América Latina, melhorando a competitividade
dos formandos e seus centros de pesquisa.”

Além disso, países em desenvolvimento, que
são os principais afetados por essas doenças,
frequentemente não tem a capacidade de
desenvolver suas próprias pesquisas para
encontrar novos tratamentos e vacinas.

Como parte de seu doutorado em ciências
químicas na Universidade de Antioquia na
Colômbia, Rodrigo participou de um estágio
de seis meses no EMBL-EBI, onde usou
bioinformática estrutural e simulações biofísicas
para projetar peptídeos que podem ser usados
como potenciais vacinas para DTNs.

CABANA (capacitação de bioinformática
na América Latina) é um projeto de pesquisa
internacional financiado pelo Orçamento Oficial
de Assistência ao Desenvolvimento do Reino
Unido. Com foco em doenças infecciosas, assim
como biodiversidade e segurança alimentar, o
projeto CABANA apoia cientistas na América

O QUE SÃO PEPTÍDEOS E POR QUE É
IMPORTANTE ESTUDÁ-LOS?
Peptídeos são cadeias curtas de aminoácidos
que compõem as proteínas. Proteínas são as
moléculas que realizam a maioria das funções
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biológicas dentro de nossas células. A maioria
das drogas funciona alterando a capacidade
de proteínas específicas de se ligarem a outras
moléculas e realizarem suas funções biológicas.
Rodrigo estuda a forma como as proteínas
se ligam umas às outras. Este processo de
ligação das proteínas pode ser comparado
a uma chave encaixada em uma fechadura.
A maioria das proteínas é projetada para se
ligar a um tipo específico de molécula, assim
como uma chave é feita para se encaixar em
uma fechadura específica. No entanto, de
forma semelhante à forma como uma chave
mestra pode desbloquear várias fechaduras
diferentes, algumas proteínas podem se adaptar
e são capazes de se ligar a muitas moléculas
diferentes. As razões para esta promiscuidade
do receptor não são totalmente compreendidas,
então Rodrigo aplica métodos computacionais
para entender como e por que isso acontece.
Algumas dessas proteínas estão envolvidas no
sistema imunológico e são alvos potenciais para o
tratamento de DTNs.
COMO RODRIGO CONDUZ
SUA PESQUISA?
Os métodos computacionais que Rodrigo usa
envolvem a análise de estruturas de proteínas,
bem como a simulação de interações de
proteínas, a fim de avaliar como pequenos
ajustes na proteína, ou no parceiro de ligação,
podem afetar sua ‘conexão’. A simulação de
interações de proteínas é crucial para entender
como as proteínas funcionam e as moléculas
com as quais elas interagem, do ponto de vista
molecular. Ao repetir esse processo milhões
de vezes, ele pode entender quais partes das
proteínas são as mais importantes no controle de
sua capacidade de se ligar a diferentes moléculas.
Isso permite o design de novos medicamentos,
feitos a partir de peptídeos, que podem atingir
especificamente essas áreas para fornecer
benefícios médicos.

A execução desse tipo de análise apresenta
certos desafios, dependendo do organismo
que está sendo estudado. No caso de DTNs, as
informações sobre a estrutura molecular das
proteínas são escassas, razão pela qual essas
doenças são consideradas “negligenciadas”.
Como muitos outros pesquisadores da área,
Rodrigo conta com metodologias computacionais
para deduzir essas estruturas; uma mistura
de informações evolucionárias e ciência de
dados permite que ele preencha as lacunas
de conhecimento.
QUE SUCESSO RODRIGO TEVE?
Até agora, a pesquisa de Rodrigo identificou várias
moléculas com potenciais efeitos terapêuticos.
Estes foram testados em células cultivadas em
laboratório com resultados positivos, e um deles
foi recentemente patenteado pelo governo
colombiano. Rodrigo e seus colaboradores
também desenvolveram um método para projetar
variantes em peptídeos como um método
potencial para criar vacinas mais personalizadas.
Todas as descobertas estão atualmente em fases
experimentais e de otimização que devem avançar
em produtos viáveis para enfrentar problemas que
preocupam a comunidade latino-americana.
COMO RODRIGO COMPARTILHOU
SEU TRABALHO COM OUTROS
PESQUISADORES?
A principal forma de compartilhamento da
pesquisa científica é por meio da publicação de
artigos científicos, que explicam como a pesquisa
foi realizada e quais foram os resultados obtidos.
Junto com seus colegas da Universidade de
Antioquia e EMBL-EBI, Rodrigo publicou 12
artigos descrevendo sua pesquisa em peptídeos
e DTNs. Como parte de seu envolvimento no
projeto CABANA, Rodrigo também ajudou a
organizar um workshop para compartilhar as
habilidades de bioinformática que aprendeu em
seu estágio no EBI com outros pesquisadores
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da América Latina. O evento reuniu 25
pesquisadores em início de carreira, de 11 países,
para um workshop de quatro dias na Colômbia,
onde eles tiveram a chance de aprender novas
habilidades e estabelecer conexões com outros
pesquisadores na área de bioinformática e DTNs.
O projeto CABANA também possibilitou
a Rodrigo conhecer e colaborar com outros
pesquisadores que compartilham seus interesses.
Um projeto de pesquisa que teve como foco
modelar e testar possíveis inibidores de proteínas
do parasita, com o objetivo de controle da doença,
foi liderado por Rodrigo e realizado em conjunto
com pesquisadores de três países diferentes
da América Latina. Esta foi uma oportunidade
maravilhosa para compartilhar conhecimento
e unir esforços para resolver questões sobre
doenças transmissíveis que afetam a região.
Projetos como o CABANA – e a valiosa
contribuição de Rodrigo para isso – mostram a
importância da colaboração entre
países desenvolvidos e em desenvolvimento na
criação de capacidade para que os países em
desenvolvimento possam conduzir suas próprias
pesquisas, não apenas em bioinformática, mas em
todos os ramos da ciência.

SOBRE CIÊNCIAS QUÍMICAS
Ciências químicas é um campo vasto que abrange
muitos aspectos da pesquisa química. Uma das
maiores áreas de pesquisa é a bioquímica, que é o
estudo da química dentro dos organismos vivos.
O comportamento e a saúde dos organismos
são controlados pelos processos químicos que
ocorrem dentro e fora das células. Deste modo,
a bioquímica é crucial para entender as doenças e
encontrar novos tratamentos e vacinas. Existem
formas laboratoriais e computacionais de estudar
bioquímica, e as duas se complementam muito
bem. A bioquímica moderna requer muito mais
habilidades computacionais do que no passado,
e a área de bioinformática provavelmente
continuará crescendo.
COMO É A BIOQUÍMICA MODERNA?
A parte central da bioquímica é analisar a
composição química das moléculas que compõem
as células e realizar experimentos para ver como
as células são afetadas pela alteração de sua
composição, tais como o uso de medicamentos
para tentar tratar doenças.

A bioquímica moderna foi impulsionada por
grandes avanços na tecnologia nos últimos 50
anos, o que nos permitem medir e controlar
as moléculas dentro das células com uma
precisão cada vez maior. Outro grande
avanço tecnológico é a aplicação da métodos
computacionais para processar grandes
quantidades de dados e procurar padrões
que seriam dificilmente encontrados a olho
nu. Este é o campo da bioinformática que é
uma combinação de ciência da computação,
estatística, biologia e química, e é um dos
campos de crescimento mais rápido dentro
das ciências da vida. Métodos computacionais
também foram usados para conduzir
experimentos que seriam tecnicamente
desafiadores ou demorados demais para serem
conduzidos em laboratório. Pesquisadores
podem modelar moléculas complexas como
proteínas em um computador e ver o efeito
que milhões de possíveis variações químicas
causam às suas estruturas e funções. Eles
podem então usar essas informações para

EXPLORE UMA CARREIRA EM
CIÊNCIAS QUÍMICAS
• A Royal Society of Chemistry ¬tem uma excelente seção de carreiras em seu site. Saiba mais
sobre o que é uma carreira como cientista químico pode lhe oferecer.
edu.rsc.org/future-in-chemistry/career-options
• O projeto CABANA tem vários cursos online ensinando estudantes sobre diversos aspectos
da bioquímica: www.cabana.online
• Explore o trabalho do Instituto Europeu de Bioinformática (EMBL-EBI): www.ebi.ac.uk
• De acordo com Payscale.com, o salário médio de um cientista de bioinformática na Inglaterra
é de 40.000 libras por ano:
www.payscale.com/research/UK/Job=Bioinformatics_Scientist/Salary
• De acordo com Erieri.com, o salário médio de um cientista de bioinformática na Colômbia é
de 50.000.000 pesos colombianos por ano:
www.erieri.com/salary/job/bioinformatics-scientist/colombia/bogota

identificar moléculas que podem ser testadas
como drogas para atingir essas proteínas.
UM CAMPO EMOCIONANTE E EM
RÁPIDA MUDANÇA
Os avanços na potência da computação estão
constantemente mudando os limites do que é
possível em bioinformática e bioquímica. Novos
projetos como o AlphaFold, um programa de
inteligência artificial, aproveitam as técnicas
mais recentes da ciência da computação para
buscar soluções para questões bioquímicas de
longa data. Há uma necessidade real de tirar
essas técnicas dos laboratórios onde foram
desenvolvidas e aplicá-las a problemas que
afetam o mundo em desenvolvimento, onde
os recursos são muito menos disponíveis.
Isso oferece muitas oportunidades para
pesquisadores em todas as fases, incluindo
seus primeiros passos na carreira, para fazer
a diferença em problemas internacionais que
atualmente são negligenciados.

O CAMINHO DA
ESCOLA À CIENTISTA
QUÍMICO
• Química e biologia são disciplinas
primárias e importantes para se estudar na
escola.
• Na universidade, a bioquímica e a biologia
molecular fornecem o conhecimento
básico necessário para entender os tipos
de problemas em que o Rodrigo está
trabalhando.
• Algum treinamento em estatística e
programação é muito valioso, pois os
métodos computacionais são muito usados
na maioria das áreas de bioinformática e
ciências químicas nos dias de hoje.

COMO RODRIGO SE TORNOU
UM CIENTISTA BIOQUÍMICO?
QUAIS ERAM OS SEUS INTERESSES
ENQUANTO VOCÊ CRESCIA?
Minha curiosidade sempre me levou a tentar
entender questões fundamentais com uma
perspectiva prática. Em particular, a área
de informática e programação sempre
me fascinou e me chamou a atenção,
principalmente quando aplicada a temas
não convencionais como biologia e química.
É por isso que segui uma carreira em
bioengenharia e mudei para as áreas de bio- e
quimioinformática.
QUEM OU O QUE TE INSPIROU A SE
TORNAR UM CIENTISTA?
Como um latino-americano, não é muito
comum ouvir falar de cientistas e seus

impactos. Quando comecei a estudar
engenharia, encontrei uma oportunidade
maravilhosa de combinar minhas habilidades
profissionais para fornecer novas ferramentas
para cientistas e, ao mesmo tempo, tentar
responder a essas perguntas eu mesmo, com
abordagens híbridas, usando informações
moleculares e algoritmos eficientes.
QUAIS SÃO SUAS REALIZAÇÕES
PROFISSIONAIS QUE VOCÊ MAIS SE
ORGULHA ATÉ AGORA?
Durante meu doutorado, tive a oportunidade
de publicar várias ferramentas e avanços na
modelagem de peptídeos e moléculas com fins
terapêuticos, especialmente em casos focados
no tratamento da leishmaniose, uma doença

parasitária que afeta milhões de pessoas.
Qualquer esforço nesse sentido é uma grande
conquista pessoal e profissional para mim.
AGORA QUE VOCÊ COMPLETOU
SEU DOUTORADO, QUAIS SÃO SEUS
OBJETIVOS PARA O FUTURO?
Tendo começado um pós-doutorado
recentemente na companhia farmacêutica
Boehringer Ingelheim, na Alemanha,
meu objetivo é trabalhar com a equipe de
química computacional para desenvolver
novas ferramentas que irá acelerar o
desenvolvimento de novos medicamentos para
múltiplos propósitos.

AS PRINCIPAIS DICAS DE RODRIGO
01 Você deve estar disposto a ficar frustrado e perseverar. A pesquisa científica raramente acontece completamente da maneira que você planejou.
02 Tente fazer muitas conexões com pesquisadores diferentes na sua área e não tenha medo de fazer perguntas com uma atitude crítica e positiva.

