
Café Científico CIDACS 
Bioinformática 

Pablo Ramos 

Fundação Oswaldo Cruz—FIOCRUZ—Salvador, Bahia 

pablo.ramos@fiocruz.br 

 



Contextualização 

A origem das espécies 



Contextualização 



 
Projeto Genoma Humano 

Contextualização 





• Estudo e aplicação de técnicas 

computacionais e matemáticas à geração e 

gerenciamento de informação pela/para 

Biologia e/ou Biotecnologia e/ou Saúde. 



Biologia experimental X Biologia computacional  



 

Palsson, B. The challenges of in silico biology. 
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As várias ômicas... 

Proteoma 

Transcritoma 

Genoma 
(+epigenoma) 

Metaboloma, 

Fenoma 



Que atividades desempenha o 

bioinformata? 

• Desenvolvimento de metodologias de 

análise de dados que podem ser muito 

heterogêneos 

– Dados genômicos 

– Dados de expressão 

– Citocinas e outras proteínas 

– Integração 

 



Que atividades desempenha o 

bioinformata? 

• Manipulação de sequências (DNA, proteínas) 

• Análises comparativas (genomas, transcritos) 

• Conversão de formatos 

• Desenvolvimento de pipelines (fluxos de 

trabalhos) 

• ... 



E quais as principais competências 

necessárias? 

• (       ,           , ...) 
– Lógica, algoritmos, estrutura de dados 

• (           ,                 ,              ) 

• (        ) 

• (          , OCTAVE       , ...) 

• (molecular),  
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A bioinformática se apoia na 
filosofia open-source 
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Principais linhas de investigação 

• Genômica e transcritômica 

• Bioinformática estrutural 

• Filogenômica 

• Biologia de sistemas 

• Genética populacional (genome-wide) 
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Tamanho do 
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Extraído de < http://book.bionumbers.org/how-many-genes-are-in-a-genome/> 

Das 3 bilhões de bases que compõem o genoma 

humano, somente 1,5% codifica proteínas! 



Qual o custo para sequenciar um 
genoma humano? 



E qual o resultado disso? 



Pontos importantes sobre 

sequenciamento de DNA 

• Em geral, sequências curtas (até 1.000 

bases são produzidas, a depender da 

tecnologia); 

• Genoma de um mamífero típico possui 

3.000.000.000 pb; 

• Sequenciamento genômico envolve 

“costurar” milhões de pequenas leituras; 

• A sobreposição entre sequências é a base 

para o processo de montagem 

(=reconstrução das sequências). 
 



Montagem de genomas 
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20 de julho de 1969 
“One small step for a man, one giant leap for mankind.” 
                     N. Armstrong 



26 de junho de 2000 
"(...) the most important, most wondrous map ever produced by humankind." 
                                                                                                                       Bill Clinton 



Projeto Genoma Humano 

• Iniciado em 1990 (planejado desde 1984!), e 
financiado pelo NIH e DOE (EUA), é uma das 
maiores realizações humanas. 

•  Finalizado em 2003 ao custo de  
U$ 3.000.000.000 (!) [R$17 bi hoje] 

• Avanços imediatos: 

–  Identificação de ~25.000 genes 

–  1.800 genes associados a doenças 

–  Desenvolvimento de >1000 testes genéticos 

–  Promoveu discussões éticas, legais e  
implicações sociais em torno do assunto. 

 



Projeto Genoma Humano 

• Humanos variam em cerca de 0,001% (ou, em 
perspectiva, somos 99,999% iguais!) 

• Entre não familiares variamos, em média, em 
~ 3,2 milhões de bases (= quase um 
genoma inteiro de Escherichia coli!) 



Genoma humano de 
“referência”.. para quem? 

Mais de ~300 Mbp incorporados à montagem: o 
“pangenoma africano” incorpora mais de 10% da 
quantidade de DNA presente na montagem atual. 



1000 Genomas (1KG project) 

2008-2015 
• Catálogo completo e detalhado 

de variantes genômicas 
humanas 

• 2.000 genomas, 4x cobertura 
– 1.270 genomas sequenciados 

– Mais de 6 trilhões de bases 

• Apoio financeiro 
– Wellcome Trust (UK) 

– Beijing Genomics Institute 
(China) 

– National Human Genome 
Research Institute (USA) 



Além do genoma.. transcritoma! 



Há quase 20 anos, Golub et al. (1999): 
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• Estudaram amostras de 

medula óssea de 47 pacientes 

com leucemia linfoblástica 

aguda (ALL) e 25 com leucemia 

mieloide aguda (AML) (n=72). 

 

• Expressão de 7.129 genes 

avaliados em microarranjos. 

Há quase 20 anos, Golub et al. (1999): 

Café Científico CIDACS 
Bioinformática 



• Aprendizagem de máquina não-supervisionada (SOM—self 

organizing maps) permitiu descobrir sub-grupos dentro de cada tipo 

de câncer. 
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Bioinformática estrutural 

• Área de pesquisa relacionada à análise e 

predição de estruturas tridimensionais de 

macromoléculas biológicas (proteínas, 

ácidos nucléicos). 
 

Fonte: Protein Data Bank 



• Exemplos de 

estruturas protéicas e 

complexos de 

diferentes tamanhos, 

disponíveis no PDB 

(Protein Data Bank, 

http://www.pdb.org/) 
 



Reconstrução de estruturas secundária e 

terciária a partir de sequência: um 
problema difícil! 





Biologia de sistemas 

• Área de pesquisa 

relacionada ao estudo das 

interações entre 

componentes biológicas, e 

como estas refletem na 

função e comportamento 

do sistema estudado. 

• Exemplo: estudo de 

redes metabólicas e 

integração entre 

metabolismo × regulação. 
 



Biologia de sistemas 
• Engenharia metabólica para produção de 

compostos de interesse biotecnológico: o exemplo de 

Pseudomonas putida 

 

Beckers et al. (Microb Cell Fact 2016) 15:73  
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WP3 

WP4 

Testable 
hypotheses 

Simulation 
environment 

Output 





Estudo do exoma 

• Consiste em todos os éxons 

(EXpressed regiON) do genoma, 

os quais representam a porção  

realmente traduzida em proteínas. 

Genoma humano 
(3 bilhões de bases) 

Exoma humano 
(45 milhões de bases 
ou 1,5% do genoma) 



Estudo do exoma 

• Aplicações: 

– Descoberta de desordens 

mendelianas 

– Descoberta de variantes 

genéticas causais 

– Diagnósticos clínicos (predição 

de história natural de doenças, 

identificação de familiares com risco) 



Exomas e o futuro da Medicina 



Enquanto isso, na sala dos bioinformatas.. 
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Que projetos? 

 

- Epigen 

- Patógenos e interação patógeno x hospedeiro 
- Leishmania 

- Zika 

- Bactérias multiresistentes 

- Malária 

- Vetores 
- Aedes 

- Flebotomos 
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