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PIBIC 2017/050: Estudo in silico para a predição de proteínas antigênicas de 
Ehrlichia spp com potencial para a utilização em diagnóstico e/ou terapia da 
erliquiose animal 
 
Descrição: Ehrlichia spp. é uma proteobactéria gram-negativa, ordem das Richettsiales, 
intracelular obrigatório responsável por doenças de importância veterinária e médica. O 
diagnóstico clínico geralmente não é suficiente para confirmação da doença, devido à 
sintomatologia inespecífica. Nesse contexto, há a necessidade da realização de 
métodos de diagnóstico complementar. O tratamento da Erliquiose consiste na 
administração de antibióticos. As ferramentas de pesquisa in silico por meio de 
bioinformática, utilizando o DNA genômico, possibilitam a predição de proteínas 
antigênicas para fins de diagnóstico ou tratamento. Nesse contexto, por meio de 
genômica comparativa, é possível selecionar genes não homólogos aos hospedeiros e, 
por isso, exclusivos dos patógenos; utilizando a genômica subtrativa e a comparação 
com microrganismos não patogênicos, desde que filogeneticamente próximos aos 
patogênicos, é possível detectar regiões gênicas ricas em fatores de virulência, tais 
como as ilhas de patogenicidade e por meio de softwares para realização de docking os 
potenciais alvos antigênicos podem ser testados contra bancos de dados contendo 
moléculas com potencial terapêutico. Os estudos de genômica comparativa, subtrativa 
e docking com Ehrlichia são incipientes e por isso há um campo amplo para pesquisa 
utilizando as metodologias in silico. O microrganismo não patogênico para vertebrados 
e filogeneticamente mais próximo de Ehrlichia é o endosimbionte Wolbachia pipitiens. 
O objetivo dessa proposta é, a partir de genomas completos de Ehrlichia e Wolbachia 
realizar estudos de genômica para determinação in silico de características ainda não 
descritas e para predição de proteínas exclusivas de Ehrlichia, as quais apresentem 
potencial para utilização em diagnóstico e/ou terapia. 

Situação: Em andamento (2017 – Atual)/ Natureza: Pesquisa.  

Equipe executora: Álvaro Ferreira Júnior - Coordenador / Jandra Pacheco dos Santos 
- Integrante / Siomar de Castro Soares - Integrante / Thamyres Vitor de Melo - Integrante 
/ Leticia D'Salton - Integrante / Vanessa Isabel Leal Salvador Bizinotto - Integrante. 

 
PIBIC 2016/046: Diagnóstico clínico, parasitológico e molecular da infecção 
natural Cryptosporidium spp. em bezerros das raças Guzerá e Guzolando de zero 
a 90 dias de idade.  
  
Descrição: A zebuinocultura é um dos pilares do agronegócio nas regiões tropicais do 
Brasil. As raças Guzerá e Guzolando são promissoras, pela sua rusticidade e produção 
de leite, respectivamente. Cryptosporodium spp é um protozoário Apicomplexa, 
monóxeno, parasito do trato gastrointestinal e que infecta vários espécies de 
hospedeiros, incluindo os bovinos. A via de infecção é a oral e a fonte de infecção é a 
água contaminada com fezes de animais infectados. Os bezerros, antes dos 90 dias de 
vida, são a faixa etária mais susceptível ao desenvolvimento de infecção com sinais 
clínicos severos. Considerando a existência de diferenças na epidemiologia 
dependendo da raça bovina acometida, é relevante compreender a relação da parasito 
com hospedeiros zebuínos, criados nos Trópicos, em condições de infecção natural. Os 
sinais clínicos de bezerros, a carga de oocistos e as espécies diagnosticadas podem 
revelar diferenças quando estudadas em zebuínos infectados e criados em condições 
tropicais, assim como podem também existir diferenças entre raças zebuínas puras e 
seus cruzamentos. O compreensão da epidemiologia e da relação Cryptosporidium e 



zebuínos contribui para as medidas de controle. No futuro, ferramentas inovadoras 
podem ser criadas para que seja realizado um controle sustentável da infecção, o qual 
não tenha impacto negativo sobre o meio ambiente.  
 
Situação: Em andamento (2016 – atual); Natureza: Pesquisa. 
  
 
Equipe executora: Álvaro Ferreira Júnior - Coordenador / Jandra Pacheco dos Santos 
- Integrante / Natacia Gaia Figueiredo - Integrante / Wallacy Augusto de Oliveira - 
Integrante. 
 
 
PIBIC 2016/045: Determinação da imunogenicidade de antígenos totais da saliva 
de artrópodes ixodídeos e geração de anticorpos IgY em modelo Gallus gallus 
 
Descrição: Amblyomma cajennense é um carrapato, parasito de mamíferos e aves, que 
está distribuído desde a Argentina até o estado do Texas (EUA). Estes artrópodes 
podem ser vetores de microrganismos e, além disso, a saliva dos carrapatos carreia 
patógenos durante a hematofagia. Primariamente, a saliva dos carrapatos é uma 
mistura complexa de moléculas que auxilia o artrópode durante o seu ciclo de vida fora 
e sobre o hospedeiro. Além de contribuir para a hidratação do carrapato, a saliva possui 
propriedades reguladoras da resposta imunológica do hospedeiro. As aves não são 
bons hospedeiros para infestações experimentais, entretanto pouco se sabe sobre a 
resistência das aves contra A. cajennense. A imunização de galinhas com antígenos 
totais da saliva de A. cajennense é inédito e promissor. Os anticorpos aviários da classe 
IgY são transferidos do sangue para a gema do ovo. A extração de anticorpos da gema 
do ovo é um processo indolor, de fácil execução e com elevado rendimento de 
anticorpos. Nesse contexto, vislumbra-se um biológico útil (anticorpo IgY) para estudos 
de proteômica da saliva de carrapatos e para compreender a biologia destes artrópodes 
em hospedeiros potencialmente resistentes. 

Situação: Em andamento (2016 – atual); Natureza: Pesquisa. 

 Equipe executora: Álvaro Ferreira Júnior - Coordenador / Jandra Pacheco dos Santos 
- Integrante / Malu Mateus Santos – Mestrado/ Carlo José Freira de Oliveira - Integrante 
/ Grazielle Maria Cândido de Paula - Integrante / Marcela Severo de Moura - Integrante. 

 
 
PIBIC-FAPEMIG 2016/002 Produção de imunoreagentes a partir de anticorpos IgY 
monoespecíficos para detecção direta de Tripanossomatídeos de interesse 
médico e veterinário 
 
Descrição: Os anticorpos IgY, da gema do ovo de galinhas hiperimunizadas, são 
considerados ferramentas úteis para aplicação em imunoensaios. A extração dessas 
moléculas é de fácil execução e baixo custo. A tecnologia para obtenção de IgY respeita 
os princípios de bem-estar animal. Os anticorpos IgY podem ser conjugados com 
fluoróforos (emitem fluorescência) para utilização em ensaios de detecção direta de 
patógenos. Ainda não há descrição de conjugação de IgY com fluoróforos do tipo Alexa 
Fluor. Trypanosoma cruzi é um problema de saúde pública. Proteínas deste parasito 
estão envolvidas na invasão e tráfego na célula hospedeira. A proteína P21 é um fator 
de virulência de T. cruzi, por isso foi clonada e já existe sua versão recombinante (P21 
recombinante). Anticorpos IgY anti-P21 recombinante de T. cruzi foram produzidos pelo 
mesmo grupo que apresenta a presente proposta. Não há descrição de anticorpos IgY 
anti-P21 recombinantes de T. cruzi marcados com fluoróforos Alexa para aplicação em 
ensaios de imunohistoquímica e imunocitoquímica. Estas duas técnicas são úteis para 



estudo da biologia do parasito e para localização subcelular da P21. Esta pesquisa é 
inédita e tem potencial para a produção de imunoreagentes que poderão ser utilizados 
em estudo de T. cruzi. 

Situação: Em andamento (2016-Atual); Natureza: Pesquisa. 

  
Equipe executora:: Álvaro Ferreira Júnior - Coordenador / Jandra Pacheco dos Santos 
- Integrante / Cláudio Vieira da Silva - Integrante / Marlus Alves Santos - Integrante / 
Thaise Lara Teixeira - Integrante / Iara de Oliveira Souza - Integrante. 

 
 
PIBIC 2014/012: Produção e caracterização de anticorpos policlonais IgY anti-P21 
recombinante de Trypanosoma cruzi 
 
Descrição: Os anticorpos aviários da classe IgY são ferramentas promissoras para 
aplicação em modelo de protozoários causadores de doenças em animais domésticos 
e humanos. As galinhas transferem os anticorpos IgY séricos para a gema do ovo. A 
extração é indolor, de baixo custo e fácil execução. A utilização dos anticorpos IgY em 
imunoensaios evita a ocorrência de resultados falso-positivos. Estes anticorpos podem 
ser aplicados em teste de proteômica e imunomarcação. Trypanosoma cruzi é um 
protozoário de potencial zoonótico e com ciclo de vida complexo. A capacidade de 
evasão dos mecanismos de defesa do sistema imunológico do hospedeiro, torna T. cruzi 
um parasita bem adaptado. A proteína de 21 kDa (P21) de T. cruzi tem função na 
invasão da célula hospedeira. A produção da forma recombinante de P21 abre a 
possibilidade para obtenção de quantidade suficientes para imunização de galinhas. Os 
anticorpos IgY policlonais monoespecíficos são ferramentas promissoras para estudos 
no modelo de T. cruzi. O objetivo deste projeto é produzir imunobiológicos de qualidade 
através da produção, caracterização e aplicação de anticorpos IgY anti-P21 
recombinante..  
 

Situação: Em andamento (2014-Atual); Natureza: Pesquisa.  

Equipe executora: Álvaro Ferreira Júnior - Coordenador / Santos, Jandra Pacheco - 
Integrante / Mauricio Tirone - Integrante / Elza Alice de Quadros - Integrante / Malu 
Mateus Santos - Integrante / Raphaella Paula Ribeiro - Mestrado / Cláudio Vieira da 
Silva - Integrante / Luiz Fernando Vaz de Oliveira Blanco - Mestrado. 

 


