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APRESENTAÇÃO 
 

O Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (eCICT) é um evento 

aberto à comunidade no qual todos os aproximadamente 1.500 alunos de 

Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (bolsistas e voluntários) apresentam 

os resultados de suas pesquisas desenvolvidas ao longo de um ano, como 

cumprimento de um plano de trabalho elaborado e orientado por um 

professor/pesquisador do quadro permanente da Instituição.  

 

O eCICT está entre as ações inseridas no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN, que 

possui entre seus objetivos: a) Contribuir para a formação e engajamento de 

recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação; b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se 

dedicarão a qualquer atividade profissional; e c) Contribuir para a formação de 

recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora 

das empresas no País. Em 2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte realizou a 30ª edição do Congresso, abarcando 

uma etapa inicial digital seguida de uma etapa presencial, no formato de 

apresentações em Sessões de Apresentações Orais. Na fase inicial (Online), as 

apresentações dos trabalhos pelos discentes se deram na forma de arquivos 

digitais (trabalho completo e vídeo) submetidos via Sistemas da UFRN e 

disponibilizados amplamente para visitantes do site do evento 

(www.cic.propesq.ufrn.br), avaliadores da UFRN e comitê externo PIBIC-CNPq. 

Durante a fase presencial do evento, os 90 melhores trabalhos, selecionados a 

partir da etapa anterior, seguiram para as apresentações orais. 

 

A 30ª edição do Congresso teve como tema “Bioeconomia: Diversidade e 

Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, estando alinhada aos 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ao 

submeter os trabalhos ao Congresso, os alunos indicaram os objetivos da 

Agenda 2030 aos quais suas pesquisas estavam relacionadas. Essa iniciativa 

visa estimular a pesquisa científica e tecnológica voltada para a busca por 

soluções para os desafios sociais contemporâneos. 

  

O evento cumpriu três funções valiosas para o desenvolvimento da 

ciência na instituição: inserção dos discentes em um ambiente acadêmico de 

publicação e apresentação dos resultados da pesquisa; divulgação científica por 

meio dos vídeos que utilizam uma linguagem científica, porém acessível a todos; 

e, por fim, a popularização da ciência. 

 



 Os alunos concorreram ao 3ª Prêmio Destaque na Iniciação Científica e 

Tecnológica da UFRN, que foi instituído pela Pró-Reitoria de Pesquisa em 2017 

para reforçar as ações dos programas institucionais de iniciação científica e 

tecnológica. O prêmio contemplou duas categorias: Trabalho Destaque de 

Iniciação Científica e Tecnológica e Vídeo Destaque de Divulgação Científica. 

Os premiados foram contemplados com bolsas mensais de até R$ 800,00 

(oitocentos reais) durante o período de um ano. Os orientadores dos alunos 

premiados adquiriram precedência em relação aos demais para efeitos de 

concorrência no Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN em 2020. 

 

 Em  2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa instituiu o Prêmio Pesquisador 

Destaque da UFRN, com o objetivo premiar os pesquisadores da instituição que 

tenham apresentado relevantes contribuições para o desenvolvimento da ciência 

em cada uma das três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida; 

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras 

e Artes. Foram escolhidos 03 pesquisadores, um em cada grande área do 

conhecimento. Todos os premiados receberão auxílio no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para custear passagens aéreas, diárias ou taxa de inscrição 

para apresentar trabalho em evento científico, certificado de premiação e troféu. 

 

Os pesquisadores premiados participam na condição de conferencista do 

XXX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, apresentando a 

contribuição científica oriunda de sua pesquisa. 
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TÍTULO: Identificação de epítopos T e B de L. infantum para aprimoramento do 

diagnóstico sorológio e subunidade vacinal contra a Leishmaniose Visceral 

Resumo 

A Leishmania infantum é a principal espécie responsável por provocar a Leishmaniose 
Visceral no Brasil. O parasito é transmitido através da picada de flebotomíneos durante 
o repasto sanguíneo. A dificuldade de desenvolver uma vacina segura e eficaz, urgência 
de tratamento específico e diagnóstico correto traz a necessidade de pesquisas nesta 
área. Avanços no desenvolvimento de ferramentas de bioinformática tem permitido a 
realização de testes que auxiliam na compreensão do sistema imunológico do 
hospedeiro e fornecem subsídios que permitem poupar o tempo direcionando o 
andamento dos estudos científicos. Esse estudo foi realizado para buscar epítopos 
imunodominantes de células B e T contidos nas sequências dos antígenos 314, 319, 
419, 425 e 503 de Leishmania infantum, obtidos previamente por nosso grupo de 
pesquisa, como alvo para o desenvolvimento de vacinas, imunoterápicos e marcadores 
sorológicos da doença. Usando os programas Bcell IEDB e BepiPRED; NetMHC e 
NetCTL; encontramos potenciais epítopos de células B e T, respectivamente, para cada 
sequência de Leishmania analisada. Posteriormente, pretende-se construir uma 
proteína quimérica, in silico, para iniciar o processo de síntese e testes in vitro com 
PBMCs de indivíduos infectados e não infectados pela L. infantum a fim de validar a 
quimera sintetizada. Algumas ferramentas de biologia molecular serão utilizadas a fim 
de obtermos a quimera e são elas: PCR, clonagem e expressão e purificação dos 
peptídeos. 
 
Palavras-chave: Leishmaniose, Leishmania, Imunoepítopos, Imunoinformática 

TITLE: Identification of T and B epitopes from L. infantum to improve serological 

diagnosis and vaccination subunits against visceral leishmaniasis. 

Abstract 

Leishmania infantum is the main species responsible for visceral leishmaniasis in Brazil. 
The parasite is transmitted through the bite of sand flies during the blood meal. The 
difficulty of developing an effective vaccine, the urgency of a specific treatment and a 
properly diagnosis emphasizes the need for new researches in this area. Advances in 
bioinformatics tools have improved the comprehension of hosts immune system and it 
also has provided time-saving subsidies to guide the progress of scientific studies.This 
study was conducted to predict immunodominant B and T cell epitopes contained in the 
L. infantum 314, 319, 419, 425 and 503 antigens, previously obtained by our research 
group as a target for the development of vaccines, immunotherapeutic and serological 
markers for the disease. In order to improve accurate T and B epitopes prediction, 
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physicochemical characteristics as such antigenic and allergenic properties were 
performed. Using Bcell IEDB and BebiPRED programs; and NetMHC and NetCTL; We 
found potential B and T cell epitopes, respectively, for each Leishmania sequence 
analyzed. Our next goal is to construct an in silico chimeric protein followed by in vitro 
studies with PBMCs from infected and non-infected individuals by L. infantum in order to 
validate our chimeric peptides. For this goal we will use some of molecular tools as such 
process PCR amplification, cloning and protein expression and purification. 
 
Keywords: Leishmaniasis, Leishmania, Imunoepitopes, Immunoinformatics 

Introdução 

A Leishmaniose Visceral é uma doença crônica, negligenciada e endêmica em 
populações de baixa renda. O cenário recente mostra que os casos de infecção têm 
migrado do ambiente rural para o urbano, caracterizando o processo de urbanização da 
doença. O agente etiológico da doença é o protozoário do gênero Leishmania e a 
principal espécie responsável pela infecção no Brasil é a Leishmania infantum. A doença 
é transmitida para o hospedeiro vertebrado através da picada de fêmeas de 
flebotomíneos da espécie Lutzomyia longipalpis, durante o repasto sanguíneo, que 
inoculam as formas promastigotas metacíclicas infectantes . Ao infectar as células do 
sistema imune fagocitário do hospedeiro, as promastigotas se diferenciam em 
amastigotas intracelulares, como forma de evadir o ataque do hospedeiro, já que esta é 
capaz de desenvolver-se e multiplicar-se no meio ácido do vacúolo digestivo. A maioria 
dos indivíduos que são expostos ao parasito não desenvolvem a doença, já que 
apresentam predominância no perfil de resposta Th1, onde há a produção de citocinas 
pró inflamatórias gerando capacidade de controlar o curso da infecção. Porém, esses 
indivíduos assintomáticos podem vir a manifestar a doença em situações em que a 
carga parasitária do protozoário aumenta no organismo: infecção por HIV, tratamentos 
de neoplasias, desnutrição e outras situações em que há supressão do sistema 
imunológico do paciente. A dificuldade de desenvolver uma vacina segura e eficaz, a 
urgência de um tratamento específico e um diagnóstico correto, traz à tona a 
necessidade de mais estudos e pesquisa nesta área. Novos avanços nos estudos e 
desenvolvimentos de plataformas e ferramentas de bioinformática permitem a 
realização de testes voltados para a imunologia, que auxiliam no entendimento do 
sistema imunológico do hospedeiro, poupando tempo de pesquisa e a utilização de 
maiores recursos financeiros. 
 
Metodologia 

 
As sequências dos antígenos de L. Infantum 314, 319, 419, 425 e 503 selecionados por 
dupla varredura, descritas anteriormente em estudos conduzidos por Martins e col. 
2006, foram reavaliadas com ferramentas de bioinformáticas com o intuito de selecionar 
epítopos T e B imunodominantes. O início do estudo se deu com a análise das 
sequências 314, 319, 419, 425 e 503 de L. Infamtum no Blastp 
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), onde foi possível avaliar a homologia das 
mesmas com proteínas conservadas no database, facilitando a compreensão sobre 
suas possíveis funções no contexto da infecção. Para todas as análises dos epítopos 
previamente selecionados, foram realizadas predições baseadas nas características 
físico-químicas bem como o caráter alergênico das sequências de peptídeos gerados 
pelos programas Expasy (https://web.expasy.org/compute_pi/) e AllerTOP. Os epítopos 
considerados alergênicos, identificados pelo programa AllerTOP v. 2.0 (http://www.ddg-
pharmfac.net/AllerTOP/index.html) foram excluídos das análises futuras de predição. 
Para a predição e identificação de epítopos lineares de células B foram utilizados os 
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programas: Bcepred (http://crdd.osdd.net/raghava/bcepred/index.html) e IEDB 
(http://tools.iedb.org/bcell/) através do método de antigenicidade Kolaskar & 
Tongaonkar. Os epítopos preditos por ambos os programas foram comparados e 
sobrepostos de forma que a sequência gerada por ambos os programas fosse 
selecionada. A predição de epítopos de células T foi dividida em duas partes. A primeira 
parte do estudo analisou a interação de células T com o MHC de classe I, sendo 
primeiramente selecionado o HLA mais comum na região Nordeste do Brasil e seu 
Supertype correspondente, HLA-B 15:01, B62 respectivamente. A análise de predição 
de ligação do peptídeo MHC de classe I (NetMHC e NetCTL), clivagem do terminal C 
proteossomal (NetCTL) e eficiência do transporte de TAP (NetCTL) foram realizadas 
utilizando os programas NetMHC 4.0 (http://www.cbs.dtu.dk/services/NetMHC/) e 
NetCTL 1.2 Server (http://www.cbs.dtu.dk/services/NetCTL/). A segunda parte da 
predição dos epitopos de células T desse baseou-se na análise das sequências preditas 
e sua interação com o MHC de classe II. O MHC classe II DRB1 14:13 foi utilizado para 
prever tal interação com o auxílio do programa TepiTool (http://tools.iedb.org/tepitool/) 
juntamente com o programa NetMHCIIpan 3.2 
(http://www.cbs.dtu.dk/services/NetMHCIIpan/) que prevê a ligação de peptídeos com 
moléculas de MHC II. Para maior conhecimento sobre as sequências escolhidas, foram 
selecionadas algumas características para serem avaliadas como: ponto isoelétrico e a 
massa molecular. Para isto, utilizou-se a ferramenta ExPASy 
(https://web.expasy.org/compute_pi/). Após a seleção de epítopos, com a exclusão 
daqueles que possuíam caráter alergênico ou que não foram compatíveis com os 
bancos de dados utilizados nesta pesquisa, foi possível também predizer a estrutura 
tridimensional desses peptídeos, assim como das proteínas que os geraram. A 
modelagem em 3D das estruturas proteicas 314, 319, 419, 425 e 503 assim como dos 
epítopos de células B foram geradas com o uso do I-TASSER 
(https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/). Já a predição dos epítopos de 
células T foi realizada pelo AIDA http://aida.godziklab.org/. Para obter os possíveis 
modelos de ligação dos peptídeos com a molécula de MHC, utilizou-se o ClusPro 
(protein-protein docking) (https://cluspro.org/login.php) através dos resultados obtidos 
anteriormente pelo AIDA e I-TASSER. Após o desenvolvimento dos modelos de ligação 
para as sequências das proteínas em estudo, foi utilizado o programa UCSF Chimera 
para visualização de cada predição separadamente, assim como compreender o local 
de interação entre a proteína o MHC, sendo possível escolher a interação final desejada. 
 
Resultados e Discussões 

 
A sequência 314 foi a primeira a ser analisada, desta pode-se extrair que sua sequência 
de aminoácidos corresponde com 100% de identidade com a sequência de aminoácidos 
relativa à uma ATPase do retículo endoplasmático de Leishmania infantum. Desta 
sequência, foram gerados 2 epítopos de células B, 2 epítopos de células T e 2 epítopos 
de células TCD4 classificados como as sequências finais da proteína 314, viáveis não 
alergênicos. A proteína 319 alinhou com identidade de 100% com a sequência de 
aminoácidos de uma glutamina sintetase de Leishmania infantum. Desta sequência 
foram escolhidos 3 epítopos de células B e 1 epítopo de célula T, não sendo possível 
encontrar correspondência para células TCD4, visto que os programas não 
demonstraram resultados homólogos. Para a proteína 419, encontrou-se 100% de 
identidade com uma proteína hipotética conservada de Leishmania infantum. Foram 
selecionados 2 epítopos de células B, 2 epítopos de células T e 1 epítopo de célula 
TCD4. A sequência 425 foi alinhada com 82% de identidade com a quinesina K39 de 
Leishmania infantum, a qual demonstrou um resultado diferente das demais proteínas 
analisadas, visto que não foi possível encontrar epítopos de células B os quais 
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obtivessem resultados homólogos em ambas as ferramentas utilizadas. Porém desta 
sequência pode-se extrair 2 epítopos de células T e 2 de células TCD4. A última proteína 
a ser analisada foi a 503, a qual demonstrou 99,5% de homologia com o fator de 
alongamento gama 1 de Leishmania infantum. Essa sequência resultou em 2 epítopos 
de células B, 3 epítopos de células T e 1 epítopo de célula TC4. 
 

Conclusão 

 
As homologias encontradas entre as sequências de L. Infantum 314, 319, 419, 425 e 
503 com os resultados do BlastP comprovam que as mesmas foram obtidas através da 
análise de genes da espécie de L. infantum, espécie responsável por causar 
leishmaniose visceral. A presença de peptídeos imunodominantes nas sequências de 
L. Infantum 314, 319, 419, 425 e 503, indicadas pelas análises in silico, sugere a 
possibilidade do desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico, suportados pelos 
epítopos de células B, e imunoterápicos e vacinas, suportado pelos epítopos de células 
T. O docking dos epítopos de células T demonstrou a viabilidade dessa ligação 
peptídeo-MHC, direcionando as próximas etapas do projeto: a síntese dos peptídeos 
por PCR, clonagem e testes in vitro com utilização de PBMCs de indivíduos infectados 
por L. infantum e não infectados. A importância das células T na resposta eficaz contra 
a LV, apesar de não muito elucidada, já foi demonstrada e, portanto, é de interesse 
clínico a elaboração de vacinas baseadas em epítopos que sejam eficientes na 
imunização de uma população geneticamente heterogênea. 
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Anexos 

 

 

Fig. 1 - Em verde, epítopos de célula B do antígeno 314 identificados na estrutura 
tridimensional prevista da proteína. 

 
 

Fig. 2 - Em vermelho, epítopos de célula T citotóxica do antígeno 314 identificados na 
estrutura tridimensional prevista da proteína. 
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Fig. 3 - Em azul, epítopos de célula T auxiliar do antígeno 314 identificados na estrutura 
tridimensional prevista da proteína. 

 
 

Fig. 4 - Em verde, epítopos de célula B do antígeno 503 identificados na estrutura 
tridimensional prevista da proteína. 

 
 

Fig. 5 - Em vermelho, epítopos de célula T citotóxica do antígeno 503 identificados na 
estrutura tridimensional prevista da proteína. 

 
 

Fig. 6 - Em azul, epítopo de célula T auxiliar do antígeno 503 identificados na estrutura 
tridimensional prevista da proteína. 

 
 

Fig. 7 - Docking do epítopo AQLCTEEAM de célula T citotóxica do antígeno 314 com a 
alelo HLA-B 1501. Em verde, o epítopo; em dourado, a molécula de MHC de classe I. 

 
 

Fig. 8 - Docking do epítopo GMSPPKGVL de célula T citotóxica do antígeno 314 com a 
alelo HLA-B 1501. Em verde, o epítopo; em dourado, a molécula de MHC de classe I. 

 
 

Fig. 9 - Docking do epítopo AQKIMVAAAY de célula T citotóxica do antígeno 503 com 
a alelo HLA-B 1501. Em verde, o epítopo; em dourado, a molécula de MHC de classe I. 

 
 

Fig. 10 - Docking do epítopo VLKQWGATF de célula T citotóxica do antígeno 503 com 
a alelo HLA-B 1501. Em verde, o epítopo; em dourado, a molécula de MHC de classe I. 

 
 

Fig. 11 - Docking do epítopo SSQVDMWLDF de célula T citotóxica do antígeno 503 com 
a alelo HLA-B 1501. Em verde, o epítopo; em dourado, a molécula de MHC de classe I. 
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Fig. 12 - Docking do epítopo RLEIIRIHTKNMKLA de célula T auxiliar do antígeno 314 
com a alelo HLA-DRB1 1413. Em verde, o epítopo; em dourado, a molécula de MHC de 
classe II. 

 


