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Introdução  

Vive-se a era da informação, na época atual. Os avanços tecnológicos imprimiram 

uma nova ordem mundial, determinando novos princípios, alterando antigos conceitos e 

criando novas áreas do conhecimento humano. Isto posto, as ciências existentes tiveram 

que se apropriar aos princípios tecnológicos, informatizando-se para poder acompanhar 

o avanço que a informática propiciou, assim, surgiu a Bioinformática [1]. A expressão 

“Bioinformática” foi inicialmente usada por Pauline Hogeweg em 1979 para estudos de 

processos de informática em estudos de biologia sistemacional [2]. Há na literatura 

distintas interpretações sobre a definição de Bioinformática. Na sua definição ampla,  a 

Bioinformática envolve a aplicação de Tecnologias de Informação e de Comunicação 

(TIC) nas análises de qualquer área da Biologia. De maneira mais restrita, a 

Bioinformática é a aplicação de informática aos experimentos de Biologia Molecular, 

ou mais especificamente no manejo da grande quantidade de dados gerados no 

sequenciamento de DNA, RNA e Genômica, em especial para auxiliar aminoácidos. 

Também se advoga que Bioinformática aplica os princípios da Ciência da Informação 

para interpretar dados biológicos, enquanto a Biologia Computacional aplica os 

algoritmos matemáticos e computacionais aos experimentos biológicos [3,2]. Os 

recursos fundamentais da bioinformática são os programas de computadores e os bancos 

de dados disponíveis na internet, ação fundamental para a análise de sequências de 

DNA e proteínas. Esta ferramenta é capaz de promover o aumento da velocidade na 

análise de sequências de DNAs de diferentes fontes, na comparação de variabilidades e 

na previsão de resultados de análises [4]. 

A bioinformática está sendo utilizada em diversas áreas como, a construção de banco 

de dados e a mineração de dados com o propósito de tratar esses dados biológicos 

brutos. A bioinformática se estabeleceu como uma nova área do conhecimento, graças a 

progressiva necessidade de desenvolver programas computacionais que permitam 

identificar sequências de genes, predizer a configuração tridimensional de proteínas, 

distinguir inibidores de enzimas, organizar e relacionar informação biológica, classificar 

proteínas homólogas, determinar árvores filogenéticas, analisar experimentos de 

expressão gênica, design de drogas entre outras [5]. 

Anteriormente ao surgimento da bioinformática, o sequenciamento de DNA era 

realizado manualmente, demandando dos sequenciadores muito tempo de trabalho. 

Além disso, com o tempo, houve um aumento na quantidade de dados, surgindo assim, 

a necessidade de manter esses dados acessíveis e organizados. Nessa circunstância, a 

bioinformática foi desenvolvida para atender, num curto espaço de tempo, essa 

necessidade [1]. 



 

O presente trabalho teve como objetivo contextualizar a bioinformática, explicitando 

seus conceitos e avanços, abordando também a importância desta para a saúde.  

Metodologia 

Trata-se de uma revisão de literatura utilizando-se de estratégias de busca em base de 

dados computadorizados (scielo, lilacs, entre outros). Para realizar a busca dos presentes 

artigos foram utilizados os seguintes descritores combinados: bioinformática, saúde e 

avanços. Foram considerados critérios de inclusão, artigos publicados no idioma 

português na íntegra. O ano de publicação variou entre 2001 e 2013. Os textos foram 

analisados e sintetizados de forma crítica, a fim de discutir as informações obtidas que 

correspondiam especificamente o tema pretendido para compor esse estudo. 

Discussão 

 Para o desenvolvimento deste trabalho cerca de 20 referências bibliográficas foram 

encontradas e analisadas, mas para produção apenas oito artigos foram selecionados, 

esses possuíam os critérios necessários de inclusão e correspondiam ao tema proposto. 

A princípio a bioinformática foi tida como uma contradição entre o mundo real e o 

imaginário, já que inicialmente parecia remoto que biologistas pudessem servir-se de 

ferramentas computacionais para desenvolver estratégias a serem empregadas em 

trabalhos científicos. No entanto, nas últimas décadas, a adaptação e os avanços de 

recursos tecnológicos, principalmente na área de Ciências da Saúde, tem sido uma 

preferência para suprir determinadas carências, como promover a criação de problemas 

analíticos capazes de armazenar complexas sequências de genes. Dessa maneira, em 

pouco tempo, a informática tornou-se um instrumento essencial aos estudos da área 

biológica, rompendo barreiras e abrindo novas fronteiras para as análises de genômica e 

proteômica [6]. 

Antes do período da bioinformática, apenas duas maneiras de fazer experimentações 

em biologia eram disponíveis: utilizando um organismo vivo (também chamado in vivo) 

ou em sistema artificial (também denominado in vitro). Seguindo essa analogia, pode-se 

afirmar que a bioinformática é de fato a biologia in silico. A bioinformática apareceu 

para facilitar o uso de computadores no sentido de sistematizar, organizar e observar 

integradamente uma montanha de dados complexos e variados, possibilitando enfrentar 

o desafio de decodificar componentes importantes dentro de um universo crescente de 

informações, isso somado ao desenvolvimento de equipamentos eficientes para a 

miniaturização e automação da aquisição de automóveis em uma larga escala [7]. 

Em decorrência do crescente número de informações de sequências de nucleotídeos e 

de aminoácidos que são produzidas atualmente, principalmente em projetos Genoma, 

Proteoma e Transcriptoma o uso dos bancos de dados vem apresentando uma 

importância crescente na bioinformática. Um banco de dados pode ser considerado uma 

coleção de dados inter-relacionados, planejados para suprir as necessidades de um grupo 

específico de aplicações e usuários. Um banco de dados organiza e estrutura as 

informações de modo a facilitar consultas, atualizações e deleções de dados [8]. No 

momento presente, a bioinformática se expõe como um campo das ciências biológicas 



 

que está bastante avançado. Considerando esse desenvolvimento, pode-se afirmar que 

hoje é possível decifrar um gene com aproximadamente 12 mil bases em menos de um 

minuto. E, que no ano 2000, para se realizar essa mesma tarefa era necessários 20 

minutos, enquanto que no final da década de 1980 levava-se mais ou menos um ano [1]. 

A Bioinformática apresentou para o mercado um novo profissional com erudição e 

cognição sobre os problemas biológicos, capaz de analisá-los e a partir dos resultados 

encontrados criarem métodos para explicá-los. Esse profissional é o bioinformata, que 

“dado o êxito e a importância que alcançaram os projetos Genoma e seus 

desmembramentos, tem sido um profissional solicitado e raro”. Os primeiros projetos 

desenvolvidos no campo da Bioinformática eram compostos por profissionais de 

diferentes áreas da Biologia e Informática e havia certos obstáculos como comunicação 

entre esses técnicos, provocando a necessidade de um novo profissional, que entendesse 

bem as duas áreas e fizesse a ponte entre elas [1]. Além de auxiliar nos avanços da 

pesquisa básica, a bioinformática auxilia também na ciência aplicada, favorecendo a 

elucidação das bases moleculares incluídas em importantes eventos celulares e 

garantindo sua aplicação direta nos mais diversos setores da sociedade contemporânea. 

A identificação de alvos proteicos com potencial para serem alterados diretamente pela 

interação com fármacos poderá diminuir os sintomas ou as causas de uma doença. A 

identificação de moléculas que poderão atuar como princípio ativo na concepção de 

produtos terapêuticos, inibindo ou acelerando certas reações bioquímicas, poderá 

expressar efeitos sobre a cura ou a atenuação da doença [6]. Até então, as contribuições 

da bioinformática na área médica são indeterminadas graças aos avanços provocados 

nas áreas de manipulação e terapia gênica com a identificação detalhada de novos genes 

e de seus mecanismos regulatórios. Entre as finalidades das ferramentas de biologia 

molecular e bioinformática merece ser ressaltado o sucesso no desenvolvimento de 

medidas terapêuticas ou preventivas contra tumores e agentes infecciosos. Todas essas 

implicações aqui listadas comprovam o grande potencial das ferramentas de biologia 

computacional no diagnóstico de doenças e na elaboração de novas possibilidades 

terapêuticas em áreas afins [6]. 

Conclusão 

Pode-se concluir que a bioinformática vem para alavancar os projetos de pesquisa 

sendo objeto de intenso interesse nos tempos atuais, caracterizando-se como uma das 

mais importantes ferramentas para os profissionais da área da saúde graças as grandes 

descobertas e aos avanços gerados principalmente em âmbito biomédico. Seu valor é 

indispensável no que tange à manutenção das ciências que caminham concomitantes à 

tecnologia, principalmente à pesquisa biológica. A bioinformática com seu grande 

potencial na evolução da ciência em favor da humanidade, vem provocando impactos e 

avanços nos mais variados setores da sociedade, impulsionando aquisição de 

conhecimento sobre os sistemas biológicos parar a geração de novas saídas para 

problemas na agricultura, medicina, produção de energia e conservação do meio 

ambiente. 
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