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Motivação



Enquanto fazíamos o enem... Semanas atrás...



Existe alguma 
solução para este 

problema?



Herói nacional



Podemos “tomar” a 
coronavac?



Níveis de pH após a ingestão



O que a vacina para 
ser ingerida tem 
de tão especial?















Como fazer isso 
com um antígeno?



SBA 15



Perguntas de pesquisa

Fonte: Peptide Sciences



Vacina da difteria (dANA):



Proteínas

Níveis de estrutura proteica (Lehninger. 4º ed. )



Como a luz pode ajudar?



a transversalidade da luz



A transversalidade da luz



Luz circularmente polarizada



Luz circularmente polarizada



Luz circularmente polarizada



Luz circularmente polarizada

ESQUERDA DIREITA

Fonte: https://cddemo.szialab.org/



O dicroismo circular (CD)



O dicroismo circular
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O dicroismo circular

Incide-se luz Polarizada Circularmente à Direita na amostra

Varia-se o λ em ambos os casos

Incide-se luz Polarizada Circularmente à Esquerda na amostra

Utilizando as diferenças de absorbância, obtém-se o espectro de Δε



De volta às proteínas



o que são estruturas alfa hélices
- Estrutura presente na 
proteína, formada por 
ligações de hidrogênio 
entre o grupo carboxílico e 
amina.



resultados do cd em estruturas alfa hélice



FIG.7 - Representação gráfica de fitas beta 
(Lehninger. 4º ed. )

o que são Fitas Betas

- Estruturas estabilizadas por pontes 
de hidrogênio entre grupamentos NH e 
CO em fitas peptídicas diferentes.



resultados do cd em estruturas Fitas Beta



uma variação no 
ph altera o espectro 

de cd?



Como a variação de ph afeta a concanavalina a



o risco do ph 



Como fica o 
espectro de CD da 

Difteria?



Resultado do CD na dANA



Variação de pH dANA



Variação de pH dANA na SBA-15



Conclusão







Para saber mais:
- Ondas eletromagnéticas 

<http://gg.gg/ondaseletromagneticas>
- Paper: Microporous and Mesoporous Materials 

<http://gg.gg/papermateriais>
- Vídeo: O que é biofísica?    

<http://gg.gg/oqueebiofisica>


