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Comunicações Moleculares: Um Novo Paradigma
de Comunicações para Aplicações em
Nanomedicina
Michael Taynnan Barros, Daniel Perez Martins e Marcelo Sampaio de Alencar

Resumo—Nanomedicina visa revolucionar os métodos para
diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças usando conceitos
das áreas de bio-tecnologia e nanotecnologia. Nanodispositivos
serão capazes de realizar essas atividades a partir de informações
na escala molecular. Tarefas complexas podem também ser
efetuadas se esses nanodispositivos forem capazes de interagir
entre si e com as células ao redor utilizando comunicações
moleculares. Dentro do corpo humano, existe uma pluralidade de
comunicações moleculares. O desafio atual consiste em modelar
e controlar tais sistemas de comunicações. Este artigo apresenta
uma revisão dos sistemas de comunicação moleculares que
operam no corpo humano. Esse conhecimento é necessario para o
desenvolvimento de uma infraestrutura de comunicações pontoa-ponto, um cenário conhecido como Internet of Bio-Nano Things
(IoBNT).
Index Terms—Comunicações Moleculares, Nano-redes, Sinalização por Ca2+ , Teoria da Informação, Tecidos Celulares.

I. I NTRODUÇÃO
Recentemente, uma importante comunidade de pesquisa se
formou com o objetivo de modelar comunicações biológicas em nano-escala, uma área de pesquisa referida como
comunicações moleculares [1]–[5]. A modelagem de células
biológicas, e sua interação como um sistema de comunicações,
fornece oportunidades para novas aplicações em nanotecnologia e nanomedicina [6], [7]. Até o atual momento, vários
componentes e processos biológicos foram analisados pela
sua viabilidade em realizar sistemas de comunicações moleculares, incluindo: sistemas baseados em difusão [8]–[10],
communicações por bactérias [11], Transferência de Energia
por Ressonância Förster (Förster Resonance Energy Transfer
– FRET) [12], [13], comunicações por íons de cálcio Ca2+
[14]–[16] e communicações neuronais [17], [18]. Alguns dos
sistemas de comunicações moleculares estudados atualmente
podem ser encontrados no corpo humano. Comunicações
entres os diferentes sistemas existentes, bem como, entre
nanodispositivos e sistemas externos caracterizam um cenário
nomeado Internet of Bio-Nano Things (IoBNT).
A ideia de IoBNT pode ser aplicada para diagnóstico,
tratamento e prevenção de doenças em seres humanos. A
Figura 1 exemplifica algumas dessas aplicações, incluindo o
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Figura 1: Cenário IoBNT e conexão de diferentes nanoredes dentro do
corpo humano. Tal tecnologia permite uma variedade de aplicações, como
as apresentadas na figura.

monitoramento de células do cérebro, de doenças neurodegenerativas, de glicose, do coração e a detecção de tumores
cancerígenos. Um considerável impacto em nanomedicina e
assistência médica é esperado, bem como, mudança na vida
das pessoas. Esses sistemas de comunicações moleculares
trazem uma possibilidade do monitoramento e atuação em
nível molecular, que pode ser mais eficiente que os sistemas
atuais da nanomedicina [19].
Dentro do corpo humano há uma diversidade de sistemas
de comunicações moleculares [20], [21]. Essa variedade necessita de modelagem e avaliação, antes da implementação.
Os sistemas de comunicações moleculares propostos devem
estar alinhados com o funcionamento adequado dos sistemas
biológicos, para que não sejam rejeitados pelo sistema imunológico do corpo humano [20], [21]. Por isso, o trabalho
de modelagem é essencial para a realização adequada da
comunicação molecular.
O artigo explora os diversos modelos de canal para sistemas de comunicações moleculares. Pretende-se com esta
revisão, estimular a pesquisa em comunicações moleculares
em âmbito nacional. Primeiramente, uma introdução a um
modelo genérico de um sistema de comunicações moleculares é apresentado, seguido pelos diversos tipos de sistemas,
incluíndo: comunicações moleculares baseadas em difusão,
em sinalização por cálcio, em neurônios, em bactérias, em
escoamento, em nanomotores e em vírus. Finalmente, as
aplicações dos sistemas de communicações moleculares são
discutidas nas seguintes áreas: nano-medicina, administração
inteligente de medicamentos, bio-computação e Internet of
Bio-Nano Things.
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Figura 2: Sistema de comunicações baseado em uma nanomáquina transmissora, um canal molecular e uma nanomáquina receptora. A transmissora é
responsável pela codificação e envio da informação para o canal. Esse, por sua vez, é responsável em propagar a informação. Finalmente, a informação chega
na nanomáquina receptora que a decodifica.

II. M ODELO G ENÉRICO DE UM S ISTEMA DE
C OMUNICAÇÕES M OLECULARES
Sistemas de comunicações moleculares são a escolha principal para desempenhar a comunicação entre nanomáquinas
em cenários biológicos. Nanomáquinas são definidas como
entidades biológicas ou sintéticas com capacidade limitada de
processamento, sensoreamento ou atuação em escala nanométrica [22]. Elas possuem o tamanho de uma macromolécula,
ou (≈ 100 µm). Algumas abordagens estão atualmente sendo
propostas para a construção de nanomáquinas, entretanto,
nenhuma delas é realizável. Portanto, nanomáquinas biológicas
são utilizadas para realizar comunicações em escala molecular
e os pesquisadores devotam seus esforços apenas para o
desenvolvimento da comunicação [23].
Um sistema de telecomunicações usual possui cinco componentes: codificação, transmissão, propagação, recepção e
decodificação. Para um sistema de comunicações moleculares
esses componentes são organizados em três blocos principais:
nanomáquina transmisora, canal molecular e nanomáquina
receptora, conforme ilustrado na Figura 2 [9], [24]. A nanomáquina transmissora é responsável por codificar e enviar a
informação para uma nanomáquina receptora, que realizará a
decodificação da informação. O canal molecular é o meio pelo
qual a informação se propaga.
1) Nanomáquina Transmissora: Toda nanomáquina responsável pela codificação da informação em moléculas, e pela
sua posterior liberação no canal molecular, é chamada de
transmissora ou fonte. A depender das propriedades do canal
molecular, as moléculas devem ser codificadas de maneira
diferente. A abordagem comumente utilizada é a técnica de
modulação por concentração, na qual a informação é codificada como a concentração de uma determinada molécula [9],
[24].
2) Canal Molecular: O canal molecular é o meio pelo qual
as moléculas de informação se propagam da nanomáquina
transmissora para a receptora. O processo de propagação
pode ser passivo ou ativo. No processo passivo as moléculas
se propagam sem que haja gasto energético envolvido no
transporte entre as nanomáquinas transmissora e receptora
(por exemplo, difusão facilitada, microfluidos, canais iônicos, canais mecânico-sensitivos). Quando um terceiro agente,
chamado propagador, é o responsável pelo transporte das
moléculas de informação entre a nanomáquina transmissora
e a receptora, o processo é chamado de ativo (por exemplo,
bactéria e nanomotores) [9], [24].
3) Nanomáquina Receptora: A entidade responsável pela
captura das moléculas de informação e sua posterior decodificação é chamada receptora ou destinatária. A captura

das moléculas depende do canal molecular pelo qual elas se
propagam. A abordagem mais comum se baseia nas reações
químicas produzidas pela adesão das moléculas à superfície da
nanomáquina receptora. Tal processo permite a decodificação,
uma vez que a informação pode ser obtida como resultado
dessa reação química [9], [24].
III. C OMUNICAÇÕES M OLECULARES BASEADAS EM
D IFUSÃO
O modelo de canal mais estudado em comunicações moleculares é aquele baseado em difusão. Nesse modelo, as
moléculas se propagam livremente pelo espaço entre as nanomáquinas transmissora e receptora executando movimento
Browniano (ver Figura 3). Desta maneira, os pesquisadores
se restringem a estudar outros tópicos, incluindo o ruído, a
modulação e a deteção dos sinais difundidos no espaço [9],
[24].
O primeiro modelo ponto-a-ponto de comunicação molecular baseada em difusão foi apresentado por Pierobon e
Akyildiz [24]. Nesse trabalho foi apresentada a caracterização
matemática para o transmissor e para o receptor da nanomáquina, bem como, para o canal molecular. O desempenho
também foi analisado em termos do ganho normalizado e
do atraso de grupo por canal. Uma análise abrangente foi
realizada subsequente a este trabalho por Llaster et.al. [25],
[26].
Análises posteriores investigaram outros aspectos, tais como
modulação e deteção. Llaster et. al. [27], [28] realizaram uma
análise extensa a respeito da forma de onda do sinal. Em [27],
a forma de onda ótima foi definida, técnicas para deteção dessa
forma de onda baseadas em amplitude e energia foram apresentadas [28]. Esses resultados inspiraram mais pesquisadores
a se aprofundarem no desenvolvimento de técnicas efetivas
para deteção de sinais, a exemplo de Lin et. al. [29]. As
pesquisas em modulação e deteção permitiram o avanço na
construção de receptores, que foram extensivamente estudados
em [30]–[33].
A análise do erro e do ruído também vem sendo aplicadas
no estudo das comunicações moleculares baseadas em difusão.
Pierobon et. al. produziram modelos matemáticos para o ruído
[8], [34]. Em recente análise, a interferência no canal de
comunicação foi estudada utilizando técnicas de densidade
espectral de potência [10]. Essa avaliação impulsionou outros
pesquisadores a investigarem o desempenho de erro [35]. Uma
vez que a informação sobre a condição do canal é importante,
para avaliar o desempenho da transmissão e otimização do
sistema, Noel et. al. produziram uma plataforma computacional para tal aplicação [36]. A capacidade do canal também
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Figura 3: Comunicações moleculares baseadas em difusão. A informação é
codificada na concentração de determinada molécula.

foi investigada por Pierobon e Akyildiz em [9], [37]. Eles
desenvolveram uma expressão matemática para a capacidade
de informação, considerando as características de memória e
ruído do sistema.
Apesar dos diversos modelos produzidos e da análise de
desempenho realizada, uma das maiores limitações desse sistema de comunicações é o uso de salto único. Comunicações
moleculares baseadas em difusão com múltiplos saltos ainda
requerem maiores investigações. Ahmadzade recentemente iniciou o desenvolvimento de uma técnica para a retransmissão
de informação em um sistema de comunicações moleculares
baseada em difusão com dois saltos [38].
IV. C OMUNICAÇÕES M OLECULARES BASEADAS EM
S INALIZAÇÃO POR (C A2+ )
A sinalização por (Ca2+ ) é um sistema de comunicação
inerente ao corpo humano [39]. Atualmente, os pesquisadores
sugerem o uso deste sistema para prover a comunicação entre
nanomáquinas, conforme ilustrado na Figura 4. A propagação
de Ca2+ é baseada em canais iônicos intercelulares. Esse
processo depende de abertura de junções, portas que interconectam o citosol de uma célula com o da outra. Assim que
são abertas as junções, os íons se propagam entre as células.
Atualmente, ainda não há um modelo biológico completo para
simular ou emular esse sistema.
Um sistema de comunicações moleculares baseadas em sinalização por Ca2+ foi primeiramente apresentado por Nakano
et al [40], [41]. Nesses artigos, a informação é codificada com
o uso de picos ou oscilações da concentração de Ca2+ na
célula, devido a estímulo externo, e sua propagação permite
a comutação e a amplificação do sinal. Uma validação experimental também foi apresentada nos artigos. Ondas de Ca2+
se propagaram por condutores formados por células do tipo
HeLa Cx43, e por substâncias fluorescentes, tornando possível
a visualização da transmissão do sinal.
A primeira representação do modelo ponto-a-ponto de um
sistema de comunicações baseado em sinalização por Ca2+ ,
como um canal de retransmissão, foi proposta por Nakano
e Liu [42]. Uma solução estocástica, baseada no algoritmo
exato de Gillespie, foi produzida para o modelo de Goldsbeter.
Eles investigaram as comunicações moleculares baseadas em
sinalização por Ca2+ a partir da perspectiva da teoria da
informação, considerando a nanomáquina transmissora e a
receptora envolvidas em um vetor de células. O impacto na

Decodiﬁcação

Figura 4: Comunicações moleculares baseadas em sinalização por (Ca2+ ).
A informação é codificada na concentração de Ca2+ .

informação mútua foi estudado de acordo com um conjunto de
parâmetros do sistema (por exemplo, concentração, distância,
tempo de alocação).
Os modelos atuais são limitados e não escaláveis. Por esse
motivo, Barros et. al. procuraram modelar componentes da
comunicação intercelular (por exemplo, abertura das junções,
reações químicas diferentes, sinalização múltipla, diferentes
tipos de células) [14], [15]. Bem como os processos de
comunicação (ruído, interferência, modulação e codificação)
[43], [44]. Visando aplicações em nanomedicina, Barros et.
al. também propuseram um sistema de detecção e inferência
de anormalidade em tecidos celulares, abordagem chamada de
Processo de Inferência de Nanoredes Moleculares (Molecular
Nanonetwork Inference Process) [16]. Essa técnica se baseia
em um modelo de limiares para mineração de dados, sendo
capaz de detectar e inferir a ocorrência de deformação no
tecido; qual o formato dessa deformação; qual a quantificação
dessa deformação; qual a concentração de moleculas emitida
pela nanomáquina transmissora e qual a distância entre a
nanomáquina transmissora e a receptora.
V. C OMUNICAÇÕES M OLECULARES BASEADAS EM
N EURÔNIOS
A interação natural entre neurônios também é estudada
como forma de habilitar a comunicação entre as nanomáquinas
[45]. A Figura 5 ilustra um sistema ponto-a-ponto de comunicações moleculares baseadas em neurônios. A informação é
codificada em ação potencial, que é uma relação eletroquímica
entre a concentração de Ca2+ e a tensão da membrana celular.
Comunicações de longa distância dentro do corpo humano são
possíveis devido ao uso do sistema nervoso como rede centralizadora (backbone) [45]. Pesquisas estão sendo realizadas
para construir modelos para esse sistema de comunicações,
mas também para tornar mais eficiente a transmissão neuronal.
Uma rede backbone foi proposta como um novo paradigma
de comunicação por Walsh et al [45]. O trabalho foi estendido
por Balasubramaniam et al [18], em cujo artigo um protocolo
para múltiplo acesso foi apresentado. A abordagem proposta
utiliza técnica de otimização genética para agendar uma janela
de transmissão para cada nanomáquina transmissora. Dessa
forma, múltiplo acesso ao canal da rede neuronal é fornecido.
Nesse artigo também foram apresentados experimentos com
uma rede neuronal viva, realizados em uma plataforma de
testes testbed.
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Figura 5: Comunicações moleculares baseadas em neurônios. A informação
é codificada na ação potencial.

Os trabalhos recentes estão concentrados no desenvolvimento de modelos para este sistema de comunicação e em
avaliar o seu desempenho. A caracterização da transmissão
sináptica foi realizada por meio dos terminais pré-sinápticos e
do vetor de transmissão [46]. Caccipuoti et. al. mostrou que
a informação neuronal é codificada nos padrões de liberação
dos terminais pré-sinápticos. Ramezani et. al. [47] focaram na
relação entre a forma da ação potencial durante a propagação
entre axônios e o sistema de comunicações moleculares baseados em neurônios. Eles consideraram a existência de múltiplos
terminais, que liberam apenas o conteúdo uma vesícula por
vez entre dois neurônios (esse modelo pode ser aplicado aos
neurônios existentes no hipocampo). Os diferentes terminais
possuem diferentes probabilidades para liberação do conteúdo
das vesículas, e diferentes formatos de padrão. Uma relação
inversa foi obtida entre a largura do pulso neuronal e a
probabilidade de deteção de erro.
Em [48], os autores observaram a comunicação entre
neurônios e astrócitos. Os astrócitos fornecem nutrientes, que
mantém o bom funcionamento dos neurônios. A rede foi
transformada em um circuito em cascata equivalente, para o
qual a resposta em frequência do sistema foi deduzida. Uma
nova ferramenta foi proposta para analisar a comunicação
heterogênea e a resposta ao estímulo no sistema astrócitosneurônios. Uma vez que os astrócitos aparentam ter uma
importante função na comunicação entre neurônios, torna-se
necessário, portanto, investigar essa função. Entretanto, este
estudo deve estar alinhado com o intenso desenvolvimento e
abordagens existentes para este tipo de comunicação molecular.
VI. C OMUNICAÇÕES M OLECULARES BASEADAS EM
BACTÉRIAS
Nesse sistema de comunicações a informação é codificada
no plasmídeo da bactéria e então se propaga entre as nanomáquinas, por meio do seu movimento em um fluido, como pode
ser observado na Figura 6. Esse sistema ativo é considerado o
mais fácil de ser realizado. Atualmente os pesquisadores estão
concentrados em encontrar as melhores formas de estabelecer
comunicações desse tipo e em determinar quais aplicações
podem ser mais importantes [11], [49].
A técnica de comunicações moleculares baseadas em bactérias foi apresentada pela primeira vez por Cobo e Akyildiz
[49]. Eles propuseram a ideia de codificar a informação no
DNA da bactéria e então usá-la como uma nanomáquina

Propagação

Decodificação
Recepção

Figura 6: Representação de um sistema de comunicações baseadas em
bactérias. A informação é armazenada no plasmídeo de bactérias para que
seja transportada entre as nanomáquinas.

molecular. Bactérias são guiadas por quimiotaxia (utilização
de uma substância química para atrair uma célula). Eles
desenvolveram um modelo ponto-a-ponto com único salto, que
permite avaliar o atraso, a taxa de transmissão e capacidade
desse sistema de comunicações.
Na mesma direção, Lio e Balasubramaniam [50] demonstraram que o processo de conjugação de uma bactéria (transferência da informação contida no DNA de uma bactéria
para a outra) pode executar o roteamento da informação
para diversos receptores. Esse processo necessita que a rede
backbone retransmita os quimioatraentes dos receptores. Em
[11], eles apresentam como esse mecanismo pode ser utilizado
para prover comunicações moleculares baseadas em bactérias
com múltiplos saltos.
Recentemente, os pesquisadores desenvolveram expressões
matemáticas de forma fechada [51]. Um modelo posterior
de transdução do sinal para modulação de pulso, baseado
em amplitude e análise de colisão, foi proposto [52], [53].
Krishnaswamy e Sivakumar, ao observarem problemas de
acesso ao meio de transmissão, desenvolveram um mecanismo
de endereçamento da fonte para permitir o controle de acesso
ao meio para sistemas de comunicações moleculares baseadas
em bactérias [54].
Uma nova abordagem de comunicação, que utiliza períodos
de silêncio, foi proposta por Krishnaswamy et. al. [55], [56].
São assumidos relógios sincronizados no transmissor e no
receptor. Por meio da contagem de tempo pelo relógio, a
informação é codificada em períodos de silêncio entre o
pulso de início e o de fim. Essa técnica aumenta a taxa de
dados em redes muito lentas. Aplicações para esse tipo de
comunicação foram propostas para processos biológicos. Lo e
Wei concentraram esforços em desenvolver uma comunicação
molecular para controle autônomo da população de bactérias
[57]. Além disso, os pesquisadores também foram capazes de
desenvolver um sistema cooperativo, que organiza as bactérias para localizar alvos determinados [58]–[60]. Apesar de
análises ainda mais extensas terem sido feitas, mais modelos
e aplicações necessitam ser investigadas para a realização de
tal tecnologia.
VII. C OMUNICAÇÕES M OLECULARES BASEADAS EM
E SCOAMENTO
Moléculas de informação que se propagam em um meio bastante influenciado pelo escoamento de fluidos também estão
sendo investigadas. Essa técnica é conhecida como comunicações moleculares baseadas em escoamento. O transmissor
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movimento do fluido atua como portadora da informação para este sistema
de comunicações moleculares.

e o receptor são interconectados por um microcanal em um
microchip pelo qual escoa um fluido (ver Figura 7) [61]–[63].
Tal canal de comunicação molecular é vantajoso, pois utiliza
o escoamento de um fluido para aprimorar o transporte das
moléculas, que se propagam de maneira concentrada e guiada.
Atualmente, os pesquisadores se concentram em desenvolver
os modelos para esse sistema de comunicações.
Comunicações moleculares baseadas em escoamento foram
primeiramente apresentadas e modeladas por Bicen et. al.
[61]–[63]. Eles investigaram a questão e desenvolveram modelos para diversos parâmetros do sistema, incluindo: ganho,
atenuação, interferência e capacidade. Wirdatmadja et. al.
[64], por sua vez, investigaram esse sistema de comunicações,
observando o desempenho da taxa de dados alcançável chaveando os níveis das concentrações das moléculas de informação
(modulação On-Off Keying – OOK) aliada à comunicação por
silêncio.
Esse tipo de comunicação molecular não foi extensivamente
estudado até o atual momento. Análises de desempenho e
novos modelos necessitam ser desenvolvidos. Além disso,
outros tipos de sistemas de comunicações moleculares que
utilizem escoamento de fluidos devem ser pesquisados.
VIII. C OMUNICAÇÕES M OLECULARES BASEADAS EM
NANOMOTORES
Nanomotores são dispositivos de escala molecular, ou nano,
que são capazes de converter energia em movimento. Eles
podem ser classificados em biológicos (por exemplo, cinesina)
ou sintéticos (por exemplo, nanotubo de carbono) [65], [66].
Tais nanomotores geralmente transportam as moléculas de
informação e as propagam por seu movimento ativo. Apesar
de ser bastante limitado, esse sistema é importante, pois provê
a comunicação entre o núcleo e o espaço externo das células
[65], [66]. Pesquisadores têm proposto diferentes abordagens
e modelos para realizar tal sistema de comunicações.
More et. al. propuseram o novo paradigma de comunicação
molecular usando nanomotores moleculares, conforme ilustrado na Figura 8 [65], [66]. Essa comunicação intracelular
permite o transporte de uma coleção de vesículas do núcleo
para a membrana celular, utilizando cinesinas. Recentemente,
Chahibi e Balasingham [67] desenvolveram um modelo analítico para este sistema de comunicações analisando-o em
termos do atraso e da atenuação.
Esse tipo de comunicação molecular, assim como as comunicações baseadas em escoamento, também necessitam de
análises mais aprofundadas de desempenho e novos modelos,
para permitir futuras aplicações.

Decodificação
Filamento de
proteína

Molécula (informação)

Recepção
Nanomáquina

Nanomotor

Figura 8: Representação de um sistema de comunicação molecular baseada
em nanomotores. A infomação (protegida por uma vesícula) é transportada
entre as nanomáquinas por meio de um nanomotor.

IX. C OMUNICAÇÕES M OLECULARES BASEADAS EM
V ÍRUS
Comunicações moleculares basedas em vírus é uma proposta para transmitir e realizar a transdução de informação
genética entre nanomáquinas. Essa técnica é muito importante
para o estudo de doenças, bem como tratamentos utilizando
engenharia genética, como por exemplo, transferência genética
e terapia genética. Esse sistema é apresentado na Figura 9 [68].
Esse tipo de comunicações foi modelo por Walsh et. al.
[68], em que, o problema de confiabilidade de transmissão foi
investigado. Esses autores desenvolveram uma simulação de
uma rede nano, e avaliaram o atraso de transmitir informação
genética utilizando vírus. Procupados com a perda de informação genética, os autores propuseram um modelo para nós, que
seriam capazes de renovar o conteúdo genético. Desse modo
obteve-se um aumento na confiabilidade da tranmissão nesse
sistema de comunicações moleculares.
X. A PLICAÇÕES PARA C OMUNICAÇÕES M OLECULARES
As comunicações moleculares têm despertado interesse de
engenheiros e de pesquisadores das ciências médicas, devido a
sua potencial flexibilidade e integração com sistemas biológicos. Importantes aplicações estão sendo estudadas e desenvolvidas. Entre elas, quatro podem ser destacadas: nanomedicina,
administração inteligente de medicamentos, biocomputação e
Internet of Bio-Nano Things [20].
A. Nanomedicina
Com o monitoramento e a adaptação do tratamento de
doenças, bem como o diagnóstico em nível molecular, a nanomedicina, está revolucionando os procedimentos médicos atuais. Comunicações moleculares desempenharão um importante
papel nesse novo campo da ciência [69]. A disponibilidade
de comunicação entre as nanomáquinas permitirá a execução
do monitoramento em escala nanomolecular. Felicetti et. al.
apresentaram os desafios e oportunidades das comunicações
moleculares em nanomedicina e discutiram uma variedade de
ideias tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento das
doenças [69].
A deteção de doenças e o diagnóstico personalizado, utilizando comunicações moleculares, podem permitir o monitoramento em tempo real dos tecidos humanos, por exemplo.
Estudos acerca de anormalidades na comunicação intercelular utilizando ferramentas de telecomunicações de baixa
complexidade permitirão essa nova abordagem e uma maior
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Figura 9: Representação de um sistema de comunicação molecular baseada
em vírus. A infomação é codificada no DNA dos vírus que são transportados
entre as nanomáquinas por meio de difusão.

efetividade do tratamento [69]. Felicetti et. al. argumentam
que a comunicação ativa entre nanorobôs dentro do corpo
humano tem potencial para aumentar a eficiência para a
ativação do sistema imunológico, para a engenharia de tecidos
e para a nanocirurgia [69]. Comunicações moleculares também
podem ser utilizadas para prevenção e tratamento de infecções
bacterianas. Martins et. al. [70] apresentam uma abordagem
natural para prevenção de infecções bacterianas por meio da
destruição das estruturas de proteção criada por uma população de bactérias. Contudo, essas aplicações ainda não foram
adequadamente estudadas e um intenso esforço de pesquisa
ainda é necessário para desenvolvê-las.
B. Administração Inteligente de Medicamentos
A aplicação de comunicações moleculares mais estudada
é o sistema de administração inteligente de medicamentos,
desenvolvido por Chahibi et. al. [7]. A entrega de medicamentos pode ter seu desempenho aprimorado com a utilização de
princípios de telecomunicações, a exemplo do roteamento de
dados. Atualmente, a taxa de entrega de drogas e os padrões de
propagação possuem modelos definidos, o que permite ajustar e aprimorar o sistema adequadamente. Especificamente,
Chahibi et. al. trabalharam no desenvolvimento de modelos
para o sistema circulatório e para o fluxo sanguíneo [7]. A
administração ótima de um medicamento depende do ponto em
que foi inserida no corpo humano e o seu destino. Eles também
trabalharam com sistemas de administração de medicamentos
mediadas por anticorpos. Os anticorpos se propagam pelo
corpo e aderem seletivamente a receptores correspondentes
(antígenos) expressos na superfície das células doentes. Essa
técnica é um das soluções terapeuticas mais encorajadoras para
o tratamento dos diversos tipos de câncer.
C. Biocomputação
Comunicações moleculares também estão sendo utilizadas
para desempenhar o processamento lógico de sistemas biológicos. Essa aplicação é chamada biocomputação. A Figura
10 é um exemplo da utilização de comunicações baseadas
em sinalização por íons de cálcio para realizar uma operação
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1

Célula 1

Concentração de Ca2+

Transmissão

Porta Lógica E
Célula 1 Célula 2

Célula 2

Saída

Figura 10: Exemplo de porta lógica E utilizando sistema de comunicação
molecular baseada em sinalização por íons de cálcio.

lógica (porta lógica E) [71], [72]. Uma entidade biológica
individualmente é incapaz de realizar funções complexas, contudo, em cooperação com demais entidades, essas funções são
realizáveis. Dois trabalhos publicados utilizam comunicações
moleculares para bio-computação. Um deles apresentou um
modelo teórico de um circuito biológico para comunicações
moleculares [71]. Unluturk et. al., por sua vez, implementou
portas lógicas utilizando bactérias geneticamente modificadas.
A comunicação entre as bactérias permite essa construção [72].
D. Internet of Bio-Nano Things
A Internet of Bio-Nano Things apresentada por Akyildz,
[20], exemplifica o potencial tecnológico de construir sistemas
baseados em comunicações moleculares. Nanodispositivos são
interconectados entre si e, em uma nuvem, estabelecem dessa
forma um novo tipo de rede de comunicações. Células naturais e sintéticas são imaginadas para desempenhar a mesma
tarefa. Apesar do tamanho ser uma limitação desses sistemas,
a flexibilidade dos agrupamentos e a compatibilidade entre
dispositivos, em um mesmo ambiente, permitem o sensoreamento, a atuação, o processamento, e a capacidade de rede.
Algumas das aplicações imaginadas para IoBNT são previstas
para o setor militar, a assistência médica, a nanomedicina e a
segurança [20].
XI. C ONCLUSÃO
Avanços em nanotecnologia e biotecnologia permitem o
desenvolvimento em sistemas para troca de informações na
escala nano ou molecular para diagnóstico, tratamento e
prevenção de doencas, um setor denominado nanomedicina.
Essa tecnologia usa o modelo de sistemas de redes de communicação entre nanomáquinas, que são capazes de efetuar
sensoriamento e atuação. Tal sistema é denominado Internet
of Bio-Nano Things, e se baseia em sistemas de comunicações
moleculares. O impacto dessa tecnologia tem o potencial
de revolucionar a assistência médica, com melhoramentos
esperados na qualidade e na expectativa de vida dos seres
humanos.
O artigo tem o objetivo de estimular a pesquisa em comunicações moleculares no País. Foi apresentada uma introdução
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a um modelo genérico de um sistema de comunicações moleculares, seguido pelos diversos tipos de sistemas, incluíndo
comunicações moleculares baseadas em difusão, em sinalização por Ca2+ , em neurônios, em bactérias, em escoamento, em
nanomotores e em vírus. Finalmente, aplicações dos sistemas
de communicações moleculares são discutidas nas áreas de
nanomedicina, administração inteligente de medicamentos,
biocomputação e Internet of Bio-Nano Things.
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