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Introdução 
 

 

A simplicidade do material que compõem o DNA chega a assustar e 

fascinar os pesquisadores envolvidos diretamente com a análise da seqüência 

do material genético, componente presente no interior de nossas células na 

região nuclear, controlando de forma impecável todas as informações que são 

transmitidas de geração para geração, fazendo com que o corpo humano 

funcione de forma harmoniosa em suas sínteses protéicas, reações 

metabólicas e interligações de receptores químicos para a homeostasia do 

indivíduo. 

Tentar compreender que um simples grupo de quatro bases 

nitrogenadas (adenina, guanina, citosina, e timina), formando trincas alternadas 

em sua seqüência e interligados por ligações químicas a uma pentose e a um  

fósforo, possam vir à transformar conceitos, promovendo formações de 

estruturas codificadoras e desenvolver complexos sistemas funcionais 

competentes , é o desafio existente hoje. 

Esse interesse de entendimento dessas características ditas genéticas, 

acompanha à humanidade, há muito tempo, de forma intuitiva, com as 

escolhas dos melhores animais para o acasalamento e das melhores sementes 

para o plantio. Com o passar do tempo e com a evolução científica, os 

mistérios foram sendo desvendados, até chegar na descoberta realizada por 

Watson e Crick, desifrar a estrutura do DNA, e colocado-a como o principal 

componente dentro de uma célula - o material genético(1).  A partir deste ponto, 

a Biologia Molecular sedimentou suas bases, onde as informações são 
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perpetuadas através dos processos realizados pelo componente nuclear que é 

o DNA(1).  

Os estudos realizados com a estrutura do DNA, a transmissão de 

maneira fiel das informações contidas, e a capacidade do entendimento da 

síntese protéica, e a melhor compreensão das funções fisiológicas, bem como 

a evolução das técnicas moleculares e controles estáveis dos processos, 

levaram a produção de ferramentas cada vez mais eficazes na descoberta de 

mecanismos possíveis de cura e prevenção de varias doenças que 

acompanham a humanidade. 
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Objetivo 
 
 
 

Este texto tem por finalidade rever de forma simplificada os conceitos 

básicos da estrutura do DNA, sua fascinante forma de transferir informações no 

complexo interior de suas cadeias helicoidais e convertê-las em produtos finais 

que irão atuar em nosso organismo. Também visa acompanhar através de 

artigos e textos retirados da internet os processos evolutivos na área de 

Biologia Molecular, que vem trazendo hoje e para um futuro não tão distante 

promessas e soluções no diagnóstico, cura e prevenção de várias doenças, 

com possíveis impactos sócio-econômicos que essas revoluções podem trazer. 
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Método 
 
 
 
 

Análise de artigos e textos referentes ao estudo do material genético, 

processos de replicação, transcrição e tradução, desenvolvimentos de técnicas 

moleculares aplicáveis, conceitos, trabalhos de pesquisas, vinculados a 

herança genética e opiniões sobre essa revolução científica que é a Biologia 

Molecular. 
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Desenvolvimento 
 
 
 
 

A base central do estudo e do desenvolvimento da biologia molecular 

passa pelo entendimento da replicação do DNA, sendo desmistificada por duas 

etapas existentes: 

 

 Transcrição: conversão das informações do DNA em 

mensagens acessíveis para um processo de entendimento e posterior 

tradução. 

 Tradução: converte a informação contida no DNA, 

simplificada pela transcrição em linguagem que incorporação outras 

estruturas para formação da proteína. 

 

Na replicação a molécula de DNA duplica-se e da origem a duas 

moléculas idênticas à molécula mãe, envolvendo nesta etapa a participação de 

enzimas que fazem a abertura da fitas de DNA e promovem a continuidade 

dessas aberturas (DNA-polimerase). Com o auxílio de um “Primer”, que nada 

mais é um pedaço de RNA, com o encaixe correto para atuar em varias etapas 

de duplicação de fitas de DNA e em locais específicos, o start para a síntese de 

outra fita idêntica de DNA começa e os locais definidos deste material genético, 

com a inserção de bases adequadas que  se encaixam no seu local adequado 

se faz nos dois sentidos da fita aberta; chama posição: 5’3’ e posição 

3’5’(1). 
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Na decodificação do DNA estão presentes os processos de transcrição: 

processo de formação de uma fita de RNA complementar a uma região do 

DNA. Este RNA, composto de uma única fita produzida a partir do DNA, possui 

uma formação que pode apresentar três formas diferenciadas, com funções 

distintas: 

 RNA mensageiro: contém a seqüência de bases que vão 

codificar uma proteína. 

 RNA transportador: faz o posicionamento dos aminoácidos 

para construir a proteína. 

 RNA ribossômico: membro efetivo da composição das 

proteínas junto aos ribossomos. 

 

Tradução: processo que leva à conversão de trincas de nucleotídeos 

(códigos específicos) a seqüências definidas de aminoácidos ligados 

quimicamente. Todo processo de transcrição ocorre em uma estrutura 

citoplasmática chamada ribossomo, formada por várias proteínas e RNA 

ribossômico. O processo de formação envolve estruturas diferenciadas do 

ribossomo com locais definidos para a leitura do RNA mensageiro, inserção de 

informação e formação de estruturas de aminoácidos que irão definir as 

proteínas, as quais passaram por modificações estruturais, assumindo diversas 

funções no organismo(1).  
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Esses processos de replicação, transcrição e tradução, uma vez 

conhecidos, proporcionaram à Biologia Molecular o conhecimento da  

manipulação de enzimas de restrição e vetores, capazes de fragmentar o DNA 

em seqüências específicas para estudo(1). Originalmente este processo que 

envolve uma enzima de restrição tem por objetivo proteger a célula de DNAs  

estranhos. Já os vetores são os meios pelo qual são transferidos para dentro 

de um organismo informações genéticas(1).  

Este mediador tem seu maior de uso nos YACs(Yeast Artificial 

Cromossome), cromossomos artificiais de levedura(1).  

Além do conhecimento cada vez maior desses processos, o avanço das 

técnicas em Biologia Molecular, propiciaram maior facilidade nos estudos do 

material genético, sendo o principal fator de iniciação, o desenvolvimento da 



 9

técnica de PCR( Reação de Cadeia Polimerase), proposta por Saiki e 

colaboradores em 1985(1).  

Este desenvolvimento trouxe a possibilidade de amplificar, ou seja, 

reproduzir um número ilimitado de seqüências do DNA, mas com reprodução 

definida através de oligonucleotídeos(Primes), sob a ação da enzima DNA 

polimerase(1). 

Técnicas como a clonagem, hibridização de ácidos nucléicos e 

seqüenciamento do DNA foram sendo descobertas e aprimoradas no 

transcorrer dos tempos, promovendo benefícios. As proteínas produzidas em 

laboratório trouxeram a possibilidade de produção de hormônios humanos 

através da síntese em outros organismos. A identificação de indivíduos através 

do exame de DNA, em que as características contidas no material genético 

estabelecem vínculos com precisão absoluta, trouxeram aprimoramento nas  

análises de casos de paternidade e criminalística(1). 

Já na área médica foram desenvolvendo trabalhos; o primeiro 

desenvolvido foi com aplicação do PCR em 1985, no estudo da anemia 

falciforme(1). Hoje os diagnósticos de varias doenças vem sendo realizados por 

biologia molecular, sendo o PCR a técnica mais usada para as detecções de 

infecções e alterações estruturais.  

Testes dos mais variados possíveis estão sendo desenvolvidos nas mais 

diversas áreas de diagnóstico laboratorial. Verificar a presença de DNA de uma 

Chlamydia Trachomatis no esperma ou  captar a presença de um fragmento do 

cromossomo Y para determinação do sexo de um bebê no exame de sexagem 

fetal tornaram-se comuns do cotidiano de qualquer laboratório de análises 

clínicas. Doenças como fibrose cística, Distrofia muscular do tipo Duchene e 
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Becker, Mutações Oncogênicas, Doenças Cardíacas e muitas outras que 

afetam milhões de pessoas vem sendo estudadas incansavelmente com  

possibilidades de tratamento, cura e prevenção(1).  

Neste âmbito o surgimento do Projeto Genoma, que tem por objetivo 

mapear e identificar todos os genes que controlam nossas características 

normais e patológicas, esta proporcionando a possibilidade de infinitas formas 

de cercas os problemas que envolvem as patologias, proporcionando para 

cada indivíduo a sua probabilidade genética de desenvolver aquela doença, 

corrigi-la se possível, ou melhor indicar  o tratamento, direcionado para a  

característica genética do individuo(2,3). 

No universo de estudos que estão sendo feitos, demonstram-se que 

situações podem ser explicadas pelas causas genéticas; as mudanças de  

comportamentos psíquicos podem apresentar como características de fundo 

hereditário, sendo observados em alguns trabalhos que indivíduos com 

comportamentos agressivos e mudanças de humor, apresentam alterações em 

genes do cromossomo X (recessiva), levando a formação deficiente de 

enzimas, tornando falhos os metabolismos de dopamina, serotonina e 

noradrenalina. Outros trabalhos mostram que polimorfismos em genes 

transportadores da serotonina podem levar à uma diminuição da concentração 

dessas substâncias nas fendas sinápticas, causado possíveis alterações 

comportamentais(2).  Doenças como a Distrofia Muscular, podem ser avaliadas, 

verificando a presença de genes que apresentam a alteração que gerar maior 

pre-disposição em ter tal patologia(2,4).  

Indivíduos do sexo feminino portadoras de mutações nos genes BRCA1 

e BRCA2, através de trabalhos científicos, demostraram que apresentam riscos 
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de 80 % a mais de desenvolverem câncer de mama e um risco aumentado 

para câncer de ovário(Ponder,1997). Diagnósticos de pré-natal podem preparar 

e orientar à família para possíveis situações com genes não funcionais e 

gravidez de risco(2).   

Á Terapia Gênica, com sua estratégia terapêutica usada com técnicas 

de transferência de material genético, pela inclusão de um gene funcional 

dentro de uma célula humana alvo, com a finalidade de desenvolver uma 

função que não esta sendo realizado de maneira correta ou promover a 

atuação de funções novas que possam gerar características viáveis para o 

organismo, também é uma perspectiva em evolução neste oceano de 

descobertas e possibilidades(5,6). Hoje observa-se estatisticamente que 5% das 

crianças no mundo nascem com uma doença hereditária ou congênita e que 

40% dos adultos apresentam-se com predisposição genética à desenvolver 

doenças como; câncer, diabetes, cardíacas, distrofias musculares, alterações 

comportamentais e muitas outras(5); geradas pelo não funcionamento do nosso 

centro de informações, organizador e mentor da produção de todas as sínteses 

de proteínas, enzimas e mediadores formadores de receptores do organismo. 

A identificação das possíveis causas que levam a presença dessas 

doenças, tentando conhecer de maneira efetiva os mecanismos genéticos, 

mapeando toda seqüência do DNA e verificando onde cada alteração pode 

estar ocorrendo e que doença pode ser gerado por esta alteração, aproxima 

mais e mais o conceito de que a terapia genética pode ser a saída para muitas 

curas de doenças existentes. Ter em mãos a capacidade de manipular de 

maneira segura as ferramentas de trabalho em biologia molecular, dentro do 

DNA e tranferi-las para correção de erros nas bases e tornar funcional essas 
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mudanças realizadas é o complemento do processo que pode gerar uma 

revolução no conceito do tratamento e da melhora de vida do ser humano nos 

próximos 15 anos. 

Hoje, sabe-se que a estratégia terapêutica esta sendo usada em 

diferentes áreas da medicina, destacando-se os inúmeros experimentos 

realizadas na área da cardiologia, como exemplo próximo da realidade as  

aplicações na doença da Hipertensão Arterial Sistêmica, com a inserção de 

genes que levam a expressão de substâncias vasodilatadoras ou  a inibição de 

genes que codificam   as substâncias vasoconstritoras, juntamente com o 

melhor entendimento da fisiopatologia da doença e outros desenvolvimentos 

que envolvem a genética podem num futuro tornar essa doença de fácil 

controle e possível cura(5). Os controles da hipercolesterolemia e da trombose 

interligados com a terapia gênica, fizeram com que fossem desenvolvidos 

protocolos de terapia gênica e aplicação as doenças citada neste parágrafo, 

que levaram em estudos realizados e publicados pela Nat Méd 1995;1:1148-

54; a redução de 17% na concentração sérica do LDL-colesterol após um 

período de 18 meses de acompanhamento(5). Um outro processo que está 

sendo desenvolvido associado à terapia gênica é o revestimento interno do 

dispositivo vascular “stent” com uma camada de células endoteliais 

geneticamente modificadas com ativador do plasminogênio tecidual(tPA) 

humano, na tentativa de ocorrer a produção local de tPA para  a redução de 

trombose,   lembrando sempre que  as limitações e dificuldades estão sempre 

a frente para serem superadas com conhecimentos cada vez mais 

adquiridos(5). Muitos caminhos estão sendo abertos nesta área de terapia 

gênica, mediante as descobertas ocorridas no campo da biologia molecular e 
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conhecimentos agregados que envolvem desde a fisiopatologia e interações 

metabólicas dos complexo sistema do nosso organismo(5). Citando o Dr. José 

Eduardo Krieger que coordena o Laboratório de Genética e Cardiologia 

Molecular do InCor-HC/FMUSP diz em um texto escrito no InCor:  “o fantástico 

mundo da terapia gênica é fascinante, mas ainda limitado, e que o 

desenvolvimento de muitas pesquisam precisam ser feitas para que possamos 

torná-la  uma realidade”. 
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Conclusão 
 
 
 
 

Fugir de todo este avanço tecnológico e científico que nos é colocado 

pelo desenvolvimento de pesquisadores na tentativa de melhorar as condições 

em que vivemos é inevitável, mas é necessário que acompanhemos essas 

mudanças de forma clara e consciente, entendendo o que elas podem trazer 

de bom e ruim. Em relação ao desenvolvimento da Biologia Molecular, este 

avanço trouxe-nos perspectivas fantásticas no progresso de tratamento, cura e 

prevenção de doenças, mas também nos mostra que sem um entendimento 

adequado, sua prática pode ser usada de forma abusiva, descontrolada e sem 

uma finalidade efetiva. É necessário que decisões de uso dessas descobertas, 

sejam controladas por pessoas preparadas, para que o interesse financeiro não 

despeje nas pessoas falsas expectativas em acreditar ou usar tecnologia que 

não vão lhe trazer efetividade nos seus males. Também uma discussão deve 

ser feita com os orgãos sociais para gerar regras de uso das informações 

obtidas na análise de um material genético. O cuidado com falsas atitudes 

éticas podem causar danos irrecuperáveis para a ciência e para as pessoas 

que tenham a única esperança de uma vida melhor na visão do futuro de uma 

cura com terapia gênica. 

Vamos abrir nossos olhos para o conhecimento científico sempre, mas 

nunca deixemos de tirar nossa mente no real propósito de tanto avanço e 

tecnologia, que é a melhora da vida de nós seres humanos, capazes de 

desvendar os segredos da própria vida que se faz numa molécula com é um 

único fragmento de DNA.    
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