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RESUMO 

        As técnicas de Biologia Molecular tem sido cada dia mais aplicadas nas 

práticas de diagnósticos de doenças genéticas. Com o início do desenvolvimento 

das técnicas de sequenciamento gênico utilizando métodos de degradação química, 

foi possível identificar sequencias especificas de DNA, tornando-se uma ferramenta 

de aplicação fundamental na descoberta de doenças genéticas, identificando alem 

do gene afetado, também a mutação responsável pela patologia. Com o avanço 

dessas tecnologias, foi possível o isolamento do gene específico, beneficiando 

diretamente o processo da Terapia Gênica que no final da década de 80 iniciou os 

seus primeiros testes em humanos. Com essas técnicas é possível isolar um gene 

funcional e inseri-lo no lugar de outro não funcional, com o intuito de auxiliar na 

prevenção e cura das doenças genéticas, contribuindo para uma vida mais saudável 

e para o bem estar dos indivíduos portadores.  

 

INTRODUÇÃO 

O primeiro passo para a realização da terapia gênica é a utilização das 

técnicas de biologia molecular para a identificação do gene responsável pela 

patologia, e a extração de uma parte deste DNA. Hoje essa técnica é relativamente 

simples em comparação a alguns anos anteriores, por isso é possível isolar grandes 

quantidades de genes causadores de doenças. Dentre as técnicas para a terapia 

gênica utilizadas, o processo mais fácil seria injetar o DNA diretamente nas células 

ou tecidos a serem tratados, mas na pratica não possui muita eficiência, pois o DNA 

desnudo não apresenta efeito nas células, e para que isso ocorra seria necessário 

injetar o DNA diretamente em uma única célula ou em grupos de células, por isso as 

técnicas atuais para a transferência de gene ocorrem com a utilização de vetores 

para transportar o DNA para as células hospedeiras (VEIGA; ARAÚJO; CARDOZO, 

2009). 

A partir da década de 40, houve um grande impulso nas descobertas sobre a 

natureza, a composição química e as propriedades do material genético, bem como 

as primeiras manipulações do DNA bacteriano, onde começaram gerar grandes 

expectativas para novos procedimentos terapêuticos. Já na década de 60, deu-se o 

início na possibilidade de utilizar um vírus para transferir genes para seres humanos 

e tratar doenças genéticas. Entretanto somente no inicio da década de 70 Paul Berg 



teve êxito em manipular uma molécula de DNA, criando a tecnologia do DNA 

recombinante (JACKSON et al, 1972; FRIEDMANN, 1997  apud LINDEM, 2010 ). 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre as 

aplicações da Biologia Molecular na Terapia Gênica, descrevendo os conceitos e 

técnicas utilizadas, assim como os aspectos bioéticos que envolvem esse 

procedimento. 

 

METODOLOGIA 

 Para este trabalho de pesquisa teórica, será utilizado o método bibliográfico, 

através de pesquisas em artigos científicos de revistas e banco de dados como 

Scielo, Bireme, entre outros, assim como livros relacionados com o tema abordado. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 As terapias gênicas são procedimentos novos e muitos ainda encontram-se 

em fase de testes experimentais, aonde vem sendo adquirido em laboratórios de 

pesquisas por meio de testes em modelos animais e ensaios pré-clínicos. Esses 

estudos validam a eficácia de uma estratégia terapêutica, permitindo-se detectar os 

possíveis riscos a seres humanos, antecipando modificações dos vetores e outros 

componentes que aumentem a segurança para uso humano ( LINDEN, 2010 ). 

  O DNA possui três propriedades fundamentais e importantes, que são a 

Replicação, a Codificação da informação para a produção de proteínas e o Potencial 

de sofrer mutações, e o fato de se ter o conhecimento dos genes responsáveis pelas 

características normais ou patológicas, nos mostra que os princípios da medicina 

genômica deverão alterar os procedimentos de diagnósticos moleculares e 

tratamento das inúmeras doenças, onde se pode introduzir no individuo portador de 

alguma patologia genética ou não, genes responsáveis por produzir proteínas que 

podem ser benéficas, e esse gene poderá reverter o quadro clinico ou ativar 

mecanismos de defesa naturais do organismo (NARDI; Teixeira; SILVA, 2002). 

 

RESULDADOS PRELIMINARES 

Como a terapia gênica é um tratamento recente, e que existem inúmeras doenças 

possíveis para tratamento por este método, muitas estratégias e métodos estão 



sendo pesquisados. Hoje a grande maioria das pesquisas em terapia gênica 

humana esta sendo direcionada para a correção de defeitos em células somáticas, 

uma vez que essas células não contribuem para a geração seguinte, e muitas 

questões em relação à doenças genéticas estão começando a ser respondidas ( 

PASTERNAK, 2002 ). As perspectivas atuais da terapia gênica abrangem muito 

mais do que a possibilidade de substituição e correção de genes anormais, e 

conforme as pesquisas avançam, novos sistemas são desenvolvidos a fim de 

permitir a liberação de proteínas terapêuticas, como hormônios, citosinas, 

anticorpos, ou mesmo a produção de novas proteínas recombinantes, com isso, a 

terapia gênica aliada aos avanços nas técnicas de genética e biologia molecular, é a 

esperança de tratamento para um grande numero de patologias que antes eram 

consideradas sem cura pelos métodos convencionais (DANI, 2000 ). 
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