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1. RESUMO 

 
Plasmídeos são pedaços circulares de DNA encontrados no citoplasma das 

células. Ao inserir um gene que se deseja manipular em um plasmídeo e introduzi-lo 

em uma célula, essa passa a expressar o gene. São aplicados na genética e 

farmacologia. Sabendo-se da grande aplicabilidade dos plasmídeos, fez-se um 

levantamento bibliográfico a fim de se investigar o conhecimento produzido sobre o 

tema. Nota-se que os plasmídeos começaram a ter destaque na segunda metade da 

década de 70, seguido por um crescimento praticamente linear o longo dos anos 

seguintes, chegando a mais de 14.400 publicações apenas em 2015, o que revela a 

grande importância que os plasmídeos representam atualmente na medicina. 

 
2. INTRODUÇÃO 

 
Plasmídeos são moléculas de DNA extra cromossomal capazes de se 

reproduzir independentemente do DNA cromossômico, carregam consigo 

informações genéticas e até mesmo genes responsáveis por inúmeros casos de 

restrição a drogas e bactérias (ERDONMEZ et al., 2014). São encontrados em 

espécies bacterianas e em organismos eucarióticos, podendo ser removidos das 

células e transferidos de uma cepa bacteriana para outra. São classificados de 

acordo com as funções que exercem, existindo cinco grupos principais: plasmídeos 

de fertilidade (função de iniciar a conjugação bacteriana), de resistência (possuem 

gene resistente a antibióticos e venenos), Col-plasmídeos (possuem genes que 

determinam a produção de proteínas com função bactericida), degradativos (permite 

a digestão de substâncias pouco habituais como o ácido salicílico) e de virulência 

(transformam bactérias em agentes patogênicos) (MILJKOVIC-SELIMOVIC et al., 

2007). São utilizados em beneficio à saúde humana na produção de antibióticos, 

proteínas específicas (como a insulina) e desenvolvimento de vacinas (FAUREZ et 

al., 2010), apresentando portanto, grande importância na medicina. 

 
3. OBJETIVOS 

 
Objetivo geral: 

Compreender a importância dos plasmídeos na medicina moderna através de 

uma revisão bibliográfica, acompanhando a evolução do conhecimento na área. 
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Objetivos específicos: 

Fazer um levantamento bibliográfico sobre o tema nas quatro últimas décadas; 

Discutir a importância dos plasmídeos, buscando traçar uma relação ao longo 

dos anos com o avanço científico na saúde humana. 

 
4. METODOLOGIA 

 
A pesquisa exploratória utilizou-se de revisão bibliográfica no banco de dados 

da ScienceDirect, através da palavra-chave “plasmids” citados em artigos publicados 

em  jornais e livros de janeiro de 1970 a dezembro de 2015. Os dados foram 

tabulados e organizados a fim de determinar a evolução do conhecimento sobre os 

plasmídeos na medicina, bem como relacionar o passado e o presente sobre o 

tema, visando propor os próximos passos da ciência acerca dos plasmídeos na 

saúde humana. A pesquisa terá continuidade na investigação de cada um dos 

plasmídeos existentes isoladamente, determinando a sua contribuição para o 

avanço da ciência médica. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

 
Por se tratar de uma revisão bibliográfica, a pesquisa está sendo realizada a 

partir da coleta de informações referente ao tema geral, plasmídeos. O levantamento 

engloba todos os artigos e livros publicados na faixa de tempo definida, onde estão 

sendo selecionadas algumas pesquisas para determinar a evolução do tema, bem 

como traçando relações entre os artigos, buscando discutir o futuro dos plasmídeos 

na medicina. 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Os resultados evidenciam o crescimento do número de publicações sobre 

plasmídeos ao longo dos anos (Gráfico 1). Na década 80 houve aumento de mais de 

25.200 estudos, quando comparado à década anterior (2.750 publicações), o que 

evidencia o grande avanço das pesquisas na área da genética, já dos anos 80 a 90 

ocorreu crescimento superior a 250%. Em 2003, nota-se novamente um crescimento 

significativo (11.150 publicações), fruto dos enormes investimentos que a indústria 

farmacêutica recebeu no início dos anos 2000. 
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Gráfico 1. Número de publicações sobre o tema (de 1970 a 2015). 

 

Fonte: ScienceDirect. Palavra-chave: plasmids. 

 
 Nos últimos anos (de 2010 a 2015) já foram publicados aproximadamente 

82.900 artigos. O número cada vez maior de publicações deixa claro que ainda há 

muito a ser investigado sobre os plasmídeos e que estes não são fontes esgotadas 

e contribui significativamente para o avanço das ciências médicas, principalmente 

impulsionada pela indústria farmacêutica, que investe pesadamente no 

desenvolvimento e produção de novos fármacos. 
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