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DOGMA CENTRAL DA BIOLOGIA 
MOLECULAR

O dogma central da biologia molecular postulado por Francis Crick evidencia 

o mecanismo de transferência da informação genética na célula.



Replicação

Transcrição

Tradução

Proteína

- Processo para 
síntese de todos
os RNAs da 
célula

- Reflete o 
estado fisiológico 
da célula

- O conjunto de 
genes expressos
em uma dada 
situação é 
variável

- Processo 
catalisado pelas 
RNAs 
polimerases

Dogma da genética ou da biologia molecular



DNA fita codificadora

DNA fita molde

RNA transcrito

Transcrição



TRANSCRIÇÃO GÊNICA

Síntese do RNA sob o controle do DNA. A fita de DNA serve de molde para a
formação de uma sequência complementar de nucleotídeos de RNA.

Síntese do RNA a partir  de  um 
filamento de DNA.

A enzima RNA polimerase

catalisa o processo

adicionando os 

nucleotídeos do RNA em 

formação. 



TRANSCRIÇÃO GÊNICA

Representação esquemática do processo de transcrição do RNA.



ESTÁGIOS DA TRANSCRIÇÃO

O processo de transcrição dos eucariotos pode ser resumida em três etapas:
iniciação, elongação e término.

Representação esquemática de um gene. Seu início é marcado pela região promotora,
seu final é marcado por outra sequência de bases, conhecida como sequência de de
término da transcrição.



INICIAÇÃO



ELONGAÇÃO



TÉRMINO



TRANSCRIÇÃO

Muitos RNAm podem ser transcritos simultaneamente a partir de uma mesma

região gênica por várias RNA polimerases adjacentes.

Detalhe do DNA (linhas escuras mais densas) sendo simultaneamente transcrito em

RNA (projetado lateralmente), formando o aspecto de um pinheiro.



TRANSCRIÇÃO

Detalhe do DNA (linhas escuras mais densas) sendo simultaneamente transcrito em

RNA (projetado lateralmente), formando o aspecto de um pinheiro.



REPLICAÇÃO x TRANSCRIÇÃO

Comparação entre a replicação do DNA e a transcrição do RNA.



Tipos de RNAs produzidos pelas células

Tipos de 
RNA

Função

mRNAs Codificam proteínas

rRNAs Formam a estrutura básica dos ribossomos e 
catalisam a síntese proteica

tRNAs Agem como adaptadores entre o mRNA e os 
aminoácidos na síntese de proteínas

snRNAs Atuam em diversos processos nucleares 
incluindo o processamento do pré mRNA
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Transcrição em Eucariotos

• Nos eucariotos,

o processo de

iniciação e regulação

da transcrição é

muito mais complexo

Transcrição

Tradução



PROCESSAMENTO DO RNA

Conjunto de modificações que os transcritos primários experimentam até

serem convertidos em RNA funcionais. Tais modificações são necessárias para

que os RNAm possam sair do núcleo e atuar no citoplasma.

• Na extermidade 5’ do RNAm é adicionado um CAP (quepe) de guanina.

• A extremidade 3’ do RNAm é poliadenilada (POLI-A).

•A molécula dos RNAm é submetida a cortes e junções (splicing).



PROCESSAMENTO DO RNA

O CAP (quepe) 5’ e cauda poli-A compartilham funções importantes:

• Facilitar a exportação do RNAm maduro do núcleo.

•Proteger o RNAm maduro da degradação por enzimas hidrolíticas.

•Conectar o o RNAm ao ribossomo no início da tradução.



PROCESSAMENTO DO RNA

Splicing: retirada de todas as regiões com íntrons para que o RNAm tenha em
sua composição apenas as sequências codificantes, ou seja, as sequências que
possuem as informações para a síntese de proteínas.

No núcleo da célula as sequências intervenientes (íntrons) do pré-RNA são removidas e as
sequências a serem mantidas e expressadas (éxons) reunidas.

Os genes são sequências de 

DNA que contêm os códigos 

que orientam a produção das 

proteínas e outras estruturas 

funcionais dos organismos.

Éxon: segmento com 

nucleotídeos codificadores.

Íntron: segmento com 

nucleotídeos não codificadores.



PROCESSAMENTO DO RNA

Splicing alternativo: o corte dos íntrons e a união dos éxons pode ocorrer, em

certos casos, de maneira diferentes. Desse modo, um gene pode produzir

diferentes tipos de RNAm e, consequentemente, mais de uma proteína

diferente.



DOGMA CENTRAL 
DA BIOLOGIA 
MOLECULAR

Fluxograma ilustrando como a informação

genética codificada no DNA produz proteínas.

Como o DNA funciona como base
genética da vida?



1- Como a estrutura do RNA difere da 
estrutura do DNA ?



2- Quais são as diferentes classes de RNA 
na célula ?



3- Como o RNA eucariótico sintetizado pela 
RNA polimerase é modificado antes de deixar 
o núcleo ?
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