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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.



Tradução: Conversão da informação contida no RNA 
mensageiro em aminoácidos que são unidos para 
formação das proteínas.



TRADUÇÃO GÊNICA

Tradução é a síntese de um polipeptídeo (sequência de aminoácidos) que constituirão 

proteínas, com informação codificada pelas trincas de bases nitrogenadas do RNAm.







CÓDIGO GENÉTICO

“A mensagem genética está contida em um código triplo, não sobreposto,

sem vírgulas, degenerado e (quase)* universal”.

• código triplo: uma sequência de três bases nitrogenadas (códon) especifica um

aminoácido.

• não sobreposto: nenhuma base nitrogenada é compartilhada entre códons

consecutivos.

• sem vírgulas: não existe nenhuma base nitrogenada interveniente entre os códons.

• degenerado: mais de um códon pode codificar o mesmo aminoácido.

• universal: idêntico para todos os organismos (com algumas exceções)*.



CÓDIGO GENÉTICO

(a) Um código sobreposto versus um não

sobreposto.

(b) Um código contínuo versus um

interrompido (com vírgulas).

Informações Essenciais

No código genético, uma sequência de três

bases (códon) do RNAm especifica cada

aminoácido. Existem 64 códons possíveis,

cada um deles especifica um dos 20

aminoácidos ou um sinal de parada.



CÓDIGO GENÉTICO



CÓDON DE INICIAÇÃO (AUG)



CÓDON DE INICIAÇÃO (AUG)



CÓDON DE PARADA (UAA, UAG, UGA)



CÓDON DE PARADA (UAA, UAG, UGA)



CORRESPONDENDO TRINCAS A 
AMINOÁCIDOS

Representação do código genético e sua correspondência entre trinca de bases 

nitrogenadas e aminoácidos. 

“A degeneração do código genético atua como tampão contra mutações deletérias.”



CORRESPONDENDO TRINCAS A 
AMINOÁCIDOS



COMPONENTES DA TRADUÇÃO



RIBOSSOMOS

O ribossomo é constituído por duas subunidades que se encaixam sobre o RNAm e

sítios por onde os RNAs transportadores entram trazendo os aminoácidos necessários

para a síntese proteica.



RIBOSSOMOS



RNA transportador (RNAt)

A estrutura da molécula de RNAt é bem apropriada para as suas funções: ligação com

aminoácidos, associação com moléculas de RNAm e interação com ribossomos.



RNAt (RNA Transportador)
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ETAPAS DA TRADUÇÃO GÊNICA

O processo de tradução pode ser dividido nas seguintes etapas:



ETAPAS DA TRADUÇÃO GÊNICA
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POLIRRIBOSSOMOS

Múltiplos ribossomos alinhados em sequência, utilizando o mesmo RNAm para 

sintetizar simultaneamente diversas cópias da mesma proteína.



DESTINOS DAS PROTEÍNAS



PROCARIÓTICA X EUCARIÓTICA

QUAL A CÉLULA PROCARIÓTICA E 
QUAL A CÉLULA EUCARIÓTICA ???



MODIFICAÇÕES PÓS-TRADUCIONAIS

Modificações pós-traducionais das proteínas: muitos polipeptídeos devem ser 

modificados após a tradução, com o objetivo de tornar a proteína funcional.



MODIFICAÇÕES PÓS-TRADUCIONAIS

Dobramento da proteína



MODIFICAÇÕES PÓS-TRADUCIONAIS

Dobramento da proteína
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