


Impactos da biologia sintética na revolução 4.0 e bioética

Tecnologias 4.0 - Possibilidades e 
limites em saúde:



medicina assistencial e remediadora

preventiva
preditiva
personalizada
participativa paciente
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Apresentador
Notas de apresentação
A medicina do século XXI está mudando de assistencial e remediadora para o modelo preventivo, preditivo, personalizado e participativo, com foco no paciente. 
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Apresentador
Notas de apresentação
Graças à multidisciplinaridade da ciência, a intersecção dos mundos biológico, físico e digital – ou a chamada “revolução 4.0” – hoje é possível a formulação de soluções para a saúde anteriormente inimagináveis. A busca pela inovação considera, além de dados clínicos e de exames laboratoriais, a genética, o ambiente sócio demográfico, os hábitos alimentares, a atividade física, além do acesso à informação e conectividade digital do indivíduo. 



• Tecnologias 4.0 - Possibilidades e 
limites em saúde:

• https://www.cnbc.com/2019/05/08/techs-next-big-disruption-could-be-delaying-death.html

• https://www.technologyreview.com/s/611018/a-stealthy-harvard-startup-wants-to-

reverse-aging-in-dogs-and-humans-could-be-next/

• https://www.technologyreview.com/s/613576/gene-therapy-may-have-its-first-

blockbuster/

• https://www.nature.com/articles/d41587-018-00003-2

• https://learn.genetics.utah.edu/content/genetherapy/tools/ 

https://www.cnbc.com/2019/05/08/techs-next-big-disruption-could-be-delaying-death.html
https://www.technologyreview.com/s/611018/a-stealthy-harvard-startup-wants-to-reverse-aging-in-dogs-and-humans-could-be-next/
https://www.technologyreview.com/s/613576/gene-therapy-may-have-its-first-blockbuster/
https://www.nature.com/articles/d41587-018-00003-2
https://learn.genetics.utah.edu/content/genetherapy/tools/


Declaração do 
Bank of America:

China investe $9 Bi 
a fim de 
sequenciar 50% de 
todos os bebes
nascidos até 2020.

Querem
padronizar todos
os prontuarios
eletrônicos de tal
forma que possam
ter acesso aos
dados… 



Há 40 anos a Tecnologia do DNA Recombinante faz parte 
de nossas vidas…

 Hormônio de crescimento
 Vacina da Hepatite B
 Insulina

Há hoje centenas de insumos e medicamentos empregados 
na prevenção e no tratamento de hepatites, diabetes, 
hemofilia, diferentes tipos de câncer etc... 

 novas drogas / nanoformulações
 vacinas
 imunobiológicos



Clustered
Regularly
Interspaced
Short
Palindromic
Repeat

Aglomerado de repetições palindrômicas pequenas intercaladas regularmente!



Fig. 1 Timeline of CRISPR-Cas and genome engineering research fields. 

Jennifer A. Doudna, and Emmanuelle Charpentier Science 
2014;346:1258096

Published by AAAS

Apresentador
Notas de apresentação
Timeline of CRISPR-Cas and genome engineering research fields.Key developments in both fields are shown. These two fields merged in 2012 with the discovery that Cas9 is an RNA-programmable DNA endonuclease, leading to the explosion of papers beginning in 2013 in which Cas9 has been used to modify genes in human cells as well as many other cell types and organisms.



Metodologias em larga-escala para o estudo 
da estrutura e função de genomas

Genômica Transcritômica Proteômica Epigenômica

• Sequenciamento de 
DNA 

• Microarranjos de DNA
• RNA-Seq

• Espectrometria de 
massas

• ChIP-Seq
• Sequenciamento 
DNA bissulfito

• ChIP–
Seq

Sequencia de genes
e genomas

• Sequencia de RNAs
• Abundância de RNAs

• Sequencia, abundância, 
modificações pós-
tradução de proteínas

• Modificações de 
histonas, 
metilação de DNA

• Sítios de ligação de 
fatores de 
transcrição



Sistema de “imunidade adaptativa” mediado por Crispr-Cas9 em bacteria 



DNA Genômico

DNA alvo complementar 
ao RNA guia

RNA Guia

Cas9

DNA Doador

Células 
Bacterianas

Peixe-Zebra

Célula Humanas Edição dirigida em diferentes genomas:

PAM

Edição gênica dirigida pelo sistema CRISPR-Cas9

Esquema adaptado de CHARPENTIER; DOUDNA (2013), in: Automação & 
Sociedade – Quarta Revolução Industrial um olhar para o Brasil (2017).



Sistema Crispr-Cas9 adaptado

para a “engenharia genômica”,

com o “single guide RNA”

“customizado” para um alvo

específico, que pode ser alterado

por sequência de DNA doador,

também sintetizado de forma a

conferir ou modificar uma

determinada função gênica.



 Controle de vetores de doenças 

Sistemas CRISPR-Cas aplicados na Medicina

 Terapia gênica

 Barreiras & Riscos

 Busca de alvos terapêuticos
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 Controle de vetores de doenças ... 

① Mosquito Anopheles – vetor do parasita causador da malária, Plasmodium
falciparum:

GANTZ et al. Highly efficient Cas9-mediated gene drive for population modification of the malaria vector 
mosquito Anopheles stephensi. PNAs, v. 112 n. 49, 26 out. 2015. Disponível em: 
http://www.pnas.org/content/112/49/E6736.abstract?tab=author-info. 

HAMMOND, A. et al. A CRISPR-Cas9 Gene Drive System Targeting Female Reproduction in the Malaria 
Mosquito vector Anopheles gambiae. Nature biotechnology, v. 34, n. 1, p. 78-83, 16 jan. 2016. Disponível
em:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4913862/

② Mosquito Aedes Aegypti vetor dos vírus da dengue, zika, chikungunya e febre 
amarela:

KISTLER et al. Genome Engineering with CRISPR-Cas9 in the Mosquito Aedes aegypti. Cells Reports, v. 11, n. 1, p. 
51-60, 07 abr. 2015. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124715002624>. .

DONG et al. Heritable CRISPR/Cas9-Mediated Genome Editing in the Yellow Fever Mosquito, Aedes aegypti. 
PloSOne, v. 10, n. 3, 27 mar. 2015. Disponível 
em:http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0122353. 

HALL et al. A male-determining factor in the mosquito Aedes aegypti. Science, v. 348, n. 6240, p. 1268-1270, 12 
jun. 2015. Disponível em: http://science.sciencemag.org/content/348/6240/1268.

http://www.pnas.org/content/112/49/E6736.abstract?tab=author-info
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4913862/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124715002624
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0122353
http://science.sciencemag.org/content/348/6240/1268


 Terapia Gênica ... 

① Cancer:

 XIAO-JIE, L. et al. CRISPR-Cas9: a new and promising player in gene therapy. Journal of Medical Genetics, v. 52, 
n. 5, May 2015. Disponível em: <http://jmg.bmj.com/content/52/5/289>.

 Fellmann, C. Gowen, B.G., Pei-Chun Lin, Doudna, J. A. & Corn, J. E. Cornerstones of CRISPR–Cas in drug
discovery and therapy. Nature Reviews Drug Discovery, v. 16, pages 89–100 (2017). Disponível em:
https://www.nature.com/articles/nrd.2016.238.pdf

② HIV / AIDS:

 HUANG, Z. et al. Current application of CRISPR/Cas9 gene-editing technique to eradication of HIV/AIDS. Gene 
Therapy, 24, p. 377-384, Jul. 2017. Disponível em: https://www.nature.com/gt/journal/v24/n7/full/gt201735a.html

 Huang, Z & Nair, M. A CRISPR/Cas9 guidance RNA screen platform for HIV provirus disruption and HIV/AIDS 
gene therapy in astrocytes. Scientific Reports, 7: 5955 (2017). Disponível em:  
https://www.nature.com/articles/s41598-017-06269-x.pdf

http://jmg.bmj.com/content/52/5/289
https://www.nature.com/articles/nrd.2016.238.pdf
https://www.nature.com/gt/journal/v24/n7/full/gt201735a.html
https://www.nature.com/articles/s41598-017-06269-x.pdf
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https://www.nature.com/articles/s41586-019-1711-4_reference.pdf
https://www.sciencemag.org/news/2019/10/new-prime-genome-editor-could-surpass-crispr


 Melhoramento Genético Clássico X Biologia Sintética;

 Mutações fora do alvo; mosaicismo; genes amplificados; efeitos

epigenéticos; reações imunológicas adversas etc

 Barreiras & Riscos...

Biohacking ou “biologia sintética CRISPR faça-você-mesmo” 
(do-it-yourself, DIY);

 E os agentes naturais e “orgânicos” bactéria Anthrax e vírus 
Ebola ?



http://www.brasport.com.br/negocios/tecnologia/automacao-e-sociedade/

Obrigada!
rs.gabriela@hc.fm.usp.br
citic@hc.fm.usp.br

mailto:rs.gabriela@hc.fm.usp.br
mailto:citic@hc.fm.usp.br


Obrigada!

rs.gabriela@hc.fm.usp.br
www.citic.net.br 

www.hackmed.com.br

Apresentador
Notas de apresentação
Com essa visão, sob a liderança do Professor Giovanni Guido Cerri, a proposta do Centro de Inovação Tecnológica do InRad é a de atuar no escopo de um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) de uma Instituição Científica e Tecnológica (ICT) do Estado de São Paulo — o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) — como previsto na Lei da Inovação. Legislação de Inovação: Emenda Constitucional 85 / 2015; Lei Federal 10.973 de 2004; Marco Legal 13.243 de 2016; Decreto Federal 9.283 de 2018. Decreto Estadual (SP) 56.569 de 22/12/2010 e Resolução da SES-SP SS - 53, de 10/5/2012 e Decretos Paulista 62.817 de 2017.O planejamento e o referencial teórico e prático para a estruturação do CIT/InRad, no âmbito do NIT HCFMUSP (InovaHC), e para o suporte a projetos de inovação que oferecemos ao longo desses três anos, teve como principais norteadores, os seguintes programas e iniciativas: 

mailto:rs.gabriela@hc.fm.usp.br
http://www.citic.net.br/
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