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RESUMO 

 

Nas últimas décadas, os avanços da biologia molecular baseados em estudos com a 

utilização de bactérias possibilitaram grandes saltos em tecnologias de engenharia 

genética. Neste contexto, uma tecnologia descoberta recentemente ampliou os 

horizontes da edição de genes, devido a sua fácil manipulação e a sua alta precisão: 

a CRISPR-Cas 9. Esta técnica originou-se do sistema CRISPR-Cas que atua como 

um mecanismo de defesa e adaptativo que protege várias espécies de bactérias e 

arqueas contra a ação de vírus e plasmídeos invasores. Baseados nesse mecanismo, 

os cientistas descobriram que é possível usar a proteína Cas 9 como ferramenta da 

engenharia genética na edição gênica (remoção ou inserção de genes específicos do 

DNA) de diversas células e organismos procariontes e eucariontes, inclusive as dos 

seres humanos. Dessa forma, percebe-se o potencial revolucionário da CRISPR-Cas 

9 no que diz respeito aos parâmetros da edição do DNA, sendo possível solucionar 

(ou controlar) vários problemas antes impossíveis. Diante deste cenário promissor, 

faz-se necessário reunir artigos difusos das bases de dados acadêmicos, agrupando-

os de acordo com os temas frequentemente relacionados à CRISPR-Cas 9 a fim de 

informar os principais aspectos acerca da técnica, destacando suas aplicações 

terapêuticas em meio a discussões éticas sobre essas utilizações por meio de uma 

revisão de literatura. 

 

Palavras-chave: CRISPR, genética molecular, revisão de literatura. 
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ABSTRACT 

 

In recent decades, advances in bacterial-based molecular biology have made it 

possible to improve genetic engineering technologies. In this context, a recently 

discovered technology has broadened the horizons of gene editing due to its easy 

manipulation and its high precision: CRISPR-Cas 9. This technique originated from the 

CRISPR-Cas mechanism that acts as an immune and adaptive system which protects 

various species of bacteria and archaea against the action of invasive viruses and 

plasmids. Based on this mechanism, scientists have discovered that it is possible to 

use the Cas 9 protein as a technology of genetic engineering to remove or insert 

specific genes from the DNA of other organisms, including humans. In this way, one 

can see the revolutionary potential of CRISPR-Cas 9 with regard to the parameters of 

DNA editing, and it is possible to solve (or control) several previously impossible 

problems. Against this promising scenario, it is necessary to gather diffuse articles from 

academic databases, grouping them according to the themes often related to CRISPR-

Cas 9 in order to inform the main aspects about the technique, highlighting its 

therapeutic applications in medium to ethical discussions about these uses through a 

literature review. 

 

Keywords: CRISPR, molecular genetics, literature review 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O século XX foi caracterizado por um grande progresso na biologia. Em 1953, 

Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins descobriram, a partir da fotografia 51 

obtida durante os experimentos com difração de raio-X da molécula do ácido 

desoxirribonucleico (DNA, sigla em inglês) da pesquisadora Rosalind Franklin 

(FRANKLIN; GOSLING, 1953), a estrutura tridimensional do DNA (WATSON; CRICK, 

1953). Tal comprovação abriu novos caminhos para a biologia molecular, 

proporcionando o surgimento da genética molecular. 

A genética molecular é um ramo da Biologia que estuda a estrutura e a função 

dos genes por meio de métodos da genética e da biologia molecular. Nas últimas 

décadas, os avanços da biologia molecular baseados em estudos com bactérias 

possibilitaram grandes saltos nas técnicas da engenharia genética, que vêm sendo 

empregadas na terapia gênica, na produção de insulina humana, hormônio de 

crescimento, vacinas, alimentos transgênicos e enzimas industriais em grande escala 

(GONÇALVES; PAIVA, 2017). 

Neste contexto, uma ferramenta descoberta recentemente ampliou os 

horizontes da edição de genes, devido à sua fácil manipulação e alta precisão: a 

CRISPR-Cas 9 (Repetições Palindrômicas Curtas Regularmente Interespaçadas 

Agrupadas, CRISPR, e proteínas de suscetibilidade à apoptose celular, Cas 9). Esta 

técnica originou-se do mecanismo CRISPR-Cas do tipo II presentes em bactérias da 

espécie Streptococcus pyogenes, na qual funciona como um sistema natural, 

imunológico e adaptativo que protege esses organismos contra a ação de vírus e 

plasmídeos invasores (CASTRIGNANO, 2017). Este sistema é encontrado em várias 

espécies de bactérias e arqueas e apresentam os mesmos mecanismos de atuação, 

apesar de serem sistemas CRISPR-Cas diferentes (SHMAKOV et al., 2017). 

Segundo Dias e Dias (2018), baseados nesse mecanismo, os cientistas 

descobriram que é possível usar a proteína Cas 9 – um tipo de endonuclease de 

restrição que corta a molécula de DNA através do reconhecimento de sequências 

nucleotídicas específicas – como ferramenta da engenharia genética na edição 

gênica, utilizando a Cas 9 para remover ou inserir genes específicos do DNA dos 

organismos, inclusive os dos seres humanos. Dessa forma percebe-se o potencial 

revolucionário do sistema CRISPR-Cas 9 no que diz respeito aos parâmetros da 
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edição do DNA, sendo possível solucionar (ou controlar) vários problemas antes 

impossíveis (RAMOS, 2016). 

Diante deste cenário promissor, faz-se necessário reunir artigos difusos das 

bases de dados acadêmicos, agrupando-os de acordo com os temas frequentemente 

relacionados à CRISPR-Cas 9 a fim de informar os principais aspectos acerca da 

técnica, destacando suas aplicações terapêuticas em meio a discussões éticas sobre 

essas utilizações. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) 

Na década de 80, durante uma análise dos genes envolvidos no metabolismo 

do fosfato, Yoshizumi Ishino e colaboradores notaram a presença de uma região de 

padrão incomum, formada por uma sequência altamente variável e intercalada por 

uma sequência repetida (até então, sem função conhecida) no genoma da bactéria 

Escherichia coli (ISHINO; KRUPOVIC; FORTERRE, 2018). A partir de então, iniciou-

se a descoberta do sistema CRISPR-Cas com o desenvolvimento de diversos estudos 

acerca desta região incomum, dentre eles, destacam-se os dos pesquisadores Mojica 

et al (2005) por caracterizaram inicialmente os sistemas CRISPR-Cas (ROJO et al., 

2018). 

O termo CRISPR-Cas, acrônimo para Clustered Regularly Interspaced Short 

Palindromic Repeats e Cellular apoptosis susceptibillity (em tradução livre “Repetições 

Palindrômicas Curtas Regularmente Interespaçadas Agrupadas” e proteínas de 

susceptibilidade à apoptose celular) foi usado pela primeira vez em 2002 por Jansen 

et al. (2002) e refere-se a um mecanismo de defesa natural de seres procariontes, 

como as bactérias e arqueas, contra a infecção viral e outros elementos invasores 

móveis (RAMOS, 2016).  

Essa organização de defesa consiste em reconhecer o material genético do 

agente invasor, quebrá-lo em fragmentos menores e integrá-lo ao seu próprio DNA, 

para que, em uma segunda infecção pelo mesmo organismo, o procarioto seja capaz 

de realizar a transcrição do locus CRISPR, o processamento do RNA mensageiro 

(RNAm) e a criação de pequenos fragmentos de RNA (crRNAs) que formam 
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complexos com as proteínas Cas e estes reconhecem os ácidos nucleicos estranhos 

e finalmente o destroem (LINS; MELLO; GONÇALVES, 2018). 

A interação constante entre esses seres procariontes e seus agentes invasores 

resultou em uma grande variação dos sistemas CRISPR-Cas sendo que, atualmente, 

os sistemas conhecidos são organizados em duas classes, seis tipos e dezenove 

subtipos (ROJO et al., 2018). Além disso, observou-se também uma coevolução entre 

os seres envolvidos neste mecanismo, na qual diversos bacteriófagos (vírus que 

invadem exclusivamente bactérias) apresentam proteínas anti-CRISPR (Acr-

CRISPR), capazes de inibir o mecanismo de defesa do procarioto (LEE et al., 2018). 

De acordo com Zhu et al. (2018) vários tipos de sistemas CRISPR-Cas podem 

e são usados, entretanto, os da Classe 2 são mais utilizados pelos pesquisadores 

porque permitem a eles usarem apenas uma única proteína efetora (Cas) que possui 

múltiplos domínios. Dentro dessa classe, o grupo predominantemente pesquisado é o 

Tipo II, no qual encontramos o conhecido efetor Cas 9, uma endonuclease que 

apresenta os domínios RuvC e HNH, capaz de reconhecer a sequência armazenada 

nos padrões CRISPR e cortar todas as moléculas de DNA com uma sequência 

correspondente. (SHMAKOV et al., 2017). 

Baseado nesse mecanismo de defesa bacteriano, cientistas descobriram que 

é possível informar às proteínas Cas 9 a sequência a ser cortada, desta forma, surge 

uma nova ferramenta capaz de editar o genoma, a “CRISPR-Cas 9” (RAMOS, 2016). 

É importante mencionar que há outras tecnologias de edição genômica usadas 

extensivamente há muito tempo antes do surgimento da CRISPR-Cas 9 e que já se 

tornaram técnicas bastantes refinadas e precisas. Dentre elas, podem-se citar as 

nucleases efetoras do tipo ativador de transcrição (sigla em inglês, TALEN) e 

nucleases de dedo de zinco (sigla em inglês, ZFNs) (LAZZAROTTO et al., 2018). 

Entretanto, a técnica CRISPR-Cas 9 revolucionou o campo da genética 

molecular porque permite a manipulação dos genes de quaisquer organismos, tanto 

in vitro quanto in vivo, e por ser um método com um alto grau de precisão, rápido e de 

baixo custo, em comparação com as demais (CHAKRABARTI et al., 2019). 

 

2.2 Descrição da técnica CRISPR-Cas 9 

A edição genômica mediada por CRISPR-Cas e um RNA guia (gRNA) 

específico para o gene alvo é realizada com qualquer sequência de vinte nucleotídeos 
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de DNA (do gene alvo), desde que ela seja: I) uma sequência única em comparação 

com o resto do genoma; e II) seu alvo apresente um Protospacer Adjacent Motif 

(PAM), uma sequência que auxilia na ligação da Cas 9 e ao material genético 

(CHAKRABARTI et al., 2019). 

Uma vez expressa, a proteína Cas 9 e o gRNA formam um complexo de 

ribonucleoproteínas por meio de interações entre essas duas moléculas e, por 

consequência, a Cas 9 sofre uma alteração conformacional na ligação do gRNA que 

muda a molécula de uma conformação inativa, a qual não permite a ligação ao DNA, 

para uma conformação ativa, ou seja, capaz de se ligar ao DNA (CHAKRABARTI et 

al., 2019). É importante ressaltar que a região espaçadora do RNAm permanece livre 

para interagir com o DNA alvo (ZHU et al., 2018). 

Desta forma, a Cas 9 clivará apenas um determinado locus se a sequência 

espaçadora de gRNA apresentar homologia suficiente com o DNA alvo (BRINKMAN. 

et al., 2018). Uma vez que o complexo Cas9-gRNA se liga a um alvo de DNA, 

a sequência de 8 a 10 bases na extremidade 3’ da sequência de direcionamento do 

gRNA começará a recobrir o DNA alvo. Se essa sequência de DNA e alvo coincidirem, 

o gRNA continuará o processo no DNA alvo na direção de 3' a 5' (CHAKRABARTI et 

al., 2019). Caso haja incompatibilidades entre essas sequências, o processo é 

completamente interrompido (BRINKMAN. et al., 2018). 

Além disso, a Cas 9 sofre mais uma alteração conformacional, desta vez, na 

ligação ao alvo que posiciona seus domínios (RuvC e HNH) para clivar as cadeias 

opostas do DNA alvo, obtendo-se, assim, uma quebra de fita dupla (DSB) no DNA 

alvo – sendo este o resultado final da clivagem de DNA utilizando a técnica CRISPR-

Cas 9 (ZHU et al., 2018). 

Cabe dizer que o DSB resultante pode ser reparado por um dos dois caminhos 

gerais de reparo: A) união de extremidade não homologa (NHEJ), que apesar de mais 

utilizada, é mais propenso a erros; e B) reparo dirigido por homologia (HDR) que 

apresenta uma alta fidelidade de reparo (CULLOT et al., 2019).  A Figura 1, logo 

abaixo, ilustra resumidamente o processo de edição genômica por meio da técnica 

CRISPR-Cas 9 descrito anteriormente, sendo elaborada pelo grupo Addgene.  
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Figura 1: Ilustração representativa da técnica CRISPR-Cas 9. Em A, apresenta-se o reparo por NHEJ 

e em B, o reparo por HDR. Fonte: Addgene. 

 

2.3 CRISPR-Cas 9: comercialização e patente 

 O desenvolvimento da técnica CRISPR-Cas 9 foi feito dentro de instituições de 

pesquisa acadêmica por diversos grupos de pesquisadores ao mesmo tempo. Em 

2012, as pesquisadoras Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier da Universidade 

da Califórnia publicaram um artigo e iniciaram seu pedido de patente por 

demonstrarem o uso do sistema CRISPR-Cas 9 para editar o DNA. Em contrapartida, 

no mesmo ano, outro grupo de pesquisadores liderado por Feng Zhang no Instituto 

Broad do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e Harvard em Cambridge, 

iniciou outro pedido de patente devido a publicação do estudo que demonstrou a 

aplicação de CRISPR-Cas9 em células de mamíferos (ROJO et al., 2018). 

Ainda segundo Rojo et al (2018), desde o seu desenvolvimento, observou-se 

um aumento no número de patentes relacionadas ao CRISPR em comparação com 

outras tecnologias de edição. Além disso, houve várias comercializações privadas em 

um curto período de tempo.  

Embora essa questão sobre a autoria intelectual da técnica CRISPR-Cas 9 

ainda não esteja resolvida, ela já vem sendo desenvolvida por muitos pesquisadores 
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e também comercializada por diversas empresas, dentre elas, a empresa americana 

ThermoFisher Scientific, bastante consolidada no mercado e que desenvolve produtos 

de biotecnologia desde 2006 e, atualmente, comercializa alguns tipos de kits de 

CRISPR-Cas 9. 

 

2.4 CRISPR-Cas 9 e suas aplicações 

São muitas as aplicações da CRISPR-Cas 9, elas vão desde o 

desenvolvimento de plantas tolerantes a estresses abióticos, controle de propagação 

de doenças transmitidas por insetos (por exemplo a malária) até a correção de 

anomalias genéticas como a fibrose cística (RAMOS, 2016). 

Esta técnica vem sendo utilizada tanto no tratamento quanto nos estudos de 

distúrbios genéticos que acometem um único gene (monogênicas), como a 

talassemia, síndrome de Marfam, distrofia miotônica de Steinert, entre outras.  Essas 

patologias, apesar de serem raras, somam aproximadamente dez mil doenças 

descritas atualmente (GONÇALVES; PAIVA, 2017). 

Estudos recentes realizados por pesquisadores da Universidade da Califórnia 

e da Utah conseguiram corrigir a mutação do gene da hemoglobina que ocasiona a 

anemia falciforme. A pesquisa consistiu, resumidamente, no isolamento de células 

CD34+ (de pacientes portadores de anemia falciforme) e em sua edição usando a 

técnica CRISPR-Cas 9. Com isso, constataram que os níveis de expressão dos genes 

mutados nessas células diminuíram. (GONÇALVES; PAIVA, 2017). 

Esses estudos envolvendo as aplicações terapêuticas, apontados pelas 

autoras Gonçalves e Paiva (2017), estão auxiliando no aperfeiçoamento das etapas e 

especificidades da técnica (RAMOS, 2016). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O método empregado neste trabalho foi uma revisão de literatura que, de 

acordo com Marconi e Lakatos (2013), corresponde ao levantamento de bibliografias 

que tem por finalidade fazer com que o pesquisador entre em contato direto com 

materiais já publicados sobre um determinado assunto, auxiliando-o em sua análise e 

na manipulação das informações. Desta forma, este levantamento pode ser 

considerado como o primeiro passo de toda a pesquisa científica (MARCONI; 

LAKATOS, 2013). 

 

3.1 Coleta dos dados 

Neste estudo, a busca de artigos foi feita na base de dados National Center for 

Biotechnology Information (NCBI), utilizando-se a combinação dos descritores 

“Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats”, “CRISPR-Cas 

Systems”, “CRISPR-Associated Protein 9” e “CRISPR-Associated Proteins”. Esses 

descritores foram encontrados a partir da ferramenta MeSH (Medical Subject 

Headings) disponibilizada pela própria base de dados.  

Dentre os artigos que retornaram na pesquisa, foram aplicados filtros 

“publicações a partir do ano de 2018” e “textos completos gratuitos” com intuito de 

apresentar as mais recentes publicações e cuidar para que essas publicações estejam 

facilmente acessíveis a qualquer interessado.  

 

3.2 Análise dos artigos 

Como já mencionado anteriormente, é por meio da leitura que podemos adquirir 

a maior parte dos conhecimentos, não somente o seu alargamento, mas também o 

aprofundamento do saber em determinado aspecto cultural ou científico. Para 

alcançar total entendimento, é preciso uma leitura analítica (SEVERINO, 1996).  

Desta forma, os textos foram examinados sistematicamente com a finalidade 

de ordenar, sumariar as informações contidas neles e verificar os temas mais 

frequentes relacionados à técnica. Para isso, adotou-se a elaboração de ficha-resumo 

(fichamento) que corresponde ao ato registrar as principais ideias do autor de um livro 

e/ou um texto de forma objetiva e seletiva (MARCONI; LAKATOS, 2013). 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68064112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68064113
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68064113
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/2027887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68064130
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Coleta dos dados 

A partir da busca dos artigos, descrita no item 3.1 deste trabalho, encontrou-se 

um total de 28 artigos, apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Relação dos artigos encontrados na base de dados NCBI a partir da busca com os 
descritores “Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats”, “CRISPR-Cas Systems”, 
“CRISPR-Associated Protein 9” e “CRISPR-Associated Proteins” e os filtros “publicações do ano de 
2018” e “textos completos gratuitos” coletados no dia 26/07/2019 às 15 horas e 20 minutos. 
 

Título Autor 

Unbiased detection of CRISPR off-targets in vivo 
using DISCOVER-Seq 

Wienert, B., et al. 

Efficient Editing of the Nuclear APT Reporter Gene 
in Chlamydomonas reinhardtii via Expression of a 

CRISPR-Cas9 Module 

Guzmán-Zapata, D., et al. 

CRISPR-Cas9 genome editing induces megabase-
scale chromosomal truncations  

Cullot, G., et al. 

Engineering of high-precision base editors for site-

specific single nucleotide replacement 
Tan, J., et al. 

CRISPR–Cas9 genome engineering of primary CD4+ 
T cells for the interrogation of HIV–host factor 
interactions 

Hultquist, J. F., et al. 

Target-Specific Precision of CRISPR-Mediated 
Genome Editing 

Chakrabarti, A. M., et al. 

CRISPR-C: circularization of genes and 
chromosome by CRISPR in human cells 

Müller, H. D., et al. 

Off- and on-target effects of genome editing in 
mouse embryos 

Ayabe, S.; Nakashima, K.; 
Yoshiki, A.  

Potent Cas9 Inhibition in Bacterial and Human Cells 
by AcrIIC4 and AcrIIC5 Anti-CRISPR Proteins 

Lee, J., et al. 

Large-scale reconstruction of cell lineages using 
single-cell readout of transcriptomes and CRISPR–
Cas9 barcodes by scGESTALT 
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Pairwise library screen systematically interrogates 
Staphylococcus aureus Cas9 specificity in human 
cells 

Tycko, J., et al. 

Widespread anti-CRISPR proteins in virulent 

bacteriophages inhibit a range of Cas9 proteins 
Hynes, A. P., et al. 

CRISPR-Cas systems: ushering in the new genome 
editing era 

Rojo, F. P., et al. 

A novel rabbit model of Duchenne muscular 

dystrophy generated by CRISPR/Cas9 
Sui, T., et al. 

Covalent linkage of the DNA repair template to the 
CRISPR-Cas9 nuclease enhances homology-
directed repair 

Savic, N., et al. 

Kinetics and Fidelity of the Repair of Cas9-Induced 
Double-Strand DNA Breaks 

Brinkman, E. K., et al. 

A CRISPRi screen in E. coli reveals sequence-
specific toxicity of dCas9 

Cui, L., et al. 

Shooting the messenger: RNA-targetting CRISPR-
Cas systems 

Zhu, Y., et al. 

Cas4-Dependent Prespacer Processing Ensures 
High-Fidelity Programming of CRISPR Arrays 

Lee, H., et al. 

A detailed cell-free transcription-translation-based 
assay to decipher CRISPR protospacer-adjacent 
motifs 

Maxwell, C. S., et al. 

Streamlined ex vivo and in vivo genome editing in 
mouse embryos using recombinant adeno-
associated viruses 

Yoon, Y., et al. 

Refined sgRNA efficacy prediction improves large- 
and small-scale CRISPR–Cas9 applications 

Labuhn, M., et al. 

Protein Inhibitors of CRISPR-Cas9 Bondy-Denomy, J. 

Gene-edited MLE-15 Cells as a Model for the 
Hermansky-Pudlak Syndromes 

Kook, S., et al. 

Quantitative Trait Locus Mapping of Macrophage 
Cholesterol Metabolism and CRISPR/Cas9 Editing 
Implicate an ACAT1 Truncation as a Causal Modifier 
Variant 

Hai, Q., et al. 

CRISPR-Cas based antiviral strategies against HIV-1 Wang, G., et al. 

 

 

4.2 Análise dos artigos 
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Após a leitura e a análise das informações apresentadas nos artigos citados 

anteriormente, foi possível identificar os assuntos mais frequentes relativos à técnica 

CRISPR-Cas 9 (Quadro 2), sendo agrupados em: a) aperfeiçoamento da técnica; b) 

aplicação da técnica; c) aplicação terapêutica da técnica; d) descrição dos 

mecanismos anti-CRISPR; e) identificação de proteínas anti-CRISPR; e f) revisão dos 

mecanismos do sistema CRISPR-Cas. Esse agrupamento foi feito com base nos 

objetivos esperados e resultados obtidos pelos autores de cada um dos artigos 

analisados. 

 

Quadro 2. Relação dos assuntos mais frequentes relativos à técnica CRISPR-Cas 9 observados após 
a leitura e análise dos artigos citados anteriormente (quadro 1). O agrupamento foi feito de acordo com 
os objetivos e resultados obtidos pelos autores de cada artigo analisado. 
 

Assuntos mais frequentes Quantidade de artigos 

Aperfeiçoamento da técnica 12 

Aplicação da técnica  4 

Aplicação terapêutica da técnica 7 

Descrição dos mecanismos anti-CRISPR 1 

Identificação de proteínas anti-CRISPR 2 

Revisão dos mecanismos do sistema CRISPR-Cas 2 

 

 

Esses resultados revelam que atualmente a tendência principal dos 

pesquisadores é aperfeiçoar a técnica, de modo que ela se torne cada vez mais 

segura para as aplicações, sejam elas terapêuticas ou não, pois apesar de ser atrativa, 

enquanto técnica é bastante recente e relativamente pouco estudada, no sentido de 

não se conhecer, ainda, os possíveis riscos de sua utilização (WIENERT et al., 2019; 

WANG et al., 2018; SUI et al., 2018; YOON, 2018; CULLOT et al., 2019; 

CHAKRABARTI et al., 2019; KURATA et al., 2019). 

Em relação aos riscos desconhecidos, Cullot et al. (2019), apontam que as 

abordagens CRISPR-Cas 9 enfrentam grandes preocupações em relação às 

alterações não intencionais, pois a instabilidade genômica e integridade 

cromossômica ainda não foram tão bem exploradas. Como exemplo, Adikusuma e 

colaboradores (2018) relataram grandes deleções frequentes, na escala de 

quilobases, em zigotos de camundongos após a clivagem de CRISPR-Cas 9. Além 
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disso, Zuo et al. (2017), demonstram que múltiplas clivagens de DNA mediadas por 

Cas 9 no mesmo cromossomo humano podem eliminá-lo, possibilitando uma nova 

abordagem para a modelagem de distúrbios relacionados à aneuploidias, que 

correspondem às alterações cromossômicas caracterizadas pelo aumento ou 

diminuição de um tipo de cromossomo.  

Diante desses achados, nota-se que ainda não se sabe se uma parte ou um 

cromossomo inteiro poderia ser eliminado após apenas uma quebra de fita dupla de 

DNA em células humanas, tornando-se necessários mais estudos de caráter 

investigatório acerca desses efeitos indesejáveis da técnica (CULLOT et al., 2019). 

 

4.2.1 Aperfeiçoamento da técnica 

Nesse tópico, foram agrupados doze (12) estudos que contribuíram, seja de 

forma direta ou indireta, para o aprimoramento da técnica. Cabe destacar, que este 

foi o tema mais frequente. 

No artigo “Unbiased detection of CRISPR off-targets in vivo using DISCOVER-

Seq”, os autores desenvolvem uma técnica, a DISCOVER-Seq, para detectar as 

edições genômicas fora do alvo in vivo ocasionado na edição do genoma CRISPR-

Cas, visto que os métodos atuais para esse tipo de detecção funcionam apenas 

quando se usa DNA purificado ou modelos celulares específicos. Além disso, apontam 

que essa abordagem é universal para a detecção imparcial dessas edições fora do 

genoma estudado, a qual revela a ação molecular e a dinâmica da proteína Cas em 

células animais (WIENERT et al., 2019).  

No artigo “CRISPR-Cas9 genome editing induces megabase-scale 

chromosomal truncations”, os autores testam e descrevem algumas hipóteses acerca 

das estratégias de reparação das quebras no DNA para minimizar os efeitos 

indesejáveis durante essa etapa da edição mediada pelo CRISPR-Cas 9. Desta forma, 

apontam que a reparação dirigida por homologia (HDR) é rara em comparação com a 

via de união de extremidade não homologa (NHEJ) e que a abordagem nickase que 

utiliza uma nuclease que realiza um corte de fita simples é a mais segura, uma vez 

que previne indels (inserções ou exclusões de bases) dentro e/ou fora do alvo além 

de truncamentos cromossômicos (CULLOT et al., 2019). 

No artigo “Engineering of high-precision base editors for site-specific single 

nucleotide replacement”, os autores, por meio da realização de testes de diferentes 
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sequências ligantes e da remoção de sequências não essenciais da desaminase – 

obtidas a partir do reaproveitamento das nucleases guiadas por RNA do sistema 

CRISP-Cas – criaram editores de base de alta precisão e eficiência com janelas de 

atividades estreitas que podem editar seletivamente uma única citidina (nucleosídeo 

composto por uma citosina ligada a um anel de ribose) em uma posição específica, 

que permitirão o uso da edição do genoma em aplicações em que são necessárias 

alterações de nucleotídeo único e a edição fora do alvo de nucleotídeos adjacentes 

não é tolerável (TAN et al., 2019).  

No artigo “Target-Specific Precision of CRISPR-Mediated Genome Editing”, os 

autores analisam o “perfil” de indels (inserções ou exclusões de bases) de mais de mil 

locais genômicos de células humanas e descrevem a descoberta de alguns princípios 

gerais do uso da edição do DNA pela técnica CRISPR-Cas. Uma das descobertas 

está associada à obtenção de um resultado altamente preciso e eficiente, a qual 

depende do quarto nucleotídeo presente no motivo adjacente do protospacer (PAM) 

(CHAKRABARTI et al., 2019). 

No artigo “Off- and on-target effects of genome editing in mouse embryos”, os 

autores trazem um panorama sobre as estratégias a serem tomadas para minimizar e 

até mesmo evitar os efeitos dentro e fora do alvo em camundongos cujos seus 

genomas foram editados com o sistema CRISPR-Cas, extrapolando ainda para os 

métodos de triagem de camundongos fundadores de modo a otimizar a 

reprodutibilidade dos resultados em estudos com esses animais para garantir os 3 

“R’s”: substituição, redução e refinamento (AYABE; NAKASHIMA; YOSHIKI, 2019). 

No artigo “Highly multiplexed genome engineering using CRISPR/Cas9 gRNA 

arrays”, os autores expõem o desenvolvimento e métodos para a montagem de 

arranjos CRISRP-Cas9 de RNA guia (gRNA) capazes de expressar 10 gRNAs a partir 

de um único promotor, baseado em “Golden gate” como forma de aumentar a 

capacidade e a acessibilidade da engenharia de genoma multiplexada. Além disso, 

relatam que um aspecto bastante promissor dessa abordagem é a capacidade de 

usar RNA transcrito in vitro codificando o arranjo de gRNA em estudos, por exemplo, 

para edição multiplexada de linfócitos humanos primários (KURATA et al., 2019). 

No artigo “Covalent linkage of the DNA repair template to the CRISPR-Cas9 

nuclease enhances homology-directed repair”, os autores usam uma estratégia de 

aprimoramento do reparo direcionado por homologia (HDR) baseado na ligação 

covalente do modelo de reparo da nuclease CRISPR-Cas, na qual é possível ser 
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aplicada em vários tipos de células e em diferentes locus gênicos com uma alta taxa 

de correção (SAVIC et al., 2018) 

No artigo “Kinetics and Fidelity of the Repair of Cas9-Induced Double-Strand 

DNA Breaks”, os autores desenvolveram um método para a medição da cinética e 

fidelidade do processo de reparo com quebra de fita dupla (DSB) para loci únicos em 

células humanas in vivo, por meio da combinação de modelagem matemática e 

medições altamente precisas da acumulação de indels (inserções ou exclusões de 

bases), com foco nos DSBs induzidos por Cas 9 (BRINKMAN et al., 2019). 

No artigo “A CRISPRi screen in E. coli reveals sequencespecific toxicity of 

dCas9”, os autores usam uma biblioteca genômica de RNA guia (gRNA) para 

direcionar a proteínas Cas 9 de modo a bloquear a transcrição de genes em 

Escherichia coli. Através deste estudo, observam que os gRNAs que compartilham 

sequências específicas de 5 nucleotídeos podem produzir fortes defeitos de 

condicionamento físico ou até matar esses microrganismos (E. coli) 

independentemente dos outros 15 nucleotídeos da sequência guia. Diante dos 

resultados expõe regras importantes de design para o uso seguro desta abordagem 

em E. coli (CUI et al., 2018). 

No artigo “Cas4-Dependent Prespacer Processing Ensures High-Fidelity 

Programming of CRISPR Arrays”, os autores descrevem o papel crítico do Cas 4 (um 

outro tipo de endonuclease) na manutenção da fidelidade durante a adaptação do 

CRISPR, fornecendo um modelo estrutural e mecanicista para o processamento e a 

integração de pré-espacer, sendo que o processamento Cas 4 evita que espaçadores 

não funcionais sejam integrados ao conjunto CRISPR, garantindo a fidelidade do 

processo de adaptação (LEE et al., 2018). 

No artigo “A detailed cell-free transcription-translation-based assay to decipher 

CRISPR protospacer-adjacent motifs”, os autores descrevem um método in vitro 

baseado em Escherichia coli. no qual caracterizam uma etapa fundamental das 

nucleases Cas em determinar quais as sequências do motivo adjacente ao 

protospacer (PAM) reconhecidos por elas. Com essa abordagem, não é necessário 

clonar nucleases ou RNAs guia (gRNAs) de Cas e nem requer a purificação de 

proteínas ou RNA e pode ser realizado em menos de um dia (MAXWELL et al., 2018).  

No artigo “Refined sgRNA efficacy prediction improves largeand small-scale 

CRISPR–Cas9 applications”, os autores expõem uma nova estratégia de previsão da 

eficácia do simples RNA guia (sgRNA), que pode ser usada em pequena e grande 
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escala. Para isso, usaram ensaios de repulsão fluorescente com verificação em locais 

endógenos selecionados. Além disso, destacam questões e esforços atuais na 

previsão de eficácia de sgRNA e fornecem um sistema discreto de fácil aplicação para 

selecionar sgRNAs eficientes (LABUHN et al., 2018).  

 

 

4.2.2 Aplicação da técnica 

Nesse tópico, foram agrupados quatro (4) trabalhos que trouxeram uma 

aplicação da técnica em um contexto mais geral, ou seja, estudos que não abordaram 

uma aplicação com foco terapêutico.  

No artigo “Efficient Editing of the Nuclear APT Reporter Gene in 

Chlamydomonas reinhardtii via Expression of a CRISPR-Cas9 Module”, os autores 

realizam um experimento de edição genômica usando a tecnologia CRIPR-Cas 9 em 

Chlamydomonas reinhardtii, uma espécie de algas unicelulares. Com isso, relatam a 

primeira edição bem-sucedida usando a técnica e o organismo em questão, visto que, 

até então, acreditava-se que o sistema CRISPR-Cas era ineficiente e tóxico para a 

espécie. Para isso testaram a expressão transiente de Cas 9 ao longo de um simples 

RNA guia (sgRNA) direcionado para o gene APT e mostraram que pode ser usada 

para a ruptura eficiente de genes no genoma nuclear de C. reinhardtii, sem precisarem 

selecionar positivamente os mutantes resultante da cointegração e expressão de 

genes marcadores de resistência a antibióticos (GUZMÁN-ZAPATA et al., 2019).  

No artigo “Large-scale reconstruction of cell lineages using single-cell readout 

of transcriptomes and CRISPR–Cas9 barcodes by scGESTALT”, os autores usam a 

edição mediada pelo sistema CRISPR-Cas 9 em protocolos (apresentados de forma 

detalhada) para a geração de peixes transgênicos da espécie Danio rerio (conhecido 

como zebrafish), execução da edição de código de barras a vários “timepoints”, 

construção de bibliotecas de RNA-seq (um método que usa o sequenciamento de 

última geração para revelar a presença e quantidade de RNA em uma amostra 

biológica em um determinado momento) de célula única a partir de tecido cerebral e 

amplificação simultânea de códigos de barras de linhagens a partir de células 

individuais. Desta forma, esperam que, com este estudo, outros pesquisadores 

consigam aplicar o sistema CRISPR-Cas 9 em edição cumulativa, combinatória e 
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hereditária de códigos de barras genômicos em múltiplos pontos no tempo para gerar 

registros permanentes de linhagens celulares em desenvolvimento (RAJ; GAGNON; 

SCHIER, 2018). 

No artigo “Defining CRISPR–Cas9 genome-wide nuclease activities with 

CIRCLE-seq”, os autores descrevem um protocolo experimental e analítico para a 

criação de uma biblioteca de DNA genômico circularizado por meio da edição gênica 

mediada por CRISPR-Cas 9 em conjunto com a CIRCLE-seq, um método de 

sequenciamento altamente sensível usado para definir a atividade genômica ampla 

(no alvo e fora dele) de nucleases (LAZZAROTTO et al., 2018). 

No artigo “Streamlined ex vivo and in vivo genome editing in mouse embryos 

using recombinant adenoassociated viruses", os autores descrevem uma nova 

abordagem para criar camundongos geneticamente modificados pela transdução de 

componentes CRISPR-Cas 9 em embriões de camundongos pré-implantação por 

meio de adenovírus associados recombinantes (rAAVs). Com esta estratégia, 

conseguiram, de forma eficiente, uma variedade de mutações direcionadas em 

embriões explantados e modificação gênica in vivo por entrega direta de partículas de 

rAAV no oviduto de fêmeas grávidas (YOON et al., 2018). 

 

4.2.3 Aplicação terapêutica da técnica 

Nesse tópico, foram agrupados sete (7) artigos que abordaram alguma 

aplicação terapêutica em seus experimentos. 

No artigo “CRISPR–Cas9 genome engineering of primary CD4+ T cells for the 

interrogation of HIV–host factor interactions”, os autores adaptam a tecnologia 

CRISPR-Cas 9 para o estudo com as células TCD4+ humanas voltado para analisar 

os fatores do hospedeiro na infecção pelo vírus HIV e a sua patogenicidade. Além 

disso, demonstram alguns protocolos experimentais detalhados e, a partir deles, 

criaram uma plataforma de alto rendimento – amplamente adaptável – que suporta a 

geração, de maneira rápida e organizada, de múltiplas manipulações genéticas 

(HULTQUIST et al., 2018). 

No artigo “CRISPR-C: circularization of genes and chromosome by CRISPR in 

human cells”, os autores demonstram a aplicação de CRISPR-Cas na geração de 

DNA circular extracromossômico (eccDNA) de diferentes locos, tamanhos e até 

linhagens celulares. Para isso, criaram um biossensor de fluorescência dupla que 



23 
 

permite analisar o impacto celular, a persistência e a função do eccDNA. Este estudo 

também revela as possibilidades em estudos de anormalidades cromossômicas e de 

câncer, visto que as células tumorais apresentam eccDNA com oncogenes (MÜLLER 

et al., 2018). 

No artigo “Pairwise library screen systematically interrogates Staphylococcus 

aureus Cas9 specificity in human cells", os autores descrevem uma abordagem de 

triagem de alto rendimento para a medição da variação da edição genômica, mediada 

por CRISPR-Cas 9, de Staphylococcus aureus em células humanas por meio de um 

grande repertório de simples RNAs guia (sgRNAs) – tal abordagem permite mitigar o 

risco de atividade fora do alvo, por meio do ajuste do comprimento do espaçador 

(TYCKO et al., 2018).  

No artigo “A novel rabbit model of Duchenne muscular dystrophy generated by 

CRISPR/Cas9”, os autores descrevem um método de criação de um organismo 

modelo, editado pela técnica CRISPR-Cas, ideal para o aprimoramento dos estudos 

clínicos de caráter histopatológico e fisiológicos relacionados à distrofia muscular de 

Duchenne (DMD) (SUI et al., 2018). 

No artigo “Gene-edited MLE-15 Cells as a Model for the Hermansky-Pudlak 

Syndromes”, os autores usaram a técnica CRISPR-Cas 9 para gerar algumas 

mutações específicas na linha celular MLE-15 para a definição dos mecanismos 

patogênicos celulares na síndrome de Hermansky-Pudlak (HPS), uma doença 

pulmonar rara. Além disso, fornecem uma plataforma flexível capaz de examinar o 

papel das mutações específicas do HPS no tráfico de células AT2, como um recurso 

durável para triagem de alto rendimento e estudos da fisiopatologia celular que 

contribuam para o progresso no desenvolvimento de novas terapias para esta 

síndrome (KOOK et al., 2018). 

No artigo “Quantitative Trait Locus Mapping of Macrophage Cholesterol 

Metabolism and CRISPR/Cas9 Editing Implicate an ACAT1 Truncation as a Causal 

Modifier Variant”, os autores usam a tecnologia CRISPR-Cas para mapear 

quantitativamente as características dos níveis de colesterol livre e esterificado a fim 

de identificar os genes que regulam o metabolismo de colesterol em macrófagos 

derivados da medula óssea (HAI et al., 2018). 

No artigo “CRISPR-Cas based antiviral strategies against HIV-1”, os autores 

fazem uma revisão de literatura em relação às estratégias antivirais baseadas em 

CRISPR-Cas contra o vírus HIV tipo 1. Para isso, focam em abordagens que visam 



24 
 

desativar permanentemente todos os genomas de vírus ou impedir a persistência viral 

em reservatórios latentes (WANG et al., 2018).  

 

4.2.4 Descrição dos mecanismos anti-CRISPR 

Nesse tópico, houve apenas um (1) artigo que retratou sobre os mecanismos 

envolvidos na inibição do sistema CRISPR pelas proteínas anti-CRISPR (Acr). 

No artigo “Protein Inhibitors of CRISPR-Cas9”, o autor realiza uma revisão 

bibliográfica do trabalho que iniciou a descoberta das proteínas inibidoras do sistema 

CRISPR-Cas, as proteínas anti-CRISPR (Acr). Além disso, expõe como a 

compreensão de seus mecanismos de ação nos forneceu um conjunto de reagentes 

específicos e de alta afinidade para modular e estudar os aplicativos CRISPR-Cas 

(BONDY-DENOMY, 2018). 

 

4.2.5 Identificação de proteínas anti-CRISPR 

Nesse tópico, foram agrupados dois (2) artigos que relataram a identificação 

das proteínas CRISPR-Cas (Acr). 

No artigo “Potent Cas9 Inhibition in Bacterial and Human Cells by AcrIIC4 and 

AcrIIC5 Anti-CRISPR Proteins”, os autores identificaram duas famílias de proteínas 

anti-CRISPR (Acr), a AcrIIC4 e AcrIIC5, presentes em cepas de Haemophilus 

parainfluenzae e Simonsiella muelleri. Sendo que ambas as Acr são capazes de inibir 

os sistemas CRISPR-Cas tipo II. Além disso, a partir deste estudo, também definiram 

características importantes dos mecanismos inibitórios dessas proteínas (LEE et al., 

2018).  

No artigo “Widespread anti-CRISPR proteins in virulent bacteriophages inhibit 

a range of Cas9 proteins”, os autores usam o mecanismo CRISP-Cas presente em 

bactérias da espécie Streptococcus thermophilus contra a ação de diversos 

bacteriófagos virulentos para identificarem novas proteínas anti-CRISPR (Acr), 

presente nesses fagos que agem inibindo o sistema CRISPR-Cas tipo II-A (HYNES et 

al., 2018).  

 

4.2.6 Revisão dos mecanismos do sistema CRISPR-Cas 

Nesse tópico, foram agrupados dois (2) artigos que fizeram uma revisão 

bibliográfica acerca dos principais mecanismos do sistema CRISPR-Cas. 
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No artigo “CRISPR-Cas systems: ushering in the new genome editing era”, os 

autores realizam uma revisão de literatura e trazem uma visão geral da técnica 

CRISPR-Cas com ênfase no sistema CRISPR-Cas9 predominante, em suas 

classificações e subtipos para CRISPR-Cas. Além de um breve panorama sobre sua 

comercialização e disputas de patente (ROJO et al., 2018).  

No artigo “Shooting the messenger: RNA-targetting CRISPR-Cas systems", os 

autores fazem uma revisão com ênfase nos mecanismos de interferência de CRISPR-

Cas do tipo III e VI, na relevância biológica desses subgrupos e nos potenciais para 

suas aplicações em pesquisas. Ao final, retratam sobre a recente descoberta da 

relação dessa interferência com a imunidade inata de mamíferos e colocam que pode 

haver muitos aspectos inesperados na imunidade do CRISPR-Cas que ainda 

precisam ser descobertos (ZHU et al., 2018). 

 

4.3 Aspectos éticos 

A manipulação genética sempre esteve envolta em polêmicas bioéticas e 

jurídicas. No entanto, com a descoberta da técnica CRISPR-Cas 9, a manipulação do 

genoma de embriões humanos ficou muito mais acessível e realizável (REIS; 

OLIVEIRA, 2019).  

Em 2015, um grupo de cientistas chineses da Universidade de Shenzhen 

relataram a realização bem-sucedida do primeiro experimento usando a edição de 

genomas CRISPR-Cas 9 para alterar o DNA de embriões humanos (LIANG et al., 

2015). Tal estudo conflagrou em diversos protestos, por parte da comunidade 

científica, que advertiram os efeitos imprevisíveis sobre as gerações futuras e as 

implicações profundas para a nossa relação com a natureza, culminando em um 

pedido de suspensão de algumas aplicações da técnica (BERGEL et al, 2017). 

De acordo com Reis e Oliveira (2019), diante deste fato e do grande potencial 

das aplicações terapêuticas da técnica, é preciso discutir-se sobre os aspectos éticos 

e de biossegurança envolvidos em pesquisas utilizando a tecnologia CRISPR-Cas 9. 

Desta forma, a princípio, são necessários estudos que promovam um melhor 

entendimento do mecanismo da edição genética desta tecnologia, bem como a 

segurança e as consequências decorrentes desta manipulação, e que sejam 

estabelecidas metodologias adequadas para aplicação clínica. Além disso, que os 
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aspectos técnico-científicos, éticos, sociais, e legais sejam amplamente discutidos 

entre as comunidades científica e social (BERGEL et al, 2017). 

Ademais, cabe colocar que a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 

(CTNBio), responsável pelos aspectos regulatórios de organismos geneticamente 

modificados (OGM), já está discutindo formas de avaliar os projetos e produtos 

gerados por técnicas de edição de genomas mediante o uso de CRISPR-Cas 9. A 

avaliação deverá ser feita caso a caso, assim como já é feita em relação aos OGMs 

criados por tecnologias de DNA recombinante, como prevê a Lei de Biossegurança, 

Lei nº 11.105/2005 (BRASIL, 2005). 
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5 CONCLUSÕES  

 

Os resultados finais deste estudo mostraram que a tendência de pesquisa em 

edição do genoma utilizando-se a técnica CRISPR-Cas 9 segue uma linha de 

aperfeiçoamento da mesma, em virtude de seus potenciais benefícios e também como 

forma de testarem a segurança, a eficácia e as possibilidades de aplicação da 

tecnologia, diante dos efeitos indesejáveis apontados por alguns autores. O que se 

pode afirmar que é necessário investir ainda mais em pesquisas investigatórias acerca 

dos mecanismos de edição por CRISPR-Cas 9.  

Não menos importante, também é necessário estabelecer um diálogo entre a 

comunidade científica e a sociedade em geral, pois a população precisa compreender 

melhor tanto o funcionamento como as consequências do uso desta ferramenta 

revolucionária em termos de custo e praticidade que possibilita a manipulação do DNA 

de várias formas, em especial, reparar mutações genéticas associadas a doenças 

genéticas, como o câncer e HIV.  
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