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1.  RESUMO 

 

Este trabalho se trata de uma revisão bibliográfica narrativa sobre utilização do DNA 

forense em casos criminais, técnicas de extração e estudos de casos. Obtendo-se 

dificuldades do método e resultados parciais. 

 

2.  INTRODUÇÃO 

 

O DNA forense é utilizado hoje na esfera criminal, para investigação criminal 

e na esfera civil, para investigação de paternidade. O DNA forense é aplicado na 

identificação de suspeito em casos de crimes sexuais (estupro, atentado violento ao 

pudor, ato libidinoso diverso na conjugação carnal); identificação de cadáveres 

carbonizados, em decomposição e mutilados (DOLINSKY et al. 2007). 

Com o aperfeiçoamento dessas técnicas, mais recentemente, foi possível 

recuperar o DNA de restos mortais humanos exumados, surgindo assim à procura 

pela investigação de paternidade post mortem, com solicitações cada vez mais 

frequentes de sua aplicação em: estudo de indivíduos inumados há milhares de 

anos; identificação de corpos mutilados em acidentes; vítimas de guerra; ou corpos 

inumados de desaparecidos. A extração de DNA post mortem tem sido feita também 

em manchas de sangue, pêlos, sêmen, dentes e ossos. 

No Setor de Medicina Legal do Departamento de Patologia da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto nos últimos anos, também houve aumento de 

solicitações para coleta de material biológico de restos humanos exumados e 

destinados, principalmente, à determinação do vínculo genético em processos civis.  

Em um dos casos a abertura da sepultura era ordenada na presença de autoridades, 

de funcionários do cemitério e de familiares. Quando havia indicação ou informação 

de prévia abertura, os restos mortais eram examinados “in loco” com o objetivo de 

excluir erro na identificação. Em caso negativo, a urna ou o recipiente que 

acondicionava os restos mortais era retirada, e o exame era feito a céu aberto. O 

geneticista fazia previamente a escolha do material a ser colhido para pesquisa de 

DNA, e o material obtido era identificado e acondicionado em caixa para transporte. 

O crânio e outras partes do cadáver ou da ossada eram coletados para confirmação 



da identificação policial. Também era investigada com os familiares a existência de 

antecedentes patológicos ou intercorrências durante a vida que auxiliassem a 

identificação. 

 

O material destinado à extração de DNA era entregue ao geneticista mediante 

recibo. A obtenção do DNA era feita por extração fenólica do sobrenadante, 

produzido após adição de 3 ml a 5 ml de EDTA 0,5 M, pH 8,0, a 1-3 g do pó, obtido 

com a pulverização de fragmentos de fêmur. Foram pesquisados marcadores 

genéticos do tipo microsatélites (sítios com repetições curtas in tandem) pela técnica 

de PCR. Os fragmentos de DNA produzidos foram analisados por eletroforese em 

gel desnaturante de posliacrilamida, seguida de coloração com nitrato de prata. 

O DNA mitocondrial não foi empregado, pois em nenhum dos casos houve a 

possibilidade de se confrontar o material com o de possível ascendência materna 

(MELKI et al. 2001). 

 

3.  OBJETIVO 

Realizar a revisão bibliográfica sobre análises de DNA em casos forenses 

para identificação de indivíduos a partir de cadáveres exumados.  

 

4.  METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Na elaboração deste trabalho será realizada uma revisão narrativa da 

literatura nacional acerca do tema proposto: DNA forense aplicado a identificação de 

indivíduos a partir de peças cadavéricas exumadas, através da seleção, leitura e 

análise de artigos relevantes ao estudo. 

 

Levantamento dos dados: 

 A base de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online), artigos de 

universidades  servirão como instrumento para esta revisão.  

 

População e amostra: 

 A população do estudo será composta por toda a literatura relacionada ao 

tema proposto. 

 Quanto à amostra, os artigos serão selecionados a partir da variável de interesse. A 

seleção será realizada a partir da leitura criteriosa dos artigos pesquisados na base 



de dados. Serão incluídas somente as publicações que respondam à questão 

pertinente ao estudo, publicadas no período de 1995 a 2013, no idioma português, 

sendo aceitos todos os tipos de delineamentos metodológicos. 

  

5.  RESULTADOS PARCIAS 

 

Segundo (Melki et al. 2001), tratava-se de vítima de homicídio. A exumação 

teve como objetivo obter elementos para identificação da arma do crime. A 

localização da sepultura foi indicada por funcionários do cemitério e familiares 

presentes. Por tratar-se de caso criminal, o exame foi acompanhado por delegado 

que também forneceu informações constantes e úteis do processo para a 

localização da sepultura e a identificação. A escassez de informações úteis para a 

identificação do indivíduo, baseada em seus restos mortais, foi observada. As 

características morfológicas individuais contribuíram para a identificação em 50% 

dos casos no artigo visto.  

O auxílio dos familiares foi importante na revelação dessas características. A 

falta de infraestrutura dos cemitérios e de segurança policial dificulta o trabalho 

pericial. Para garantir a fidelidade do exame molecular do DNA é necessário 

identificar de quem são os restos mortais a serem exumados. Para a eficiência da 

perícia, é fundamental o uso de um protocolo que inclua, entre outras questões, as 

relativas à identificação, infraestrutura e segurança pessoal dos peritos no local do 

exame. 
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