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DESEMPENHO DE UM MÉTODO ALTERNATIVO DE EXTRAÇÃO DE DNA A 

PARTIR DE MANCHAS DE SANGUE COLETADAS EM LOCAIS DE CRIME 

 

1. RESUMO 

O sangue é um vestígio onipresente em locais de crimes. Entretanto, por muitas vezes, são 

coletadas apenas pequenas manchas de sangue, que geralmente se encontram expostas às 

intempéries (umidade, calor, oxidação, presença de fungos e bactérias, etc...) o que favorece o 

processo de degradação. Dessa forma, a análise genética em manchas de sangue encontradas 

em locais de crime se torna bastante complexa devido à degradação progressiva do DNA 

nestes vestígios. No presente estudo foi avaliada a performance do kit AxyPrep Blood 

Genomic DNA Miniprep Kit, próprio para extração de DNA genômico de sangue total 

anticoagulado, em manchas de sangue encontradas em locais de crime sobre diversos 

suportes. Trata-se de estudo retrospectivo em que foram analisadas 112 amostras em 37 

laudos liberados entre os anos de 2013 e 2014 pelo Laboratório de DNA Forense da 

POLITEC do estado de Mato Grosso. Foi avaliado o sucesso na obtenção de perfil genético a 

partir de cada amostra e os resultados preliminares – com dados coletados de 82% das 

amostras – demonstram uma taxa de 53,26% na obtenção de perfil genético completo, 10,87% 

na obtenção de perfil genético parcial e 35,87% das amostras não produziram perfil genético. 
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2. INTRODUÇÃO 

O sangue é uma das evidências mais comumente encontradas em cenas de crimes 

violentos (NILSSON, 2006). No entanto, as amostras de sangue encontradas em cenas de 

crime estão, geralmente, em processo de degradação natural ou são encontradas em pequena 

quantidade. Por esse motivo, não podemos garantir que um método de extração de DNA a 

partir de sangue coletado de indivíduos vivos, em condições apropriadas de higiene e 

esterilização, será eficiente em amostras forenses. 

Amostras forenses apresentam muitos desafios durante os procedimentos de extração 

de DNA, a começar pela quantidade de amostra, normalmente exígua, o que impossibilita, 

muitas vezes, a repetição do processo de extração. Marcadores sorológicos se degradam 

rapidamente e consequentemente a quantidade de informações que poderia ser obtida a partir 

de um corpo ou de uma mancha de sangue fresco é reduzida. O procedimento também pode 

ser comprometido pela presença de enzimas liberadas por bactérias que contaminaram o 



material (GUNN, 2006). Assim, a escolha do método de extração adequado para cada amostra 

a ser trabalhada é de suma importância para garantir o sucesso na obtenção de perfil genético. 

A extração de DNA a partir de amostras forenses normalmente é feita pela 

metodologia orgânica de extração de DNA nuclear (BUDOWLE et al., 2000) seguida de 

purificação e concentração em membranas de nitrocelulose, onde são utilizados produtos 

altamente tóxicos, fenol e clorofórmio, além do alto custo das membranas de nitrocelulose. 

A metodologia de extração conhecida como salting out se baseia na precipitação de 

proteínas em solução por altas concentrações de sais e é adequada para extração de DNA 

oriundo de diversas matrizes, fornecendo DNA em quantidade e qualidade adequadas para os 

procedimentos de amplificação pela PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) e posterior 

eletroforese, tanto em gel de agarose como eletroforese capilar. A vantagem da extração por 

salting out é a rapidez da técnica e a baixa toxicidade dos reagentes utilizados. 

 

3. OBJETIVOS 

Avaliar o desempenho do kit AxyPrep Blood Genomic DNA Miniprep Kit (Axygen
®
) 

na extração e purificação de DNA a partir de manchas de sangue sobre diferentes suportes. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de estudo retrospectivo, onde foram analisados os resultados de 37 laudos 

liberados nos anos de 2013 e 2014 pelo laboratório de DNA forense da POLITEC (Perícia 

Oficial e Identificação Técnica) do estado de Mato Grosso. Nestes laudos, foram processadas 

112 amostras de manchas de sangue em diferentes suportes (swabs, tecido, fragmentos de 

rochas) sendo que todas as amostras foram submetidas à extração de DNA utilizando-se do kit 

comercial AxyPrep Blood Genomic DNA Miniprep Kit (Axygen
®
). Segundo o manual de 

instruções do kit, o mesmo é baseado na eficiente liberação de DNA genômico de amostras de 

sangue total anticoagulado. Seguiu-se o protocolo do fabricante, exceto que algumas amostras 

foram incubadas à temperatura ambiente por até 24 horas no primeiro tampão de lise celular 

para reidratação da mancha e maior eficiência na extração. 

Foram analisados os seguintes marcadores genéticos: D8S1179, D21S11, D7S820, 

CSF1PO, D3S1358, TH01, D13S317, D16S539, vWA, TPOX, D18S51, FGA, D5S818, 

D2S1338, D19S433, D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656 e D12S391. 

 

 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

Foram analisados individualmente 37 laudos de exames de DNA. Os dados coletados 

de cada laudo foram: Nº do laudo, nome da amostra, tipo de amostra, se foi obtido perfil 

genético a partir da amostra e se foi obtido perfil genético completo ou parcial. Foi 

considerado perfil completo aquele em que todos os marcadores genéticos analisados 

produziram um genótipo e foi considerado perfil genético parcial aquele em que não foi 

observado genótipo para no mínimo um marcador analisado. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento, 82% das amostras (92 das 112 amostras) em 28 laudos foram 

analisadas. Foram obtidos perfis genéticos completos para 53,26% das amostras (49 

amostras); foi obtido perfil incompleto (8 a 14 marcadores dos 15 marcadores analisados) em 

10,87% das amostras (10 amostras); e não foi observado perfil genético em 35,87% das 

amostras (33 amostras). 

Em 21 laudos os marcadores analisados foram: D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, 

D3S1358, TH01, D13S317, D16S539, vWA, TPOX, D18S51, FGA, D5S818, D2S1338, 

D19S433. Nos outros 7 laudos até o momento, os marcadores analisados foram: D8S1179, 

D21S11, D3S1358, TH01, D16S539, vWA, D18S51, FGA, D2S1338, D19S433, D10S1248, 

D22S1045, D2S441, D1S1656 e D12S391. 
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