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 RESUMO 

 Com o avanço da biologia molecular é cada vez mais frequente a utilização 

de técnicas de polimorfismo para a identificação correta de indivíduos na área 

forense. Para que possa ser realizada a análise da molécula de DNA, é necessária 

uma coleta adequada de tecidos ou fluidos biológicos encontrados nas cenas 

criminais, e seu encaminhamento a laboratórios especializados nessas técnicas 

moleculares. As técnicas de STR, VNTR e SNP consistem na identificação de uma 

sequência de bases específicas do DNA, já a análise por PCR permite uma 

detecção mais rápida de marcadores moleculares. Porém, para ter um bom 

resultado dessas análises e uma investigação mais precisa é importante que o perito 

use materiais e equipamentos específicos e tenha certos cuidados na hora da 

coleta. 

 INTRODUÇÃO 

 O DNA ou ADN (Acído Desoxirribonucléico) é o material genético encontrado 

em todas as células humanas e possui, dentre outras funções, determinar as 

características individuais (NETO, 2008).  

 Atualmente, o DNA é uma ferramenta importante para fornecer o perfil 

genético de um indivíduo, sendo, por isso muito utilizado na investigação criminal. O 

DNA pode ser extraído de materiais como: sangue, fios de cabelos, saliva ou sêmen, 

que são vestígios geralmente encontrados em cenas de crime. Após coletadas, 

estas evidências biológicas devem ser enviadas para laboratórios certificados e 

investigadas por técnicas moleculares avançadas que permitirão identificar possíveis 

indivíduos  ligados à cena do crime (PENA,2005).  

 Para identificar um perfil de DNA, utilizam-se algumas regiões visadas pela 

facilidade de estudo e por apresentarem maiores variações individuais. Estas 

regiões são conhecidas como marcadores genéticos polimórficos (ou polimorfismos), 

presentes em regiões hipervariantes, que auxiliam na identificação humana 

(DOLINSKY;PEREIRA,2007). Para identificar os polimorfismos, a técnica de PCR 

(“Polymerase Chain Reaction”, ou reação em cadeia da polimerase), mostra-se uma 

metodologia importante por realizar, em pouco tempo múltiplas cópias de lócus 

polimórficos presentes no DNA, mesmo que o material esteja disponível em 

quantidades pequenas ou em materiais degradados (MARANO et al., 2010).   

 OBJETIVO 

 O objetivo deste trabalho foi, por meio de revisão bibliográfica, investigar a 



utilização do DNA Forense na área Criminal com técnicas moleculares avançadas 

para identificação de corpos, inclusão ou exclusão de suspeitos.  

 METODOLOGIA 

 Esta pesquisa tem como base a revisão de literatura fundamentada em 

revisões bibliográficas realizadas a partir de artigos científicos pesquisados em 

bibliotecas virtuais como Scielo, BVS, Google Acadêmico e também em livros. Os 

seguintes descritivos: DNA, DNA forense, Genética Forense, Perícia Criminal e 

Biologia Molecular foram utilizados para a realização das buscas nas bases de 

dados relacionadas e, então, deu-se início ao desenvolvimento desta revisão 

bibliográfica. 

 DESENVOLVIMENTO 

 A molécula de DNA, de acordo com o modelo de Watson-Crick, é constituída 

por duas cadeias polinucleotídicas voltadas ao mesmo eixo e enroladas na forma 

helicoidal. Essas cadeias são antiparalelas, correndo assim em direções opostas 

(NELSON; COX, 2014).   

 A união entre a dupla fita de DNA ocorre pela ligação de pontes de 

hidrogênio, o que dá a característica de complementaridade produzidas pelas bases 

A = T e C = G. A outra ligação presente no ácido desoxirribonucleico são as ligações 

covalentes fosfodiéster entre os carbonos 3 e 5 (NELSON; COX, 2014).  

 O DNA possui regiões codificantes e não-codificantes e para a identificação 

humana é necessário à avaliação das regiões que possuam mais variabilidade 

individual, denominadas como marcadores genéticos ou moleculares. São 

escolhidas essas regiões por apresentarem mais de um alelo por locus (DOLINSKY; 

PEREIRA, 2007).  Nessas regiões hipervariáveis encontram-se dois tipos de 

polimorfismos fundamentais para a área forense como: polimorfismos de 

comprimento com regiões de STR E VNTR e os polimorfismos de sequência 

(PARADELA; FIGUEIREDO, 2006).  

 No DNA mitocondrial também é encontrado alguns tipos de polimorfismos que 

são os de nucleotídeo único, mais conhecido como SNP (“Single Nucleotide 

Polymorphisms”) e também os polimorfismos de inserção e deleção. O SNP 

atualmente vem sendo muito utilizado na área forense junto com os polimorfismos 

de comprimento (DOLINSKY; PEREIRA, 2007).    

 Polimorfismos de DNA de comprimento, conhecidos como minissatélites, são 

equivalentes a uma região com 500 a 1000 pares de base com foco em unidades 



repetidas sequencialmente, com comprimento de 15 a 35 pares de base cada 

unidade (KOCH; ANDRADE, 2008). Um locus nesse polimorfismo de comprimento 

pode apresentar vários alelos porque essa estrutura será repetida varias vezes ao 

longo do DNA (DOLINSKY; PEREIRA, 2007).   

 Com similaridade ao VNTR exceto no tamanho e no comprimento, esses 

microssatélites são de suma importância para identificação humana devido a grande 

variedade de alelos encontrados (KOCH; ANDRADE, 2008).  

 Conhecido como polimorfismos de um único nucleotídeo, são marcadores 

bialélicos, pois em cada loco pode ser encontrado homozigose e heterozigose, ou 

seja, apenas 1 ou 2 nucleotídeos  (DOLINSKY; PEREIRA, 2007). O SNP resulta em 

substituir um nucleotídeo pelo o outro (mutação de ponto) tendo assim, o surgimento 

de alelos diferentes (MARANO et al., 2010)  

 RESULTADOS PRELIMINARES  

 Com base nos estudos realizados até o momento, foi concluído que 

atualmente o DNA vem sendo uma das principais ferramentas na área forense, para 

identificação genética de indivíduos. Se a coleta de materiais biológicos for feita 

adequadamente, terá um resultado válido nas análises realizadas por técnicas 

moleculares avançadas como STR, VNTR, SNP e PCR em laboratórios. 
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