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1. RESUMO

O DNA está presente em quase todos os seres vivos, ele se organiza na 

forma de cromossomos e cada cromossomo se forma por uma molécula de DNA, 

contendo milhões de pares de bases, assim o reconhecimento humano através do 

DNA torna-se de extrema importância em casos que abrangem fatos criminais e de 

paternidade. Os avanços nas aplicações das tecnologias do DNA, esta tendo uma 

enorme aporte ao campo da ciência for ciência forense, analises de paternidade, 

maternidade entre outras. Com uma alta sensibilidade e poder de discriminação, as 

análises de DNA tem sido uma  ferramenta muito poderosa para a identificação de 

indivíduos e investigações criminais. Este estudo fará uma revisão sobre  a 

utilização e aplicação dos marcadores moleculares de DNA e as técnicas de Biologia 

Molecular que foram desenvolvidas nas últimas décadas.

2. INTRODUÇÃO

A identificação de pessoas por perfis de DNA, através de vestígios na área 

forenses é uma forma de reconhecimento de identidade, o perfil de DNA é uma 

técnologia completamente infalível na identificação de indivíduos. (MACHADO et al., 

2010). No estudo do perfil genético de uma pessoa, são observadas regiões 

específicas do DNA, aquelas que apresentam maior variabilidade individual e de 

acessível estudo, reconhecidas como marcadores genéicos ou moleculares. A 

análise de DNA é de grande importância em casos forenses, principalmente em 

estudos de identificação, localizar vítimas de acidentes fatais em massa com seus 

familiares, casos de crimes sexuais, inclusão ou exclusão de suspeitos em casos de 

crimes ao qual não há suspeitos. Podendo auxilar a justiça na identificação de 

criminosos. (DOLINSKY; PEREIRA, 2007).

3. OBJETIVO

O objetivo desse trabalho foi apresentar os marcadores moleculares de DNA 

desenvolvido nas investigações forenses.

4. METODOLOGIA

Para a realização do trabalho foram utilizadas informações de diversas fontes 

bibliográficas, Google acadêmico, Scielo, Bireme entre outros no período de 20 

anos. 



5. DESENVOLVIMENTO

No genoma humano existem diversos pares de bases em média de três 

bilhões, esses pares são formados de DNA mitocrondrial que recebemos de nossa 

mãe e a região que não sofre recombinação do cromossomo Y herança de nosso 

pai, sendo esses segmentos haplóides. Sendo que 99,9% do DNA tem a mesma 

sequencias de bases iguais em toda a população, o restante de 0,1% que se variam 

e esses 0,1% que serão utilizados para as análises de técnicas de identificação de 

DNA (SILVA; PASSOS, 2006).

Para análises forenses, o DNA é de extrema importancia, pois devido a suas 

regiões polimorficas que permite a individualização. Devido DNA mitocrondrial ser 

transmitindo pela mãe, ele deixa ser traçado uma linhagem materna de uma pessoa, 

sendo assim mais resistente à degradação que o DNA nuclear e também estará 

presente em muitas cópias por célula (ANJOS et al., 2004). Já na linhagem paterna 

é transmitido o cromossomo Y, fornecendo informações sobre a origem parental dos 

individuos no caso do sexo masculino (DOLINSKY; PEREIRA, 2007). O 

cromossomo Y também é muito utilizado em casos forenses de abusos sexuais, 

teste de paternidade e condução de pessoas desaparecidas, através de 

investigações dos microssatélites do cromossomo (LIMA, 2010).

A técnica de identificação humana através do DNA (ácido desoxirribonucléico) 

já utilizada a bastante tempo e foi desenvolvida pelo professor Alec Jeffreys, nos 

anos de 1980, para resolução de problemas de imigração na inglaterra, ele 

descreveu regiões do genoma humano como única para cada índividuo (MUNIZ; 

SILVA, 2010). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Os marcadores moleculares são sequências de DNA que denotam 

polimorfismos entre indivíduos geneticamente relacionados. Os marcadores são 

amplamente utilizados em diversos estudos, como analise populacional, 

mapeamento e análises de similaridade, alem de distância genética. Entre os 

marcadores moleculares, os de VNTR serão pouco utilizados, pois eles exigem um 

DNA íntegro e em grande quantidade, Os marcadores de STR’s são os mais 

utilizados, e com auxilio da amplificação através da técnica de PCR é possível a 

trabalhar com amostras antigas, em pequenas quantidades e com muita 



degradação. Assim sendo muito utilizada em estudos de vínculos genéticos, 

identificação de suspeitos entre outros. As técnicas de amplificação do DNA pela 

PCR tiveram um enorme progresso na última década, tanto no desenvolvimento da 

mesma quanto na aplicação dela frente ao analises de polimorfismo e de 

comparação entre indivíduos. Também foram desenvolvidos novos métodos de 

extração do DNA, que podem ser obtidos apartir de sangue periférico, tecidos, 

ossos, cabelos, manchas de sangue, material vaginal, entre outros.

Foi um grande progresso a utilização dos marcadores moleculares de DNA, 

quando utilizados nas investigações forenses, pois quando coletados e 

administrados de forma correta, é de grande importância ao ponto de não colocar 

em dúvida a admissibilidade dos dados sobre o DNA.
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