
  

 

 

 

Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular 

Centro de Ciências Exatas e da Natureza | Universidade Federal da Paraíba 

Cidade Universitária - João Pessoa - PB - Brasil - CEP 58059-900 

Telefone: (83) 3216 7407 - Fax: (83) 3216 7787  -  e-mail: pgbcm@dbm.ufpb.br 

 

 

 

 

KARINE PEQUENO NAKAO RUIZ 

 

 

 

 

ANÁLISE DE Y-STRs EM AMOSTRAS COM RESULTADO NEGATIVO PARA 

ANTÍGENO PROSTÁTICO HUMANO (PSA) COLETADAS DE VÍTIMAS DE CRIMES 

SEXUAIS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 

 

 

JOÃO PESSOA 

2017 



  

 

 

 

KARINE PEQUENO NAKAO RUIZ 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE Y-STRs EM AMOSTRAS COM RESULTADO NEGATIVO PARA 

ANTÍGENO PROSTÁTICO HUMANO (PSA) COLETADAS DE VÍTIMAS DE CRIMES 

SEXUAIS 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-graduação em Biologia Celular e 

Molecular, do Centro de Ciências Exatas e 

da Natureza, Universidade Federal da 

Paraíba, como parte dos pré-requisitos para 

obtenção do título de MESTRE EM 

BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 

 

 

 

 

   

Orientadora: Dra. Darlene Camati Persuhn 

 

 

 

JOÃO PESSOA 

2017 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



iii 

 

 

 

 
 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Dedico este trabalho ao meu maior 

presente, ao meu milagre, à minha Pietra, que no 

meu ventre tem sido minha companheirinha em 

incontáveis horas de muita dedicação para que 

possamos finalizar essa etapa antes que ela 

chegue. Ao meu marido André que tem sido o 

meu maior apoiador, ajudador e grande parceiro 

ao longo dessa jornada, renunciando a minha 

presença e protelando alguns projetos em prol da 

realização desse sonho.  

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estupro é um dos crimes mais terríveis da Terra. 

O problema dos grupos que lidam com estupro é 

que eles tentam ensinar às mulheres como se 

defenderem. Enquanto o que precisa ser feito é 

ensinar aos homens a não estuprarem.” 

 

     Kurt Cobain 



vi 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, o autor da minha vida, minha rocha inabalável, por me permitir mais essa 

realização cuidando de cada detalhe. 

A minha mãe guerreira que faz de cada conquista minha a sua própria, por sempre me 

incentivar em toda caminhada acadêmica. A Marcos, por estar sempre junto, torcendo por 

mim. Ao meu irmão, cunhada e sobrinhos; os quais, compreenderam a minha clausura em 

prol dos estudos. 

Aos meus amigos que souberam entender toda a minha falta de tempo. 

A Carmen Leda, minha gerente, que viabilizou todos os recursos e flexibilizou meus 

horários para que essa pesquisa fosse possível. 

Aos meus colegas de trabalho por todo o apoio e incentivo; em especial, a Silvana por 

disponibilizar os reagentes para que eu conseguisse concluir tudo em tempo hábil. 

A Lúcia Rejane, gerente do setor de Análises Físico-Químicas, por ter sido tão gentil 

em autorizar que eu trabalhasse com essas amostras e me ajudar na separação das mesmas. 

A Prof.ª Dr.ª Darlene Camati Persuhn que mesmo sem me conhecer aceitou me 

orientar, abraçando o meu projeto e me acolhendo tão prontamente. 

Aos meus colegas de turma, companheiros de luta, os quais partilharam seus 

conhecimentos em prol do aprendizado mútuo. 

Aos professores examinadores, membros da banca que foram tão solícitos em 

atenderem meu convite, desprendendo seu tempo na correção e avaliação desse trabalho, 

particularmente ao Prof.º Dr.º Sávio Torres de Farias por ter sido o revisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

RESUMO 

 

RUIZ, Karine Pequeno Nakao. Análise molecular de amostras negativas para o antígeno específico 

da próstata (PSA) coletadas de vítimas de crimes sexuais. 2017. Dissertação (Centro de Ciências 

Exatas e da Natureza, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa – PB, 2017). 

 

 

A constatação de espermatozoides, através dos testes de triagem, em amostras coletadas de vítimas de 

estupro confirma a ocorrência do ato sexual, todavia a sua ausência geralmente encerra a investigação 

biológica no crime em questão, ficando uma lacuna quanto à autoria do delito, bem como quanto à 

tipificação penal. O presente trabalho objetivou analisar a necessidade de implantação na rotina dos 

laboratórios de genética forense da análise molecular de amostras negativas para o antígeno específico 

da próstata (PSA) coletadas de vítimas de crimes sexuais. Foram selecionadas swabs vaginais e anais 

coletados de 200 mulheres que foram vítimas desses crimes na Paraíba entre os meses de janeiro de 

2015 e janeiro de 2016. Tais materiais haviam sido triados e apresentaram resultado negativo para 

PSA. Procedeu-se à quantificação amostral por PCR em tempo real, com uso do kit Plexor® HY e 

observou-se uma concentração bem maior de DNA autossômico com relação ao DNA masculino. 

Com uso de termocicladores GeneAmp® PCR System 9700, 200 amostras de DNA extraído das 

frações espermáticas (FE) foram amplificadas para Y-STR com o emprego dos sistemas PowerPlex® 

Y23 System e AmpFlSTR® Yfiler® PCR Amplification. Tais produtos foram submetidos à eletroforese 

capilar em seqüenciador genético ABI PRISM 3500™ Genetic Analyzer e os resultados analisados 

pelo software GeneMapper® ID v3.2. Das frações analisadas, constatou-se amplificação de apenas dois 

perfis completos (1%), 24 parciais (12%), enquanto as 174 amostras restantes (87%) não apresentaram 

amplificação alguma. O teste de triagem com PSA negativo serviu, estatisticamente, como norteador 

para se determinar a ausência de esperma em swabs de origem vaginal e anal das vítimas de crimes 

sexuais. Contudo, no presente trabalho foram analisadas amostras provenientes de vítimas de estupro. 

Devido ao grande apelo social provocado por esse tipo de crime, nenhuma estatística diferente de zero 

deve ser aceitável para um teste presuntivo. Os resultados obtidos despertaram para a necessidade de 

estudar uma nova forma de triagem desse material, bem como pela repetição de alguns passos 

analíticos no intuito de se obter um perfil genético informativo para resolução do ilícito penal. 

 

 

Palavras-Chave: Crime Sexual, PSA, Y-STR. 
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ABSTRACT 

 

 

RUIZ, Karine Pequeno Nakao. Molecular analysis of negative samples to prostate-specific antigen 

(PSA) collected from sex crimes victims. 2017. Dissertation (Centro de Ciências Exatas e da 

Natureza, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa – PB, 2017). 

 

 

The finding of sperm through the screening tests on samples collected from rape victims confirms the 

occurrence of the sexual act, but its absence usually closes biological research in the crime in question, 

leaving a gap about the authorship of the crime, as well as about the criminal typification. The present 

work aimed to analyze the need of implementation in forensic routine of Genetics Laboratories of 

molecular analysis of negative samples to the prostate-specific antigen (PSA) collected from sex 

crimes victims. Vaginal swabs were selected and proceedings collected from 200 women who have 

been victims of those crimes in Paraíba from January 2015 to January 2016. Such materials had been 

sorted and presented negative result for PSA. Proceeded to the sample quantification by Real-time 

PCR using the Plexor® HY kit and there was a far greater concentration of autosomal DNA in relation 

to the male DNA. With the use of thermal cyclers GeneAmp® PCR System 9700, 200 DNA samples 

extracted from the sperm fraction (SF) were amplified for Y-STR with the use of PowerPlex® Y23 

Systems and AmpFlSTR® Yfiler PCR Amplification kits. Such products have been subjected to 

capillary electrophoresis in genetic sequencer ABI PRISM™ 3500 Genetic Analyzer and the results 

analyzed by GeneMapper® ID software v 3.2. The fractions analyzed, only two full profiles 

amplification (1%), 24 (12%) partials, while the 174 remaining samples (87%) did not present any 

amplification. Screening with PSA testing negative served, statistically, how to determine guiding 

absence of sperm in swabs of vaginal origin and anally for victims of sex crimes. However, in this 

study were analyzed samples from rape victims. Due to the large social call caused by this type of 

crime, any nonzero statistic must be acceptable to a presumptive test. The results obtained have 

awakened to the need to study a new way of sorting this material, as well as the repetition of some 

analytical steps in order to get a genetic profile informative for illicit criminal resolution. 

 

Keywords: Sexual Crime, PSA, Y-STR. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Identificação humana pelo DNA: uma abordagem Forense 

 

O processo de recombinação gênica proporciona um alto grau de variabilidade entre os 

organismos vivos. Cada indivíduo da espécie humana possui um perfil genético único, com 

exceção de gêmeos monozigóticos que compartilham do mesmo genótipo. Inúmeras 

características hereditárias humanas permitem aferir, até certo grau, esta individualidade 

genética, fato este de importância forense (PARADELA, 2006). Há algum tempo a ciência da 

investigação de paternidade e da identificação de casos criminais pautava-se apenas nas 

análises sorológicas dos polimorfismos de proteínas e grupos sanguíneos e em alguns 

marcadores genéticos (DECANINE, 2016). O exame forense de amostras biológicas teve seu 

início por volta do princípio do século XX com a aplicação dos grupos sanguíneos ABO em 

evidências relacionadas a crimes ou à identificação de pessoas. Hoje, os grupos sanguíneos 

eritrocitários, como os sistemas ABO, Rh e MNS’s, foram completamente substituídos nos 

centros de pesquisa (DUMACHE et al., 2016).  

A evolução das técnicas empregadas na Medicina Forense, o desenvolvimento da 

Biologia Molecular, a necessidade de apenas mínimas quantidades de tecido, a estabilidade do 

material genético e o alto grau de exatidão e precisão do exame de DNA contribuíram para a 

evolução do uso dessa ferramenta para identificação individual (BUDOWLE et al., 2000), 

possibilitando aos laboratórios criminais, testar uma variedade de amostras biológicas 

(BORSTING; MORLING, 2015). Os padrões genéticos indivíduo-específicos vêm sendo 

empregados na identificação de suspeitos em casos de crimes sexuais, na identificação de 

cadáveres de vítimas de crimes ou de grandes catástrofes e no estabelecimento de vínculo 

entre suspeitos e locais de crime, entre um local de crime e outro, e entre instrumento lesivo e 

vítima (DONG et al., 2015). Isto se deve ao alto poder de discriminação do DNA, o qual 

permite obter a identificação de um indivíduo e/ou determinar o vínculo biológico entre 

indivíduos com a menor probabilidade de erro (FRANÇA, 2001). 

Esta identificação individual é desejável em inúmeras situações, tais como na 

determinação de autores de um crime violento, homicídios, estupros, na resolução de 
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paternidades indeterminadas e identificando restos mortais de pessoas desaparecidas ou de 

vítimas de desastres em massa (LEITE et al., 2013). A primeira amostra forense testada pelo 

DNA precisou de pelo menos 25 a 100 vezes mais DNA na análise do que atualmente é 

necessário para um resultado (GILL, 1985). A incorporação de modernas tecnologias de 

biologia molecular em laboratórios criminais resultou, em uma taxa notavelmente crescente, 

na identificação de criminosos e na liberação de inocentes (PARADELA et al., 2006). 

Em um indivíduo adulto, com cerca de 100 trilhões de células, as moléculas de DNA 

que o identificam são as mesmas sejam na pele, nos ossos, no sangue ou em qualquer outro 

tecido do seu organismo. Sendo o DNA a única molécula capaz de produzir cópias de si 

mesma, cabe a ela a tarefa da hereditariedade, transmitindo caracteres por várias gerações 

(ROEDER, 1994). 

O DNA fingerprinting ou tipagem de DNA como é mais conhecido, foi descrito 

primeiramente pelo geneticista inglês Alec Jeffreys em 1985. Ele descobriu que determinadas 

regiões do DNA continham sequências que eram repetidas várias vezes próximas umas das 

outras. Essas regiões eram altamente polimórficas - o número de regiões repetidas presentes 

em uma amostra diferenciava-se entre indivíduos. Desenvolvendo uma técnica que examinava 

o comprimento da variação destas sequências de repetições no DNA a possibilidade de 

realizar testes de identificação humana estava posta (JEFFREYS et al., 1985). 

Essas repetições do DNA ficaram conhecidas como VNTRs ou minissatélites. A 

tecnologia de Alec Jeffreys para examinar as VNTRs foi chamada de RFLP (Polimorfismo de 

comprimento de fragmento de restrição), porque envolvia o uso de uma enzima de restrição 

para cortar as regiões do DNA adjacentes às VNTRs. Esta técnica foi primeiramente usada 

para resolver um duplo homicídio na Inglaterra (AITKEN; TARONE, 2005). Desde então, 

testes de identificação humana utilizando DNA foram difundidos. Entretanto, esta tipagem 

molecular mostrava-se muito trabalhosa e requeria grandes quantidades de DNA intacto para 

ser utilizado de forma rotineira nas restritas amostras de local de crime (CISFH, 1992). Uma 

estratégia alternativa para a técnica de RFLP na análise de amostras forenses é a utilização 

dos métodos baseados na Reação em Cadeia da Polimerase ou PCR (do inglês polimerase 

chain reaction). A principal característica que faz da PCR uma técnica especialmente útil é 

que ela oferece grande sensibilidade de detecção e boa especificidade, adicionada a uma 
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velocidade de reação jamais usada anteriormente em procedimentos de biologia molecular 

(BUTLER, 2005). 

A PCR foi descrita por Kary Mullins no final da década de 1980 (SAIKI et al., 1988). 

Consiste em um processo enzimático in vitro que aumenta exponencialmente a quantidade de 

sequências-alvo de DNA. A característica que se destaca na PCR é a habilidade de obtenção 

de grandes quantidades de regiões específicas de DNA a partir de pequenas quantidades 

(nanogramas ou picogramas) de DNA genômico. Isto corresponde a aproximadamente 300 

mil cópias de uma única sequência-alvo (TABERLET et al., 1996), através de vários ciclos de 

aquecimento e resfriamento em um aparelho denominado termociclador, quando feito de 

forma automatizada, com uso de kits apropriados (SBML, 1999).  

O surgimento da amplificação de DNA in vitro através da PCR foi particularmente útil 

no exame de amostras forenses, que possuem DNA degradado ou em pequena quantidade, 

seja pela idade da amostra, exposição ambiental ou tratamento químico. De fato, é possível a 

obtenção de perfis genéticos de diversas amostras biológicas – como sangue, sêmen, suor e 

restos mortais - de forma rotineira com o uso desta nova tecnologia nos laboratórios 

(BUDOWLE et al., 2005). Teoricamente, a PCR torna possível a amplificação de sequências 

de DNA de qualquer amostra biológica. Na prática, entretanto, pela natureza das amostras 

forenses, compostos capazes de inibir a PCR podem ser co-purificados com o DNA molde, 

tornando a amplificação impossível. A PCR pode falhar tanto pela presença dos inibidores 

quanto pela ausência de quantidades adequadas de DNA molde. Podem-se distinguir duas 

categorias diferentes de inibição: os inibidores da Taq DNA polimerase que co-purificam com 

o DNA e as modificações do DNA molde tornando-o irreconhecível como substrato para PCR 

(REISS; RUTZ, 1999). 

A Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (RT-PCR) monitora o progresso 

da PCR durante os ciclos, ou seja, em tempo real; dessa forma, os dados são coletados ao 

longo da PCR e não apenas no final da reação, utilizando o momento do ciclo da reação no 

qual a amplificação de um alvo é detectada pela primeira vez (KNOX; KRENKE, 2007). O 

método mensura a quantidade de ciclos de PCR necessários para a detecção do produto de 

amplificação em cada amostra. Os dados são coletados durante a fase exponencial, quando a 

quantidade do produto da PCR é diretamente proporcional à quantidade do DNA molde 

utilizado (GREEN et al., 2005). Tal metodologia norteia os procedimentos quanto à 
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amplificação dos produtos de extração e os kits comerciais validados para a área forense 

permitem a quantificação do DNA genômico humano total (DNA masculino e feminino), do 

DNA masculino; e de ambos, DNA genômico humano total e DNA masculino, obtendo-se a 

proporção entre eles e a respectiva concentração além de detectar parâmetros qualitativos 

como inibidores e degradação do DNA (MATTEI; ALBUQUERQUE, 2008). Estes kits 

podem utilizar sistemas distintos para detectar a sequência alvo, a saber: Taqman, Syber 

Green e Plexor® HY (KRENKE et al., 2005). 

A quantificação do DNA, no âmbito da genética forense, deve ser realizada nos 

produtos de extração das amostras questionadas (todo e qualquer vestígio coletado em local 

de crime e em pessoa vitimada, contendo material biológico), em especial nos crimes sexuais, 

pois a quantificação do DNA genômico humano total e do DNA masculino norteiam a tomada 

de decisões sobre os métodos de análise mais adequados para cada amostra questionada 

visando a obtenção dos perfis genéticos da vítima e do agressor (SZAKACS, 2001). 

Nas amostras indicativas da presença de mistura de DNA feminino e masculino, três 

aspectos importantes devem ser considerados na quantificação da PCR em tempo real: a 

detecção específica de DNA masculino, as quantidades relativas entre DNA humano e DNA 

masculino e a presença de inibidores detectados na amostra analisada (APPLIED 

BIOSYSTEMS, 2006). É importante avaliar a possibilidade de obter DNA autossômico do 

contribuinte masculino, mas quando este está em uma proporção menor, em torno de 5 a 10 % 

do DNA humano total da amostra, a sua obtenção é dificultada, sendo indicado a amplificação 

com Y-STR (ZAPATA, 2015). Em amostras contendo a relação de DNA masculino frente ao 

DNA humano total na proporção de 1:1000 sugere-se prosseguir a amplificação com Y-STR 

(GILL et al., 2015). 

Como todo e qualquer vestígio pode sofrer a ação de processos de degradação do DNA, 

a quantificação da PCR em tempo real também possibilita interpretar os resultados de perfis 

genéticos incompletos, quando são detectados os marcadores moleculares microssatélites em 

torno de 200 pares de bases e, os maiores, em torno de 350 pares de bases, não; mesmo 

quando a amplificação do DNA é realizada em uma concentração ideal, ou seja, em torno de 

1,0 nanograma (PURPS et al., 2014). O que remete a busca do perfil genético completo com o 

uso de outros marcadores moleculares com tamanho de até 200 pares de bases (TORRES et 

al., 2007). 
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1.2 Marcadores genéticos  

  

O perfil genético de um indivíduo, utilizado para identificação humana, é constituído 

por diversos marcadores que são herdados dos seus progenitores. Estes marcadores 

correspondem a sequências de DNA que variam de um indivíduo para outro, denominadas 

regiões polimórficas. Na prática forense, normalmente são analisados marcadores 

autossômicos e do cromossomo Y, sendo a utilização dos marcadores do cromossomo X 

ainda pouco comum (PRIETO-FERNÁNDEZ et al., 2016). 

A variabilidade genética entre indivíduos é extremamente alta. Dois genomas humanos 

escolhidos ao acaso e sem vínculo familiar diferem aproximadamente em uma de cada 500 

bases do DNA (LEE; GAENSSLEN, 1990). Os polimorfismos genéticos correspondem a 

formas alternativas de sequências de nucleotídeos e, quando analisados ao nível de DNA, 

estas sequências diferem entre si por alterações do tipo troca de base ou alterações no 

tamanho do gene. Dentro deste grupo, podem-se identificar os polimorfismos originados pela 

alteração do número de sequências repetidas consecutivas (in tandem) que pode ser dividido 

em duas classes: as repetições sucessivas de número variável (VNTR) e as repetições 

sucessivas curtas (STR) (JEFFREYS et al., 1985). Os marcadores polimórficos conhecidos 

como VNTR compreendem várias unidades de repetições sucessivas, cada uma com 9 a 80 

pares de bases (pb). O número exato de repetições assim como o comprimento da região de 

VNTR varia de um alelo para outro e diferentes alelos podem ser identificados pelo tamanho 

do seu fragmento (TAUTZ, 1989). 

 Os STR’s são polimorfismos muito similares aos VNTR’s, mas diferindo em seu 

tamanho (em geral não ultrapassam 200 pb) e no comprimento das unidades de repetição em 

tandem, que variam de 2 a 7 nucleotídeos. Estes loci são muito abundantes no genoma 

humano (KASHYAP et al., 2004) e cada um deles possui um grande número de diferentes 

alelos, inclusive maior do que o encontrado em VNTRs, o que os torna ainda mais úteis para 

identificação humana (KOCH; ANDRADE, 2008). Os STR’s se tornaram uma poderosa 

ferramenta para a identificação humana, uma vez que, para sua detecção, podemos utilizar a 

técnica de PCR, amplificando-se o DNA a partir de oligonucleotídeos situados nas regiões 

adjacentes não repetidas (ROEDER, 1994).  
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Tais STR’s proporcionam algumas vantagens em relação a outras técnicas: estão 

presentes em todo o genoma; permitem amplificar simultaneamente vários loci (kits 

multiplex); permitem o manuseio de amostras com mistura e permitem a amplificação de 

amostras com menos de 1 ng de DNA (SBML, 1999). Diversos sistemas de STR são 

utilizados e reconhecidos devido ao alto grau de eficiência, permitindo o esclarecimento de 

diversas questões relacionadas aos casos de vínculo genético (PARSONA et al., 2016).  

Os marcadores STRs estão espalhados pelos cromossomos em regiões não 

codificadoras entre os genes ou dentre eles (introns), correspondendo a, aproximadamente, 

3% do genoma humano (SUBRAMANIAN et al. 2003). Estes são classificados de acordo 

com o número de nucleotídeos que formam o motivo, e os de maior valor para a identificação 

humana são aqueles que apresentam alto poder de discriminação (maior que 90%), maior 

frequência de heterozigotos (maior que 70%), baixa taxa de mutação, menor tamanho e baixa 

formação de stutters - fragmentos de DNA com uma unidade a mais ou a menos que o alelo 

verdadeiro (JOBIM et al., 1999). 

 Para os exames laboratoriais e banco de dados, os marcadores moleculares utilizados 

devem seguir os treze marcadores definidos pelo Combined DNA Index System (CODIS) que 

incluem os seguintes STR’s: CSF1PO, D13S317, D16S539, D18S51, D21S11, D3S1358, 

D5S818, D7S820, D8S1179, FGA, TH01, TPOX, vWA e a amelogenina. A escolha desses 

marcadores moleculares pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) tornou-se praticamente 

padrão nos bancos de perfis de criminosos e em laboratórios forenses em todo o mundo 

estando disponíveis em kits comerciais (JOBIM et al., 2006). 

 

1.3 Banco de dados de perfis genéticos 

 

O país pioneiro na criação de um banco de dados de perfis genéticos na esfera criminal 

foi a Inglaterra, com o intuito de armazenar e correlacionar os perfis; tendo em seu arquivo 

aproximadamente três milhões de registros e todos os dias são inseridos mais de mil perfis de 

amostras biológicas obtidas dos vestígios de crime, de indivíduos suspeitos e condenados pela 

prática dos mais variados crimes (CARRACEDO et al., 2010). Muitos crimes permanecem 

sem resolução devido à ausência de um banco de dados de perfis genéticos, só podendo ser 
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elucidados quando o suspeito doa amostra biológica para a obtenção de seu perfil que poderá 

ser confrontado com um dado vestígio oriundo de ilícito penal (SCHRAIBER et al., 2016).  

Se o perfil de um suspeito tiver sido inserido em um banco de dados de perfis 

genéticos o mesmo pode ser identificado e ter-se-á a informação se este esteve envolvido em 

outros delitos que deixaram vestígios. Outro ponto importante e que envolve a utilização do 

banco de dados é a sua utilização nas ocorrências relacionadas ao desaparecimento de pessoas 

e de vítimas de desastres (CORTE-REAL, 2004). Contudo, a criação de um banco de dados 

de perfis genéticos deve obedecer alguns critérios, desde os pré-requisitos mínimos para o 

credenciamento dos laboratórios forenses que poderão alimentar esses dados, até as 

exigências para entrada, permanência, armazenamento e ou retirada dos perfis genéticos, tudo 

isso legalmente estabelecido por legislação específica que varia de um país para outro 

(JOHNSON et al., 2003). 

Inspirados pelo modelo inglês, os Estados Unidos criaram o CODIS, programa de 

gerenciamento de perfis genéticos de propriedade do FBI; seguindo o exemplo, outros países 

europeus e americanos também criaram bancos de dados de perfis genéticos (GILL et al., 

2015). O propósito do CODIS é reunir diferentes bancos de perfis genéticos, denominados 

“índices”. Sendo que um índice é voltado aos perfis vinculados a locais de crime (índice 

forense), outro para criminosos condenados, além daqueles para a identificação de pessoas 

desaparecidas e outro para a identificação de vítimas de desastres. Os perfis inseridos são 

obtidos através de marcadores moleculares STR autossômicos e depois também passaram a 

constar de Y-STR e sequências de DNA mitocondrial (FBI, 2010). Em janeiro de 2017, o FBI 

divulgou haver mais de 12.732.925 de perfis de condenados, 2.608.768 perfis de suspeitos e 

752.508 perfis de amostras questionadas. Quanto às buscas por meio do cruzamento entres 

perfis, foram realizadas mais de 362.144 buscas em mais de 347.240 investigações (FBI, 

2017). 

O uso do CODIS no Brasil é regulado pelo Termo de Compromisso firmado entre a 

Polícia Federal e o FBI. A Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG) surgiu da 

iniciativa conjunta do Ministério da Justiça e das Secretarias de Segurança Pública Estaduais 

tendo por objetivo propiciar o intercâmbio de perfis genéticos de interesse da Justiça, obtidos 

em laboratórios de perícia oficial. Concebida em 2009, prevendo a adesão das diversas 

Unidades da Federação por meio de acordos de cooperação técnica, a RIBPG foi formalizada 
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por meio do Decreto nº 7.950, de 12 de março de 2013 e tem como objetivo principal 

subsidiar a apuração criminal e a identificação de pessoas desaparecidas (MJ, 2016). 

Em 28 de maio de 2012 foi sancionada no Brasil a Lei nº 12.654 que estabelece a 

coleta de material biológico para a obtenção de perfil genético como forma de identificação 

criminal, bem como a criação de banco de dados de perfis genéticos. Sua aplicação está 

prevista para o réu condenado por crime doloso praticado com violência de natureza grave 

contra pessoa e por crime hediondo e ainda para os suspeitos, durante as investigações e por 

determinação judicial, para apurar a autoria do crime. Os dados genéticos inseridos no banco 

de dados são gerenciados por unidade oficial de perícia criminal e “não deverão revelar traços 

somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética de gênero” 

(BRASIL, 2009b). A RIBPG atualmente consta com uma rede de dezesseis (16) laboratórios 

do segmento da segurança pública, da perícia criminal, sendo um (01) na esfera federal e 

quinze (15) na estadual, estes laboratórios possuem a tecnologia e recursos humanos 

capacitados para obter os resultados com o padrão de qualidade exigido (MJ, 2016).  

No Brasil menos de 10% dos homicidas são identificados adequadamente e 

consequentemente condenados, sendo a ausência de prova material um dos pontos que 

corroboram para o arquivamento dos inquéritos e denúncias (AGUIAR et al., 2011). De 

acordo com a OMS, a taxa de homicídio brasileira ocupa o nono lugar mundial, sendo de 32,4 

homicídios para cada 100 mil pessoas, trazendo preocupação não somente ao segmento da 

segurança pública, mas também a toda população (WHO, 2016).  

Um banco de dados de perfis genéticos eficiente auxilia na prevenção do crime, pois é 

sabido que o criminoso comete delitos de menor proporção para depois cometer um grave 

delito. O efetivo cadastramento dos vestígios é fundamental para que os mesmos sejam 

identificados e a RIBPG possa auxiliar na elucidação de crimes, bem como evitar 

condenações equivocadas. Já a identificação de pessoas desaparecidas ocorre mediante a 

alimentação sistemática dos perfis genéticos de quatro tipos diferentes de amostras biológicas: 

cadáveres e restos mortais não identificados, pessoas de identidade desconhecida, referências 

diretas de pessoas desaparecidas e familiares de pessoas desaparecidas. Tais amostras são 

confrontadas entre si periodicamente para verificação de eventual vínculo genético (MJ, 

2016). 
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1.4 O cromossomo Y 

 

Os cromossomos sexuais humanos são morfologicamente distintos. Enquanto o 

cromossomo X tem um tamanho médio de 150 Mb, o cromossomo Y é pequeno (60 Mb) e 

apresenta poucos genes (AFFARA et al., 1994).  De acordo com análises citogenéticas, o    

cromossomo Y é altamente heteromórfico, ou seja, estudos em homens normais demonstram 

grandes variações no tamanho desse cromossomo dentro da espécie humana (QUINTANA-

MURCI et al., 2008). O cromossomo Y apresenta poucos genes funcionais e um excesso de 

seqüências repetitivas (BLIKSTEIN, 2008). Conforme demonstrado na figura 1, nas 

extremidades dos dois braços existem duas pequenas regiões, denominadas 

pseudoautossômicas (PARs -  regiões pseudoautossômicas), as quais apresentam homologia 

com o cromossomo X e perfazem cerca de 5% do total do cromossomo Y (HAMMER; 

ZEGURA, 2002). A homologia existente entre o cromossomo Y e o X (Figura 2) permite que 

ocorra pareamento e recombinação entre esses na região pseudoautossômica.  Excetuando 

essas duas regiões, os 50 milhões de pares de bases restantes que compõem esse cromossomo, 

é específico do Y (BIEBER et al., 2006).  

 

Figura 1 - Cromossomo Y. 

 

Fonte: modificado de King, 2017. 
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Figura 2 - Regiões homólogas dos cromossomos X e Y. 

 

Fonte: Peruquetti, 2017. 

Nota: Além das diferenças morfológicas, os dois cromossomos sexuais apresentam pouca homologia.  Isso quer 

dizer que a maioria dos genes presentes em X ou em Y está em dose única e não dupla, como acontece nos 

autossomos. 

Em decorrência da ausência de recombinação na região Y-específica, a cópia genética 

deste cromossomo encontrada em um pai e seu filho é idêntica, na ausência de mutação. As 

mutações, única forma de mudança na região Y-específica e fonte de toda variabilidade 

genética encontrada no mesmo são transmitidas de geração a geração.  Elas podem aumentar 

de frequência na população e, com isso, a região passa a apresentar polimorfismo 

(FUTUYMA, 1998). O cromossomo Y possui diferentes tipos de polimorfismos que 

apresentam   taxas   de   mutação   diferentes, permitindo   assim   selecionar   o   intervalo de 

tempo da história das populações que desejamos estudar e escolher o tipo de marcador mais 

adequado (JOBLING; TYLER-SMITH, 1995). A maioria das mudanças ocorre nas regiões   

de introns e nas regiões extragênicas, que não representam nenhuma característica e nem 

conferem caráter adaptativo aos indivíduos. Logo, a análise das mudanças dentro destas 

regiões Y-específicas pode nos revelar a genealogia paterna e as relações evolutivas entre 

diferentes grupos de indivíduos (BRADMAN; THOMAS, 1998). Indivíduos que 

compartilham a mesma sequência cromossomal ou haplótipo o fazem por ancestralidade 

comum o que possibilita quantificar, em termos de gerações, a distância entre o cromossomo 

ancestral e os derivados. Desta forma, a porção não-recombinante do cromossomo Y de um 
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homem representa a história única de sua linhagem patrilinear e contém um registro de 

eventos mutacionais que ocorreram ao longo da evolução em toda a linhagem (MITCHELL; 

HAMMER, 1996).  

Esses fatores fazem com que o estudo de loci polimórficos situados no cromossomo Y 

seja muito útil em diferentes abordagens. Os haplótipos podem ser utilizados para traçar a 

evolução do cromossomo Y e detectar padrões geográficos em sua   distribuição, permitindo a 

detecção de conjuntos característicos de haplótipos específicos de determinadas populações 

(BALLANTYNE et al., 2012). São particularmente úteis em estudos populacionais, pois 

refletem os efeitos de deriva e migração e auxiliam no entendimento da história evolutiva e na 

identificação humana (ALGHAFRI, 2015).  

 

1.5 Y-STRs 

 

A análise dos marcadores moleculares STR autossômicos está consolidada em nível 

mundial como gerador de perfil genético para banco de dados criminais, já os Y-STR vem 

sendo analisados rotineiramente nos casos de crimes sexuais pelos Laboratórios de Genética 

Forense (WILLUWEIT; ROEWER, 2015). Técnicas em Biologia Molecular utilizando STRs 

do cromossomo Y constituem as novas ferramentas para a identificação dos perfis genéticos 

de estupradores (THOMPSON et al., 2013), visto que na amplificação para esses 

microssatélites, encontrados apenas em amostras oriundas de indivíduos do sexo masculino, 

não há competição com o DNA feminino, o qual geralmente está presente em muito maior 

quantidade, na grande maioria dos casos, em amostra de conteúdo vaginal da vítima por 

conter misturas desbalanceadas com material genético feminino/masculino (TAYLOR et al., 

2016). Em virtude da amplificação preferencial do componente feminino pode não haver a 

detecção (parcial ou completa) do perfil genético do agressor, perdendo-se esta valiosa 

evidência (KWON et al., 2016).  

A identificação de espermatozoides é a evidência biológica mais frequentemente 

procurada em amostras de vítimas de estupro (PARSON et al., 2008). A ausência de 

espermatozoides normalmente encerra investigações biológicas e o testemunho da vítima 

pode ser contestado. Muitos trabalhos têm sido publicados com a análise de Y-STRs em 
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amostras de crimes sexuais coletadas de vítimas do sexo feminino nas quais não foi detectada 

a presença de espermatozoides (HONDA et al. 1999; HALL; BALLANTYNE, 2003).  

Em misturas de DNA contendo dois ou mais indivíduos do sexo masculino amplificadas 

com o sistema específico Y e amplificadas para loci autossômicos, o componente menor na 

mistura só pode ser identificado acima de uma proporção de 1:50, 1:10, respectivamente 

(PARSON et al., 2008). No entanto, em misturas de DNA contendo material masculino e 

feminino misturas de DNA testadas em amplificação dos alelos Y-STRs poderiam ser 

identificadas para a relação mais elevada, 400 pg de DNA masculino em 800 ng de DNA 

feminino, equivalendo a uma proporção de 1: 2000. Sendo assim, análises moleculares 

usando Y-STRs são uma poderosa ferramenta para a identificação de perfis masculinos nesses 

casos (PRINZ et al.,1997). 

Sibille et al. (2002), trabalharam com 104 amostras coletadas de vítimas de crimes 

sexuais, cujos exames citológicos não detectaram a presença de espermatozoides e 

observaram a presença de material genético de origem masculina em 28% das amostras, 

evidenciando a ocorrência de penetração. Em outro estudo semelhante com 89 amostras, 

pesquisadores observaram um sucesso de 48% com haplótipos de Y-STRs, processando 

amostras com resultado positivo para PSA, cuja análise com STRs autossômicos após 

extração diferencial não havia tido sucesso (DEKAIRELLE, HOSTE, 2001). Hornstein 

(2012), em estudo envolvendo 40 casos de crimes sexuais, analisou os vestígios de mistura 

feminino/masculino com STR autossômicos e apenas 10 casos obtiveram resultado de perfil 

genético autossômico; os 30 casos restantes sem perfil genético autossômico foram analisados 

com Y-STR e destes, 10 casos obtiveram os respectivos perfis do cromossomo Y; aumentado 

significativamente o número de perfis informativos para confronto. 

No processo de investigação criminal, a exclusão de um suspeito pela análise do 

cromossomo Y é absoluta; contudo, a coincidência entre os haplótipos obtidos do suspeito e 

da evidência aponta que o indivíduo em questão pode ter contribuído para a produção da 

amostra, mas pode ser também qualquer outro indivíduo do sexo masculino pertencente à 

mesma linhagem patrilinear, como um irmão, o pai, um primo (HANSON; BALLANTYNE, 

2007). Esses indivíduos não podem ser distinguidos pela análise de Y-STRs, a não ser que 

tenham ocorrido mutações no período de dispersão (GUSMÃO et al. 2006; VERMEULEN et 

al., 2009). 
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O Y-STR, apesar de ser um marcador uniparental de linhagem masculina, não pode 

ser desprezado, visto que ele informa a existência de DNA masculino, o número de agressores 

do delito e o perfil do cromossomo Y (O’DONNELL et al., 2008). Além disso, tem mostrado 

resultados positivos nos casos relacionados a pessoas desaparecidas (busca entre familiares) e 

sucesso em investigações criminais, tanto para excluir suspeitos como para identificar 

criminosos (NPIA, 2011). A inclusão de um suspeito apenas com o uso de STRs do 

cromossomo Y, portanto, não é tão determinante quanto aquelas obtidas com os STRs 

autossômicos (GUSMÃO et al., 2006). Entretanto, isso não pode ser empecilho para a 

constituição da prova material, visto que, se o suspeito nesse caso for inocente, a prova 

genética indica que o contribuidor da amostra é um parente da linhagem paterna e a 

investigação deve acrescentar provas não genéticas para encontrar o verdadeiro culpado 

(GILL et al. 2001; ROEWER, 2009). 

 

1.6 Crimes Sexuais 

 

De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro caracteriza-se estupro o ato de 

“constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a 

praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso” bem como o estupro de 

vulnerável tem a mesma definição sendo a vítima menor de 14 (catorze) anos (BRASIL, 

2009a). Ribeiro et al. (2004) relatam que a mulher é a vítima preferencial, sendo que as 

agressões em sua maioria ocorrem em ambiente familiar e fechado, por agressor conhecido da 

vítima ou membro da família (DREZETT et al., 2004). 

Este tipo de crime traz sérias consequências emocionais, familiares, religiosas e 

sociais. No Brasil, os índices relativos aos crimes sexuais merecem uma consideração 

especial, as 45.460 ocorrências policiais registradas no ano de 2015 podem representar apenas 

7,5% do real quantitativo dos crimes perpetrados, uma vez que os mesmos são subnotificados 

(LIMA, 2016). 
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1.7 Amostras provenientes de crimes sexuais 

 

Nos casos de agressão sexual existem inúmeros vestígios deixados pelos suspeitos, 

alguns exemplos de amostras enviadas para análise são lençóis e peças de roupas das vítimas 

com possíveis manchas de sêmen (COTTON; FISHER, 2015). Constam em muitos relatos 

que a vítima no seu instinto de se defender agride seu algoz e parte de células epiteliais deste 

ficam depositadas sob suas unhas, podendo se proceder a coleta (GRAVES et al., 1985). 

Também pode ser feita a transferência para os swabs do material biológico fixado nos mais 

variados suportes (GOOCH et al., 2015). Quando os vestígios já estão secos é feita a 

transferência desse material através do embebecimento do swab em água ultrapura, sendo o 

mesmo esfregado contra a superfície da qual se deseja proceder a coleta; no caso de fluidos 

corporais, a exemplo do esperma, estes podem ser coletados diretamente das cavidades oral, 

vaginal e/ou anal da vítima (VAZ et al., 2008). 

Algumas razões para não detecção de esperma nas amostras coletadas das vítimas de 

crimes sexuais se deve ao fato de que muitas mulheres quando violentadas tem o hábito de 

tomar banho e ficar por muitos minutos se lavando, muito além do necessário para uma 

limpeza habitual, pois ficam com nojo do fato ocorrido e querem se “purificar” (HULME et 

al., 2013). Outro ponto que corrobora para a dificuldade em coletar material biológico 

suficiente para análise é a demora da vítima em ir à delegacia e posteriormente ao IML para 

fazer a coleta e ainda em outros casos o agressor não ejacular na vítima ou utilizar 

preservativos (DREZETT et al., 2011). 

 Diante do exposto é de fundamental importância que os IML possuam questionários 

detalhados para preenchimento pela vítima, que ajudem a rastrear a possível falta de detecção 

desse material masculino. Tão importante quanto isso é informar se houve alguma relação 

sexual recente consentida, pois caso tenha havido faz-se necessária a coleta de amostra 

biológica desse parceiro para posterior confronto em um possível perfil de mistura deste, com 

a vítima e agressor, caso seja detectada. Percebendo essa necessidade foi elaborado um 

questionário mais descritivo para preenchimento pelas vítimas (Anexo A), o qual será 

entregue a Gerência de Medicina e Odontologia Legal para que se avalie a viabilidade da 

aplicação do mesmo. 
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1.7.1 Testes de triagem  

 

O exame de DNA ainda apresenta alto custo, por isso nos laboratórios forenses é feita 

uma triagem para então se proceder a análise molecular nas amostras provenientes de crimes 

de natureza sexual, tais testes incluem a citologia de esperma (CE), a detecção da atividade da 

fosfatase ácida prostática (FAP), o antígeno específico da próstata (PSA) e as semenogelinas I 

e II (HOCHMEISTER, 1995).  Quando o  espermatozoide é detectado  nos  vestígios  

materiais caracteriza  o  contato  sexual e a ocorrência de ejaculação, sendo prova irrefutável 

da presença de sêmen (PEONIM et al., 2013). O teste CE apresenta muitos resultados falso 

negativos, o que não significa que não existam células não espermáticas do agressor nas 

amostras, nesse caso os espermatozoides podem não ser detectados pelo lapso de tempo entre 

a ocorrência do fato criminal e a coleta de material, bem como em indivíduos oligospérmicos 

e azoospérmicos (patologia ou cirúrgia/vasectomia) tais células não serão localizadas 

(MARTÍNEZ et al., 2015). Sendo assim, as  pesquisas  de  FAP, PSA e semenogelinas 

assumem  grande  importância  nas  ocorrências com agressores azoospérmicos  ou 

oligospérmicos,  uma vez que  a  ausência  ou  baixa  concentração  de  espermatozoides  não 

será impedimento para indicar a presença de líquido seminal na  vítima (VIEIRA et al., 2007; 

MAGALHÃES et al., 2015).  

 

1.7.1.1 PSA 

 

O PSA é uma glicoproteína de cadeia simples, com PM entre 33-34 kDa e é expressa 

em altos níveis no epitélio da próstata humana (WANG et al., 1979) sob o controle de 

andrógenos e progestinas (DIAMANDIS; YU, 1997). Após várias pesquisas desenvolvidas 

por cientistas forenses em torno de componentes específicos do esperma, o PSA foi 

descoberto através do isolamento e da caracterização de proteínas do plasma seminal. Wang 

et al. (1981), Graves et al. (1990), Sensabaugh e Blake (1990) e Johnson e Kotowski (1993) 

sugeriram que o PSA era bioquimicamente idêntico à p30, uma proteína do plasma seminal 

com PM = 30 kDa. O PSA (ou p30) faz parte da família das calicreínas, que são proteases do 

soro com diversas funções fisiológicas (WATT et al. 1986). Elas são representadas por uma 

família de genes, composta por quinze membros, localizados continuamente ao longo do 
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cromossomo 19q13.4. O gene KLK-3 (Figura 3) codifica a protease PSA, também chamada 

hK3 - calicreína glandular humana 3 (YOUSEF; DIAMANDIS, 2003). 

 

Figura 3 - Gene KLK3. 

 

Fonte: modificado de Borgoño; Diamandis, 2004. 

Nota: a) O locus KLK abrange, aproximadamente, 300 kb sobre o braço longo do cromossomo 19, na região de 

mutagênese 13.4. Os 15 genes do KLK são firmemente agrupados em sequência em tandem sem intervenção de 

genes não-KLK. Com exceção do KLK2 e KLK3, a direção da transcrição do gene é do telômero para 

centrômero. O 'clássico' KLK (genes KLK1, KLK2 e KLK3/PSA) são representadas pelas pontas de seta 

vermelhas, KLK4 – KLK15 por setas roxas e o KLKΨ1 (pseudogene) por uma seta amarela; b) Os genes KLK 

variam de 4 a 10 kb de comprimento e todos consistem em 5 codificações de exons e 4 introns intermediários 

com uma fase padrão conservada de introns (I, II, I, 0). Os comprimentos dos exons codificados (caixas 

amarelas) são semelhantes, se não idênticos, entre os genes KLK, mas os comprimentos dos introns (traços 

pretos) variam consideravelmente. As posições dos codons para os resíduos de sítio ativo catalíticos são 

altamente conservadas, com o codon de histidina (H) perto do fim da codificação (exon 2), o codon de ácido 
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aspártico (D) no meio de codificação (exon 3) e codon da serina (S) perto do início da codificação (exon 5). A 

maioria dos genes KLK, exceto os genes ' KLK' clássicos, também tem um ou dois exons não-codificados na 

região 5′-Untranslated (UTR) (caixas vermelhas à esquerda). O 3′UTR (caixa vermelha à direita) varia 

tipicamente em comprimento; c) Proteínas hK são cadeia única, secretadas de serinas proteases. Elas são 

sintetizadas como pré-proenzimas contendo uma sequência de sinal amino-terminal (Pre) que irá direcioná-las 

para secreção no retículo endoplasmático, um pró-péptido (Pro) que as mantêm como precursoras inativas 

(zimogenes) e um domínio serina protease responsável pela atividade catalítica. 

 

Acreditava-se que o PSA era produzido exclusivamente pelas células epiteliais da 

próstata; contudo, a partir do emprego de metodologias mais sensíveis e da realização de 

estudos imunohistoquímicos, ficou evidente a presença desta proteína em uma variedade de 

tipos de tumores, tecidos sadios e fluidos biológicos femininos e masculinos (DIAMANDIS; 

YU, 1997), sugerindo que ele possa ser funcional também fora da próstata. Devido aos relatos 

da presença da PSA no soro de homens e em outros fluidos extraprostáticos, como no soro de 

mulheres e crianças, urina de mulheres, líquido amniótico, leite materno, saliva e fluido 

cerebroespinal, é interessante relacionar os níveis de PSA encontrados nestes fluidos com os 

níveis de PSA encontrados no líquido seminal (SAWAYA; ROLIM, 2004).  

Uma das principais funções prostáticas do PSA é liquefazer o coágulo seminal após a 

ejaculação, através da fragmentação e solubilização das proteínas semenogelina e fibronectina 

(LILJA et al, 1987). Os níveis de PSA aumentam no soro de indivíduos com patologias 

prostáticas e sua dosagem é largamente utilizada como um marcador prostático tumoral, 

auxiliando na detecção de câncer de próstata em estágios iniciais, avaliação da progressão da 

doença e para estimar a resposta terapêutica (VIHKO et al., 1990; OESTERLING, 1991; 

ARMBRUSTER, 1993). 

A presença de PSA no esperma em concentrações milhões de vezes maiores que no 

soro de homens a caracterizou como um marcador valioso, já testado e validado pela 

comunidade forense, para a identificação de fluido seminal em evidências criminais deixadas 

por indivíduos vasectomisados, azoospérmicos ou oligospérmicos (SENSABAUGH, 1978; 

BAECHTEL, 1983; POYNTS; MARTIN, 1984; JOHNSON; KOTOWSKI, 1993; 

HOCHMEISTER et al, 1999). 
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1.7.1.1.1 PSA em fluidos biológicos 

 

O isolamento e a purificação do PSA no esperma humano tornaram possível o 

desenvolvimento de métodos imunológicos para a sua detecção (SENSABAUGH, 1978). A 

determinação quantitativa do PSA é realizada em equipamentos automatizados e totalmente 

computadorizados que utilizam métodos imunológicos, como enzimaimunoensaios, 

quimioluminescentes imunoenzimáticos e imunorradiométricos. Estes métodos possuem uma 

sensibilidade de pelo menos 0,001 ng/mL; o que possibilitou, a partir de 1994, a detecção do 

PSA em vários fluidos biológicos extraprostáticos (FEINEA, 2017). 

Sawaya e Rolim (2004) revisaram diversos autores que testaram fluidos biológicos e 

avaliaram se estes poderiam interferir na constatação da presença de líquido seminal em 

materiais periciados. Verificando os valores de PSA encontrados nestes fluidos, sob várias 

circunstâncias e analisados sem diluir (Tabelas 1 e 2), observaram que o maior valor relatado 

foi de 12 ng/mL, encontrado em urina de mulheres que ingeriam testosterona. Considerando a 

eficiência de extração, o valor obtido em uma mancha foi de 0,12 ng/mL, que é extremamente 

baixo. Em relação aos níveis detectados em leite materno o valor máximo do PSA ficou em 

torno de 3,5 ng/mL. 
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Tabela 1 - Níveis de PSA em fluidos extraprostáticos. 

FLUIDO GRUPOS ESTUDADOS PSA (ng/ml) 

Soro de Mulheres ————— até 0,5 

 controles 0-0,019 

 com hirsutismo 0-0,579 

 durante o ciclo menstrual 0,002-0,004 

 durante o ciclo menstrual 0,007-0,035 

 ingerindo contraceptivo <0,06 

 controles  0-0,055 

 com câncer de mama 0-8,153 

Soro de Crianças até 12 anos meninos até 2,768 

 meninas 0,287 

Urina de mulheres controles 0,2-2,00 

 ingerindo testosterona 0,2-12,00 

 controles 0,02-0,15 

 com contraceptivo oral 0,09-1,239 

 ————— 0,12-1,06 

 controles 0,001-0,046 

 sídrome de ovário policístico 0,001-10,29 

Saliva durante o ciclo menstrual 0,007-0,029 

Leite Materno ————— <0,01-350 

 ————— 0-111 

Líquido amniótico ————— 0,003-1,22 

 ————— 0,01-2,00 

Líquido cefalorraquidiano desordens neurológicas até 0,382 

Secreção vaginal ————— 0-1,25 

 ————— 0,43-0,88 

Fonte: modificado de Sawaya e Rolim (2004). 
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Tabela 2 - Níveis de PSA no fluido seminal. 

PACIENTES ESTUDADOS PSA (ng/mL) variação PSA (ng/mL) média 

18 0,004 - 2,72 x 106 0,7 +- 0,39 x 106 

113 0 - 1,8 x 106 0,4 +- 0,3 x 106 

43 0,009 - 3,0 x 106 1,29 +- 0,15 x 106 

22 0,39 - 3 x 106 1,29 +- 0,68 x 106 

Fonte: modificado de Sawaya e Rolim (2004). 

 

Estas constatações foram corroboradas pelas pesquisas de vários autores forenses que 

testaram diversas manchas de fluidos biológicos e não encontraram resultados positivos para 

nenhuma delas (HOCHMEISTER, 1999; KEARSEY et al., 2001; SATO et al., 2002; LAUX; 

CUSTIS, 2003). Os métodos utilizados para a detecção do PSA nestes testes, com 

sensibilidade de 4 ng/mL, foram os imunocromatográficos, qualitativos e semiquantitativos, 

realizados em membranas. Isto significa que todos estes fluidos contidos em manchas 

apresentaram níveis de PSA menores que 4 ng/mL (CASTRO et al., 2011). Por outro lado, a 

concentração de PSA em esperma fica em torno de 1x106 ng/mL (KHALDI et al., 2004). Os 

métodos quantitativos realizados em equipamentos computadorizados, com sensibilidade de 

até 0,001 ng/mL, já foram também validados para testes forenses (SIMICH, 1999) e devem 

ser aplicados considerando-se um valor mínimo de positividade para esperma de 4 ng/mL. 

Diante destes relatos, constata-se que os níveis de PSA existentes nos fluidos extraprostáticos 

não interferem na investigação de esperma em perícias criminais e que os cientistas forenses 

podem determinar com confiança a presença de esperma em manchas e swabs, através de 

testes de PSA.  
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a necessidade de se implantar na rotina dos laboratórios de genética forense a 

análise molecular de amostras negativas para o antígeno específico da próstata (PSA) 

coletadas de vítimas de crimes sexuais. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Verificar se há presença de material genético de origem masculina em amostras 

coletadas de vítimas de crimes sexuais no estado da Paraíba, nas quais foi obtido o resultado 

negativo para pesquisa de PSA e quantificar o DNA eventualmente presente; 

Avaliar a efetividade da amplificação do sistema do cromossomo Y em amostras com 

presença de DNA masculino e associar os resultados obtidos através da quantificação de 

material genético, verificando em que casos são possíveis a identificação do padrão alélico de 

origem masculina nesses tipos de marcadores. 

 

 



Materiais e Métodos    36 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Amostras 

 

Quando as vítimas de crimes sexuais são encaminhadas das Delegacias de Polícia para 

o Instituto de Medicina Legal (IML) da Capital em João Pessoa, os médicos legistas 

plantonistas procedem a coleta de swabs anais e/ou vaginais nessas vítimas, a depender do 

relato. Tais amostras são encaminhadas para o Laboratório de Análises Físico-Químicas do 

Instituto de Polícia Científica (IPC) onde é realizado o teste de PSA, caso esse resultado seja 

positivo tal amostra é encaminhada ao Laboratório de Análises em DNA do IPC, para que 

assim que seja enviado suspeito (caso fechado) o exame seja realizado, caso contrário a 

amostra fica arquivada por um lapso temporal não determinado até que o mesmo seja enviado. 

Contudo, quando da triagem o resultado de PSA é negativo, tal amostra fica armazenada no 

Laboratório de Físico-Química para futuro exame de contra-prova. 

O presente trabalho analisou amostras coletadas de 200 mulheres, não identificadas, 

que foram vítimas de crimes sexuais no estado da Paraíba e compareceram ao Instituto de 

Medicina e Odontologia Legal do Instituto de Polícia Científica da Capital entre os meses de 

janeiro de 2015 e janeiro de 2016. Tais materiais haviam sido triados no Laboratório de 

Biologia Forense da Capital, localizado no mesmo Instituto e apresentaram resultado negativo 

no teste de PSA, portanto estavam arquivadas, uma vez que estas só são encaminhadas para 

levantamento de perfil genético no Laboratório de DNA quando esse teste se mostra positivo. 

 

3.2 Análise de PSA 

 

O teste utilizado para triagem foi o PSA ONE STEP TESTE® (INLAB) que utiliza a 

tecnologia imunocromatográfica de fase sólida para a detecção qualitativa do PSA em soro 

humano. No procedimento do teste, é coletada uma alíquota do swab e colocada em um 

microtubo de 2 mL contendo 200 μL de água ultrapura, logo após esse tubo é submetido a 

agitação por 30 segundos e colocado em uma estante por 30 minutos em temperatura 
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ambiente para então se coletar aproximadamente 125 μL (quatro gotas) e dispensar na 

cavidade da amostra (S), na qual é absorvida.  Após cinco minutos se procede a leitura.  

A interpretação dos testes acontece da seguinte maneira, negativo: uma faixa - aparece 

uma linha transversal azul apenas na janela controle (C), sempre deve aparecer esta faixa; 

positivo: duas faixas - além da linha azul do controle, aparece uma outra faixa transversal rosa 

avermelhada na janela Teste (T), sendo a intensidade da cor variável de acordo com a 

concentração do antígeno presente; inválido: se não aparecer nenhuma linha transversal azul 

visível na janela controle (C), isto pode ocorrer se o procedimento não for corretamente 

obedecido, ou se os reagentes tiverem se deteriorado ou por ter adicionado quantidade 

incorreta de amostra, em tais caso deve-se repetir a análise utilizando um novo dispositivo do 

teste (Figura 4). Toda linha que aparecer após os 5 minutos não terá valor diagnóstico. O 

método em questão apresenta resultado positivo com amostras que contém mais de 4 ng/mL 

de PSA.  

 

Figura 4 - Esquema ilustrativo da realização do teste de PSA. 

 

Fonte: RUIZ, 2017. 
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3.3 Extração das amostras 

  

Nos crimes sexuais, os vestígios que apresentam misturas de material biológico do 

agressor contendo espermatozoides e células epiteliais com as células epiteliais da vítima 

orientam a realização da extração em duas etapas por lise diferencial de DNA com o emprego 

do método orgânico (WEIR et al., 1997). O emprego de detergentes fracos, na primeira etapa, 

libera o DNA das células epiteliais resultando na fração não espermática (FNE) e, na segunda 

etapa, há o emprego de detergentes fortes, como o Dithiothreitol (DTT), que permitem a lise 

de células espermáticas, para liberar o DNA dos espermatozoides resultando na fração 

espermática (FE); o sucesso deste método depende da qualidade da amostra, da etapa de 

digestão com a enzima proteinase K e do uso do DTT (TEREBA et al., 2004; TORRES et al., 

2007; GARTSIDE et al., 2003). 

A fase analítica foi realizada na Gerência Operacional de Análise em DNA, no 

Instituto de Polícia Científica da Capital em João Pessoa-PB, com os mesmos extratos 

resultantes dos testes de PSA nos quais apresentaram resultados negativos, uma vez que 

intencionava-se verificar a obtenção de material de origem masculina nessas alíquotas. As 

mesmas não foram extraídas em duplicata, devido à exiguidade das amostras sendo a 

quantidade suficiente para extração única. Tais amostras estavam previamente acondicionadas 

em microtubos estéreis de 2mL e refrigeradas à temperatura de -4°C. Destas 143 eram 

decorrentes de swabs vaginais e 57 de swabs anais, das quais 39 vítimas possuam ambos os 

swabs. 

As mesmas foram manipuladas fazendo uso de equipamentos de proteção individual, 

tais como touca, máscara, luvas e jaleco.  

Foi utilizado o protocolo de extração por lise diferencial de DNA com o emprego do 

método orgânico para separação do DNA nuclear de espermatozoides e células epiteliais 

(BUDOWLE et al, 1995). Aos tubos contento os extratos das amostras selecionadas foram 

adicionados tampão de extração da fração não-espermática - FNE [400 µl de 

TRIS/EDTA/NaCL – 10 mM TrisHCl/ 1mM EDTA/ 100 mL de NaCl pH 8,0; 25 µL de 

Sarkosil a 20%; 75 µL de água ultrapura milli-Q® (Millipore); 7,5 µL de Proteinase K 

(Invitrogen™) a 20 mg/mL]. As amostras foram homogeneizadas e incubadas a 37°C por 18 

horas. Os fragmentos de swab foram separados por uso de uma cesta adaptada ao microtubo. 
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As amostras foram centrifugadas a 12.000 RPM por 5 minutos. O sobrenadante foi transferido 

para outro microtubo estéril, sendo identificado como FNE; ao precipitado do microtubo, 

fração espermática (FE), adicionou-se 500 µL de tampão de lavagem de esperma (10 mM 

TrisHCl; EDTA; NaCl, SDS a 2%, pH 7,5). Houve o procedimento de centrifugação a 12.000 

RPM por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado. O processo de lavagem acima descrito foi 

realizado por mais duas vezes, até completar o total de três lavagens.  

Ao microtubo FE foi adicionado tampão de extração (Tris/EDTA/NaCl; Sarkosil a 

20%, água, Proteinase K 20 mg/mL e DTT 1mol/L). O microtubo foi submetido ao 

procedimento de homogeinização por 10 segundos e incubado a 37°C por 24 horas. Foi 

adicionado então, aos dois microtubos contendo a FE e a FNE 400 µL de clorofane (fenol: 

clorofórmio: álcool isoamílico 25:24:1 da Sigma®). Os microtubos foram centrifugados a 

12.000 RPM por 5 minutos, a fase aquosa foi transferida para microtubo estéril contendo 

membrana de purificação Microcon® 30K/Da (Millipore); submetido a centrifugação de 8.000 

RPM por 20 minutos; foi adicionada a unidade concentradora e de purificação 300 µL de 

água ultrapura milli-Q® (Millipore) e novamente centrifugada nas mesmas condições do passo 

anterior. Ao término, transferiu-se a unidade concentradora e de purificação para um segundo 

microtubo estéril adicionando 40 µL de água ultrapura milli-Q® (Millipore) para o microtubo 

contendo a FNE e 40 µL ao microtubo contendo a FE e após inverteu-se a unidade para 

proceder a recuperação do DNA por centrifugação (13.000 RPM por 2 minutos). Resultando 

ao final do processo em 400 amostras, das quais 200 eram de FE e outras 200 de FNE. 

 

3.4 Quantificação das amostras extraídas  

 

 Os kits mais utilizados na detecção da seqüência-alvo da RT-PCR são o TaqMan® 

(Applied Biosystems®), o SYBR™ Green (Applied Biosystems®), o sistema Plexor® HY, o 

Quantifiler® Human DNA (Applied Biosystems®) e o Quantifiler® Y Human Male DNA 

(Applied Biosystems®); contudo, o Plexor® HY demonstra vantagem por disponibilizar 

simultaneamente em uma reação a quantificação do DNA humano total e DNA humano 

masculino (LIVAK, 1995). 

Devido a sua configuração triplex o Plexor® HY assegura a co-amplificação das 

seqüências autossômica humana, do cromossomo Y humano e de um controle exógeno para 



Materiais e Métodos    40 

 

 

 

permitir um controle de PCR interno (IPC) inibindo resultados falso-negativos que por 

ventura ocorreriam na presença de inibidores da PCR, além da capacidade de detecção à partir 

de aproximadamente 3.2 pg/μL até 50 ng/μl de DNA (Krenke et al., 2005).  

Segundo Hooper (2005), tal sistema mensura a acumulação de amplicons 

acrescentando um primer modificado para conter uma base iso-dC e uma marca fluorescente 

na extremidade 5’, sendo a marca fluorescente distinta para as três seqüências a serem 

amplificadas. O segundo primer não é marcado e contém uma base iso-dG. Durante os ciclos 

da PCR, uma molécula quencher dabcyl-iso-dGTP é incorporada na posição complementar a 

iso-dC, resultando na diminuição estática do sinal fluorescente pelo dabcyl proporcional à 

quantidade de DNA inicial. A interação entre duas novas bases: iso-dC e isodG, variante 

química da citosina e da guanina, respectivamente, elimina os erros de pareamento de bases 

que possam ocorrer. 

Para visualizar a curva de amplificação são utilizados softwares, os quais exibem a 

curva melt para a informação da temperatura melting (temperatura na qual aproximadamente 

50% das moléculas já estão desnaturadas e ocorre uma grande mudança no sinal 

fluorescente), e uma curva padrão baseada nos valores limiares Ct (utilizada para quantificar 

as amostras baseada nas referências geradas pelas amostras conhecidas). Tal quantificação 

dos resultados é imprescindível para a posterior genotipagem por reduzir o tempo de análise e 

o gasto desnecessário com reagentes (HOFFMANN et al., 2005). 

Do total dos 200 extraídos da FE foram selecionados os 32 primeiros (16%) para 

fazerem parte de uma quantificação amostral por meio do kit Plexor® HY System (Applied 

Biosystems®) utilizando-se o equipamento iQ™5 Real-Time PCR Detection System (Bio-

Rad). Os resultados foram analisados com o auxílio do software Plexor® Analysis (Applied 

Biosystems®), o qual determinou as concentrações de DNA autossômico e DNA masculino 

presentes nas amostras. 

 

3.5 Amplificação das amostras extraídas 

  

Foram submetidas à Reação em Cadeia da Polimerase com o uso de termocicladores 

GeneAmp® PCR System 9700 (Applied Biosystems®) 200 amostras de DNA extraído das 
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frações espermáticas para amplificação de Y-STR com o emprego dos sistemas PowerPlex® 

Y23 System (Promega) e AmpFlSTR® Yfiler® PCR Amplification (Applied Biosystems®). 

 No mix da PCR foi utilizado volume final de 12,5 μL em ambos os kits e a 

amplificação foi conduzida em termociclador nas condições preconizadas pelos fabricantes.  

 

3.6 Genotipagem das amostras amplificadas  

 

 Os produtos de amplificação das amostras foram submetidos à eletroforese capilar em 

seqüenciador genético ABI PRISM 3500™ Genetic Analyzer (Applied Biosystems®) com oito 

capilares de 36 centímetros. Como consumíveis foram utilizados Tampão Anodo, Tampão 

Catodo e Polímero POP-4™ todos da Applied Biosystems®. 

As amostras foram colocadas em placa MicroAmp® (Applied Biosystems®) contendo 

96 poços. Para o mix da eletroforese seguiu-se o protocolo padrão para as análises.  

Em cada corrida foram analisados juntos às amostras o controle negativo, o controle 

positivo e o allelic ladder de cada kit para que se avaliasse a efetividade da amplificação. 

Foram analisadas 17 regiões (loci) Y-STRs ou microssatélites (Figura 5) das amostras 

amplificadas com o kit AmpFlSTR® Yfiler® (DYS456, DYS389I, DYS390, DYS389II, 

DYS458, DYS19, DYS385I e II, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, 

Y_GATA_H4, DYS437, DYS438, DYS448) e 23 regiões (loci) Y-STRs ou microssatélites 

(Figura 6) das amostras amplificadas com o kit PowerPlex® Y23 System, o qual além dos loci 

acima contempla outros seis (DYS576, DYS481, DYS549, DYS533, DYS570 e DYS643). 

Os fragmentos amplificados tiveram sua análíse por meio do software GeneMapper® 

ID v3.2 (Applied Biosystems®). 
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Figura 5 - Regiões do kit AmpFlSTR® Yfiler®. 

 

Fonte: modificado de Applied Biosystems, 2006. 

Nota: A figura ilustra as regiões do kit de amplificação AmpFlSTR® Yfiler®. Em cima a régua em preto 

demonstra o tamanho em pb (pares de bases) dos alelos em cada loci (região), aumentando da esquerda para 

direita. Abaixo cada cor representa um fluorófilo [6-FAM (azul), VIC (verde), NEO (amarelo), PET (vermelho), 

LIZ (laranja)] onde os diferentes fragmentos de DNA são marcados. Os retângulos representam os loci do DNA 

onde os genes serão expressos. 

 

Figura 6 - Regiões do kit PowerPlex® Y23 System. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Promega, 2015. 

Nota: A figura ilustra as regiões do kit de amplificação PowerPlex® Y23 System. Cada cor representa um 

fluorófilo (azul, verde, amarelo, vermelho) onde os diferentes fragmentos de DNA são marcados. Os retângulos 
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representam os loci (região) do DNA onde os genes serão expressos. Em baixo as barras laranjas demonstram o 

padrão de peso, o qual serve para mensurar o tamanho em pb (pares de bases) dos alelos em cada loci, 

aumentando da esquerda para direita. 

 

3.7 Análise estatística 

 

Para a análise estatística foi considerado um grau de liberdade de 1 (um) e a 

significância como 5% (p≤0,05), procedeu-se então aos cálculos do χ2 (qui-quadrado) 

utilizando-se o programa Graphpad Prism versão 6.0.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Quantificação das amostras analisadas 

 

De acordo com a quantificação amostral realizada por PCR em tempo real observou-se 

uma concentração bem maior de DNA autossômico (0,0007-146,0000 ng/µL) com relação ao 

DNA masculino (0,0002-0,0038 ng/µL) (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Quantificação amostral de DNA autossômico e masculino na fração espermática 

(FE) em 32 amostras. 

N° AMOSTRAS [Auto] [Y]  

1 1V-FE 0,0060 N/A 

2 2A-FE N/A N/A 

3 2V-FE 0,0071 N/A 

4 3A-FE 0,0448 N/A 

5 3V-FE 0,0059 N/A 

6 4A-FE 0,0007 N/A 

7 4V-FE 0,2090 N/A 

8 5V-FE 0,0098 N/A 

9 6V-FE 0,0245 N/A 

10 7V-FE 0,0033 N/A 

11 8V-FE 0,0090 N/A 

12 9A-FE N/A N/A 

13 10V-FE 0,0477 N/A 

14 11V-FE 0,0021 N/A 

15 12V-FE 0,0093 0,0019 

16 13V-FE 0,0044 N/A 

17 14A-FE 0,0175 0,0003 

18 14V-FE 0,0211 N/A 

19 15V-FE N/A N/A 

20 16V-FE 0,0080 N/A 

21 17V-FE 0,0082 N/A 

22 18V-FE 0,0135 N/A 

23 19V-FE 0,0356 N/A 

24 20A-FE 4,5700 0,0038 

25 21V-FE 0,0838 N/A 

26 22V-FE 0,0373 N/A 
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N° AMOSTRAS [Auto] [Y]  

27 23V-FE 0,0084 0,0010 

28 24A-FE 0,0030 N/A 

29 24V-FE 0,0117 N/A 

30 25A-FE 0,0031 N/A 

31 25V-FE 0,0225 N/A 

32 26A-FE 0,0327 N/A 
Nota: A = swab anal, V = swab vaginal, FE = fração espermática, [Auto] = Concentração de DNA autossômico 

em ng/µL, [Y] = Concentração de DNA masculino em ng/µL, N/A = não apresentaram DNA em concentrações 

amplificáveis. 

 

O procedimento ideal e utilizado no laboratório em questão é diante da não obtenção de 

DNA seja procedida uma nova extração, bem como novas etapas analíticas posteriores a esse 

procedimento. Contudo, devido a exiguidade do material, uma vez que só foi processado o 

extrato utilizado para realização do PSA, não foi possível refazer as análises, devido à 

necessidade jurídica de que a amostra bruta fique armazenada para contra-prova, não podendo 

ser esgotada. 

Observou-se que nas 32 alíquotas testadas a quantidade de material masculino variou 

em 9 amostras de FE (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Concentrações de DNA masculino obtido nas frações espermáticas (FE) em 32 

amostras. 

Amostras [min] [máx]  N/A 

Fração Valor Valor Quantidade Quantidade 

FE 0,0002 0,0034 9 23 

Nota: FE = fração espermática, [min] = Concentração mínima observada de DNA masculino em ng/µL, [máx] = 

Concentração máxima observada de DNA masculino em ng/µL, N/A = não apresentaram DNA em 

concentrações amplificáveis. 
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4.2 Amplificação de Y-STRs 

 

Uma vez que de acordo com a quantificação nas alíquotas testadas não havia presença 

de DNA de origem masculina em quantidade satisfatória, decidiu-se proceder à amplificação 

de Y-STR na concentração máxima possível nas condições descritas pelos fabricantes para a 

amplificação dos kits, no intuito de ainda assim verificar a possibilidade de amplificação 

desse material. 

Como o objetivo do presente trabalho era a amplificação de Y-STR procedeu à 

amplificação dos extraídos de FE, totalizando 200 amostras. Destas 93 foram aplificadas com 

o kit PowerPlex® Y23 System e 107 usaram o kit AmpFlSTR® Yfiler® PCR Amplification. 

 

4.3 Eletroforese das amostras amplificadas 

 

Das 200 amostras analisadas, constatou-se amplificação de apenas dois perfis 

completos (1%), 24 parciais (12%), enquanto as 174 amostras restantes (87%) não 

apresentaram amplificação alguma (Gráfico 1). Os picos detectados nas amostras que foram 

amplificadas variaram de 120-8000 Unidades Relativas de Fluorescência (RFU) (Anexo 2). 

 

Gráfico 1 - Análise eletroforética das amostras analisadas. 
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Nota: O gráfico mensura os resultados da eletroforese com os dois kits analisados quanto a obtenção de perfis Y-

STRs.
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A figura 7 representa uma das amostras onde sabidamente já havia material masculino e serviu como controle positivo da amplificação.  

 

Figura 7 - Controle positivo – amostra L2694-16-Y-FE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: A fluorescência emitida pela passagem de uma banda pela janela de medição do sequenciador genético é registrada por um sistema de microcâmaras sensoras, que por 

sua vez transforma o sinal num gráfico, conhecido como eletroferograma. Os picos representam as bandas onde estão presentes os alelos, e quanto mais altos e agudos mais 

qualidade têm, isto é, maior será a probabilidade de que a base registrada seja correta. 
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4.3.1 Perfil completo Y-STR 

 

As duas amostras (Figuras 8 e 9) onde se obtiveram perfis completos, foram amplificadas no PowerPlex® Y23 System, apresentando 23 

loci STRs.  

 

Figura 8 - Perfil completo Y-STR – amostra 42V (PowerPlex® Y23 System).  
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Figura 9 - Perfil completo Y-STR – amostra 51V (PowerPlex® Y23 System). 
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4.3.2 Perfil parcial Y-STR 

 

Em 24 amostras houve amplificação de parte do perfil genético variando entre 6 e 16 loci amplicados no PowerPlex® Y23 System e entre 

6 e 11 loci amplificados no sistema AmpFlSTR® Yfiler®. A figura 10 exemplifica um desses casos. 

 

Figura 10 - Perfil parcial Y-STR – amostra 74V (PowerPlex® Y23 System). 
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4.3.3 Sem perfil Y-STR 

 

As amostras nas quais não foi identificado perfil Y-STR, pois em nenhum dos loci foi possível a obtenção de pico eletroforético 

detectável representaram 87,5% das analisadas (Figura 11). 

 

Figura 11 - Sem perfil Y-STR – amostra 117V (AmpFlSTR® Yfiler®). 
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4.4 Cálculos estatísticos 

 

De acordo com as premissas da tabela 5 para o cálculo do qui-quadrado (Equação 1) o 

resultado obtido foi χ2 = 0 (zero) e o valor de p > 0,990 (Tabela 6). 

 

Tabela 5 - Considerações sobre os cálculos. 

Observado (O) 2 

Esperado (E) 0 

Hipótese nula ou probanda (H0) Observado = Esperado 

Hipótese alternativa (H1) Observado ≠ Esperado 

 

Equação 1 - Cálculo do χ2. 

Cálculo do χ2: 

χ2 = (O – E)2  

                  E 

χ2 = (2 – 0)2  

                  0 

χ2 = 0 

 

De acordo com a equivalência entre o nível de significância e o valor de p, 

encontramos p > 0,990 (tabela 6). 

 

Tabela 6 - Valores considerados para cálculo da significância. 

 Valores adotados Valores obtidos 

Grau de liberdade 1 1 

Significância 5% (0,05) > 0,990 

χ2 crítico 3,8415 0 
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5 DISCUSSÃO 

Existem outros trabalhos que testaram a amplificação de Y-STRs em amostras 

provenientes de crimes sexuais com vertentes diferentes. Sibille et al. (2002) citam em sua 

pesquisa ter sido possível a amplificação de Y-STRs em amostras nas quais o teste de triagem 

apresentou resultado negativo; todavia, no caso em questão utilizavam-se lâminas com 

esfregaços vaginais (CE) em busca de espermatozoides. Tal método apresenta inúmeras falhas 

uma vez que essas células podem não ser detectadas em indivíduos azoospérmicos, 

oligospérmicos, vasectomizados, além do curto tempo de sobrevida da célula espermática, 

impedindo que a mesma seja visualizada em lâmina. Já os estudos de Romero-Montoya et al. 

(2011), analisaram os testes presuntivos PSA, FAP e o CE, em várias diluições e testaram a 

amplificação de Y-STRs nessas amostras obtendo êxito quando esses testes indicavam a 

presença de sêmen. Contudo a análise do presente estudo foi em amostras nas quais esses 

testes de PSA não detectaram presença de sêmen, apesar do histórico de crimes sexuais. 

 Devido ao alto custo do kit e em virtude da natureza da amostra não se esperar que a 

mesma tivesse DNA masculino em quantidade suficiente para ser detectado, a quantificação 

foi feita de forma amostral e aleatória com os primeiros extraídos, visando-se apenas a 

confirmação dessa presunção. Para isso foram analisadas 32 amostras em suas FEs. A 

presença de DNA autossômico na FE onde a priori deveria ter material apenas de origem 

masculina, se deve provavelmente ao carreamento de DNA lisado na etapa inicial da extração 

diferencial. É importante ressaltar que em todas amostras testadas o controle interno de 

qualidade da quantificação (IPC) se mostrou eficiente indicando não haver inibidores. Apesar 

da quantidade mínima de detecção predita pelo sistema de quantificação Plexor® HY ser 3,2 

pg/μl ou 0,0032 ng/μl, verificou-se que em 9 amostras foi possível a detecção de quantidades 

ainda menores (a exemplo da 12V-FE e 20A-FE). Cabe ressaltar que tais concentrações, 

entretanto, não atingem o limite mínimo recomendado pelos fabricantes dos kits utilizados 

para que se obtenha sucesso na amplificação. 

Mesmo assim, após realizada a eletroforese capilar quando da análise desses 

resultados constatou-se a detecção de alguns picos e as amostras foram classificadas em três 

categorias distintas, aquelas onde todos os loci dos kits testados foram amplificados, como 
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perfil completo; outras onde houve amplificação de pelo menos uma região, como perfil 

parcial (no caso em estudo o mínimo obtido foram 5 loci) e as que nenhuma região apresentou 

amplificação como sendo sem perfil genético. Tendo em vista que para se ter um perfil em 

condições de análise e confronto com os prováveis suspeitos necessita-se de um perfil 

completo e considerando que apenas duas amostras apresentaram tal resultado, o valor obtido 

nos cálculos estatísticos foi p > 0,990, o qual não foi considerado significativo. Os testes de 

triagem com resultado negativo para PSA servem para se determinar a ausência de esperma 

em qualidade e quantidade padronizada pelo método utilizado (4ng/µL). 

Apesar de com o teste PSA negativo algumas amostras apresentarem perfis 

amplificáveis é explicado pelo teste de triagem ser qualitativo e apenas presuntivo da presença 

de sêmen. Além disso, a molécula alvo, no caso do exame de DNA, são as células nucleadas 

masculinas, especialmente os espermatozoides, enquanto que no exame de PSA, a molécula 

alvo é a glicoproteína presente no líquido seminal. Apesar da quantificação também não 

demonstrar números favoráveis à amplificação de material masculino e esta ter ocorrido, 

justifica-se pela alta performance dos kits e elevada sensibilidade para detectar DNA mesmo 

em material parcialmente degradado.  

Um fato observado colateralmente, pois não era objetivo do estudo em questão, foi o 

maior sucesso de amplificação das amostras que usaram o kit PowerPlex® Y23 System onde 

conseguiu-se 2,15% a mais de perfis completos e 17,76% a mais de perfis parciais quando 

comparados ao kit AmpFlSTR® Yfiler®. Isso se explica pelo fato do sistema PowerPlex® Y23 

(2012) ser mais novo que o AmpFlSTR® Yfiler® (2004), ter maior número de loci analisáveis 

e ser mais sensível uma vez que consegue detectar menores concentrações de DNA nas 

amostras. Entretanto, os sinais de degradação do material genético puderam ser evidenciados 

pela redução na intensidade do sinal eletroforético nos loci com mais de 200 pb (JOHNSON 

et al., 2005). Apesar da degradação poder gerar fragmentos quantificáveis, estes geralmente 

não serão amplificáveis, uma vez que pode estar comprometida a região de anelamento do 

iniciador na sequência de DNA alvo a ser amplificado. Em outros casos, porém, mesmo esse 

material estando abaixo do limite de detecção da concentração preconizada pelo kit de 

amplificação e apresentando sinais de degradação, resultou em haplótipos de Y-STR parciais 

e em alguns casos completos. Os resultados demonstrados neste estudo ressaltam a 
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importância de ser analisado um maior número de marcadores polimórficos Y-STR para 

compor um haplótipo informativo. 

Mesmo com o resultado estatístico não significativo percebeu-se que os casos que 

apresentaram perfil completo são relevantes devido ao clamor social pela resolução de um 

crime tão traumático para a vítima, servindo a solução do mesmo como atenuadora dos danos 

sofridos por esta devido a certeza da não impunidade. Com relação aos perfis parciais poderia 

se tentar melhorar esses resultados com vistas a se obter um perfil completo para confirmação 

do ilícito penal através de uma nova tentativa de extração. Tal fato não foi possível no 

presente estudo uma vez que se trabalhou apenas com a alíquota única que foi utilizada para o 

teste de PSA. 

Diante dos achados nessa pesquisa é recomendável utilizar métodos paralelos em 

amostras com resultado negativo para PSA, como verificar a viabilidade da quantificação de 

tais amostras e uma subsequente amplificação para Y-STRs, caso esse resultado apresente 

alguma amplificação proceder-se-ia sua amplificação também para STR autossômicos e 

posterior genotipagem no intuito de solucionar o caso em questão. Fato correlato diz respeito 

às constantes evoluções na área da Genética Forense, o que num futuro próximo com 

desenvolvimento de novas técnicas mais sensíveis, pode culminar com o desenvolvimento de 

novos métodos de triagem e outros tipos de análises mais efetivos no intuito de aprimorar a 

sensibilidade de detecção desses prováveis perfis genéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusões    56 

 

 

 

6 CONCLUSÕES  

 

Das amostras coletadas de vítimas de crimes sexuais analisadas neste estudo, nas quais 

foi obtido o resultado negativo para pesquisa de PSA, 1% resultou em perfil completo e 12% 

em perfis parciais. Portanto, não foi possível estabelecer um perfil de Y-STR completo e em 

qualidade para confronto genético em 99% das amostras processadas.  

O teste de triagem com PSA negativo serviu, estatisticamente, como norteador para se 

determinar a ausência de esperma em swabs de origem vaginal e anal das vítimas de crimes 

sexuais. Contudo, no presente trabalho foram analisadas amostras provenientes de vítimas de 

estupro. Devido ao grande apelo social provocado por esse tipo de crime, nenhuma estatística 

diferente de zero deve ser aceitável para um teste presuntivo.  

Os resultados obtidos despertaram para a necessidade de estudar uma nova forma de 

triagem desse material, bem como pela repetição de alguns passos analíticos no intuito de se 

obter um perfil genético informativo para resolução do ilícito penal. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Questionário para preenchimento das vítimas de crimes sexuais 

 

GOVERNO 
DA 

PARAÍBA 

SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 

INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA 

GERÊNCIA EXECUTIVA DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL 

 

QUESTIONÁRIO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES SEXUAIS 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Filiação: ________________________________________________________________ 

Data de nascimento: _____________  

Identidade:_____________________  CPF: __________________________ 

Endereço: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Data da ocorrência do fato: _____________      Horário: _____________ 

Local: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Circunstâncias: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Houve penetração? Oral___ Vaginal____ Anal____ 

Sabe o nome do agressor? Sim____ Não ____. Qual? ___________________________ 

O agressor usou preservativo? Sim____ Não ____   

Usou substância espermicida? Sim____ Não ____ 

A vítima fez higiene íntima após a ocorrência? Sim____ Não ____ 

Está usando as mesmas vestes da hora em que se deu o fato? Sim____ Não ____ 

Caso não esteja usando as vestes, ainda tem as mesmas? Sim____ Não ____ 

Tais vestes foram lavadas após o fato? Sim____ Não ____ 

A vítima se defendeu com suas mãos (unhas)?  Sim____ Não ____ 

A vítima manteve alguma relação sexual anterior consentida nas últimas 48h?  

Sim____ Não ____ . Em caso afirmativo. Há quanto tempo? _____________________ 

Nome do parceiro: ______________________________________________________ 

 

João Pessoa, ____/____/_________ 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura da vítima 
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ANEXO B – Análise eletroforética das amostras extraídas 

 

Tabela 7 - Resultado da eletroforese das amostras amplificadas.  

Número Amostras 

Kit de 

amplificação 

Quantidade de 

picos 

H min. 

(RFU) 

H máx. 

(RFU) 

1 1V Y23 0     

2 2A Y23 0     

3 2V Y23 0     

4 3A Y23 0     

5 3V Y23 0     

6 4A Y23 0     

7 4V Y23 0     

8 5V Y23 0     

9 6V Y23 0     

10 7V Y23 0     

11 8V Y23 0     

12 9A Y23 0     

13 10V Y23 0     

14 11V Y23 0     

15 12V Y23 0     

16 13V Y23 0     

17 14A Y23 0     

18 14V Y23 0     

19 15V Y23 8 150 500 

20 16V Y23 0     

21 17V Y23 0     

22 18V Y23 0     

23 19V Y23 0     

24 20A Y23 0     

25 21V Y23 0     

26 22V Y23 0     

27 23V Y23 0     

28 24A Y23 0     

29 24V Y23 0     

30 25A Y23 0     

31 25V Y23 0     

32 26A Y23 0     

33 27A Y23 0     

34 27V Y23 0     

35 28V Y23 0     



Anexos    72 

 

 

 

Número Amostras 

Kit de 

amplificação 

Quantidade de 

picos 

H min. 

(RFU) 

H máx. 

(RFU) 

36 29V Y23 0     

37 30V Y23 0     

38 31A Y23 0     

39 32V Y23 0     

40 33V Y23 0     

41 34V Y23 0     

42 35V Y23 0     

43 36A Y23 0     

44 37V Y23 0     

45 38V Y23 0     

46 39V Y23 0     

47 40V Y23 8 200 1000 

48 41V Y23 6 160 160 

49 42A Y23 0     

50 42V Y23 completo 120 1000 

51 43A Y23 10 260 3000 

52 43V Y23 6 300 1600 

53 44V Y23 9 240 1400 

54 45V Y23 0     

55 46V Y23 12 400 1200 

56 47A Y23 8 600 2600 

57 48V Y23 0     

58 49V Y23 0     

59 50A Y23 7 200 500 

60 50V Y23 8 300 1400 

61 51A Y23 0     

62 51V Y23 completo 400 2800 

63 52A Y23 0     

64 52V Y23 7 500 3500 

65 53A Y23 0     

66 54V Y23 6 300 800 

67 55A Y23 0     

68 55V Y23 0     

69 56A Y23 0     

70 56V Y23 6 250 1700 

71 57V Y23 14 500 6000 

72 58V Y23 0     

73 59V Y23 9 300 2500 

74 60V Y23 0     
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Número Amostras 

Kit de 

amplificação 

Quantidade de 

picos 

H min. 

(RFU) 

H máx. 

(RFU) 

75 61Vb Y23 0     

76 62V Y23 0     

77 63A Y23 16 500 8000 

78 63V Y23 10 400 8000 

79 64V Y23 0     

80 65V Y23 7 500 4000 

81 66V Y23 0     

82 67V Y23 0     

83 68A Y23 0     

84 69V Y23 0     

85 70A Y23 0     

86 71V Y23 0     

87 72V Y23 7 300 2500 

88 73V Y23 0     

89 74V Y23 8 240 1000 

90 75A Y23 0     

91 76A Y23 0     

92 76V Y23 0     

93 77V Y23 0     

94 78A Yfiler 0     

95 78V Yfiler 0     

96 79V Yfiler 0     

97 80V Yfiler 0     

98 81V Yfiler 0     

99 82A Yfiler 0     

100 83A Yfiler 0     

101 83V Yfiler 0     

102 84V Yfiler 0     

103 85A Yfiler 0     

104 85V Yfiler 0     

105 86V Yfiler 0     

106 87V Yfiler 0     

107 88V Yfiler 0     

108 89V Yfiler 0     

109 90V Yfiler 0     

110 91V Yfiler 0     

111 92A Yfiler 0     

112 92V Yfiler 0     

113 93A Yfiler 0     
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Número Amostras 

Kit de 

amplificação 

Quantidade de 

picos 

H min. 

(RFU) 

H máx. 

(RFU) 

114 93V Yfiler 0     

115 94A Yfiler 0     

116 94V Yfiler 0     

117 95V Yfiler 0     

118 96V Yfiler 0     

119 97V Yfiler 0     

120 98V Yfiler 0     

121 99V Yfiler 0     

122 100V Yfiler 0     

123 101V Yfiler 7 200 1000 

124 102A Yfiler 0     

125 103V Yfiler 0     

126 104V Yfiler 0     

127 105A Yfiler 6 300 400 

128 105V Yfiler 11 400 500 

129 106V Yfiler 0     

130 107V Yfiler 0     

131 108A Yfiler 0     

132 108V Yfiler 0     

133 109V Yfiler 0     

134 110V Yfiler 0     

135 111V Yfiler 0     

136 112V Yfiler 0     

137 113V Yfiler 0     

138 114V Yfiler 0     

139 115A Yfiler 0     

140 115V Yfiler 0     

141 116A Yfiler 7 250 400 

142 116V Yfiler 0     

143 117A Yfiler 0     

144 117V Yfiler 0     

145 118A Yfiler 0   

146 118V Yfiler 0     

147 119A Yfiler 0 200   

148 119V Yfiler 0     

149 120V Yfiler 0     

150 121V Yfiler 0     

151 122V Yfiler 0     

152 123A Yfiler 0     
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Número Amostras 

Kit de 

amplificação 

Quantidade de 

picos 

H min. 

(RFU) 

H máx. 

(RFU) 

153 123V Yfiler 0     

154 124V Yfiler 0     

155 125V Yfiler 0     

156 126V Yfiler 0     

157 127A Yfiler 0     

158 128A Yfiler 0     

159 128V Yfiler 0     

160 129V Yfiler 0     

161 130A Yfiler 0     

162 131V Yfiler 0     

163 132A Yfiler 0     

164 132V Yfiler 0     

165 133V Yfiler 0     

166 134V Yfiler 0     

167 135A Yfiler 0     

168 135V Yfiler 0     

169 136V Yfiler 0     

170 137V Yfiler 0     

171 138A Yfiler 0     

172 139A Yfiler 0     

173 139V Yfiler 0     

174 140A Yfiler 0     

175 140V Yfiler 0     

176 141V Yfiler 0     

177 142V Yfiler 0     

178 143V Yfiler 0     

179 145V Yfiler 0     

180 146A Yfiler 0     

181 147A Yfiler 0     

182 147V Yfiler 0     

183 148V Yfiler 0     

184 149A Yfiler 0     

185 149V Yfiler 0     

186 152A Yfiler 0     

187 152V Yfiler 0     

188 153V Yfiler 0     

189 154A Yfiler 0     

190 154V Yfiler 0     

191 155V Yfiler 0     
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Número Amostras 

Kit de 

amplificação 

Quantidade de 

picos 

H min. 

(RFU) 

H máx. 

(RFU) 

192 156V Yfiler 0     

193 157A Yfiler 0     

194 157V Yfiler 0     

195 158V Yfiler 0     

196 159A Yfiler 0     

197 159V Yfiler 0     

198 160V Yfiler 0     

199 161V Yfiler 0     

200 162V Yfiler 0     
Nota: A = swab anal, V = swab vaginal, Hmin. = altura mínima dos picos, Hmáx. = altura máxima dos picos. 
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ANEXO C – Certidão de aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências 

da Saúde da Universidade Federal da Paraíba CEP/CCS/UFPB) 

 

 

 


