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 As técnicas de biologia molecular permitiram 
a caracterização da variabilidade do genoma humano 
e estão sendo aplicadas na área da ciência forense para 

-
rial biológico associado a um crime. A análise de mar-

mundialmente como uma técnica forense padrão para a 
investigação e detecção de uma ampla variedade de cri-

-

partir de material biológico coletado em cena de crime 

-
lícia a estabelecer uma conexão entre o criminoso e a 
cena do crime, ou até mesmo a eliminar suspeitos na fase 

O DNA presente em cromossomos é composto por 

-

introns). A localização cromossômica de 

denominada locus
mesmo locus em diferentes cromossomos homólogos 
pode ser idêntico ou diferente, devido à ocorrência de 
mutações ao longo do tempo. As possibilidades alterna-

locus -
divíduo apresenta um par de cada cromossomo autossô-

materna), ele apresentará dois alelos em cada locus, o 

-

-

presença de mais de um alelo de um mesmo gene ou seg-
mento de DNA em uma população; um locus é dito poli-

A evolução da genética forense acompanhou os 
avanços do estudo da variabilidade genética, tendo o 

o grupo sanguíneo ABO foi descoberto por Karl Lan-
-

dade forense do grupo sanguíneo ABO é limitada, uma 

apresenta o tipo O. Portanto, esse sistema é útil apenas 
para excluir um suspeito como fonte de origem de mate-
rial biológico encontrado em cena de crime, no caso de 
incompatibilidade entre as amostras; por outro lado, se 

-

2005). 
Em 1984, Alec Jeffreys revolucionou a genética 

-
ariable Number of Tandem Repe-

ats) em uma técnica designada DNA . Os 
VNTRs, também conhecidos como minissatélites, são 
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in tandem) de múltiplas 

por mais de 10 bases). A análise era feita por meio da 
técnica de 
reconheciam alelos de diferentes marcadores simulta-

de múltiplas bandas característico de cada indivíduo, de-
nominado DNA . Pouco depois, ao invés 

passou a concentrar os esforços na análise de minissaté-

-
-

sua natureza.
Polyme-

rase Chain Reaction) proporcionou uma revolução no 

em poucas horas, a obtenção de bilhões de cópias de um 
determinado locus

-
-

sados com sucesso. Dessa forma, marcadores genéticos 

-

e Gill, 2004).
Dentre os principais marcadores genéticos poli-

Short Tandem 
Repeats ) 

-

humana.

STRs (Short Tandem Repeats)
Os STRs, também conhecidos como microssatéli-

in tandem) de múltiplas cópias de um pe-

Os STRs mais informativos podem apresentar mais de 

observada em STRs se deve à variabilidade do núme-
ro de unidades repetidas contidas no segmento de DNA. 
Desse modo, dois indivíduos apresentam grande proba-
bilidade de apresentarem alelos distintos em um deter-
minado locus

-
vas apontam para a existência de cerca de um milhão de 

Devido à diversidade observada em cada locus, 
tais marcadores são altamente informativos. Os STRs 

-
-

cionados aleatoriamente possuam genótipos distintos) 

dois indivíduos selecionados aleatoriamente possuam 
genótipos idênticos). Cerca de 20 STRs autossômicos, 

-

Após uma série de estudos relacionados à varia-
-

tion), agência governamental norte-americana, selecio-

Combined DNA Index System) em 1997. 
-

lidade de match de aproximadamente 1,7 x 10-15, sendo 

cada um dos 13 marcadores apresenta uma probabilidade 

-

-

aos 13 CODIS. Os 13 marcadores podem ser analisados 
simultaneamente em um procedimento laboratorial auto-

indivíduos é necessária.
O sistema CODIS consiste em um banco de dados 

em cenas de crimes, interligando todos os 50 estados 
norte-americanos. Atualmente, mais de 8 milhões de per-

de DNA de amostras forenses encontradas em cenas de 
crime estão armazenados no sistema. Mais de 114 mil 
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Federal brasileira assinaram convênio em maio de 2009 
para cessão do sistema CODIS ao governo brasileiro, o 

nacional com amostras de DNA de criminosos, suspeitos 
e vítimas.

SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms)

uma mutação de ponto, resultantes da substituição de um 
nucleotídeo por outro, proporcionando o surgimento de 

presentes por todo o genoma nuclear e no DNA mito-

SNPs até o presente.
Apesar desses marcadores poderem apresentar até 

-

alelos por locus
Desse modo, entre 50 e 100 SNPs são necessários para 

-

-
ções.

Dentre as vantagens, podemos citar a facilidade 
-

cala por meio de tecnologias modernas e sua facilidade 
de adaptação a novas tecnologias de automação labora-
torial. Deste modo, milhares de SNPs podem ser ana-
lisados simultaneamente em um único indivíduo. Além 
disso, SNPs podem ser de grande utilidade na análise de 
amostras degradadas, como as encontradas na cena de 

-
so et al., 2005). Nesses casos, o material biológico pode 

-
les necessários para uma genotipagem correta de STRs. 

-

da tipagem de SNPs é somente de um nucleotídeo, frag-

base) presentes em amostras degradadas podem ser ana-

et al, 2007).
Os SNPs podem também fornecer informações 

-

-
formativos de Ancestralidade). Tais marcadores podem 

2002, uma série de estupros seguidos por assassinato das 
vítimas ocorreu na Louisiana, EUA. A análise de STRs 

Relatos de testemunhas apontavam para um homem cau-
casiano visto nas redondezas de uma das cenas de crime, 
levando a investigação a se focar em suspeitos brancos 
do sexo masculino. No entanto, um ano após o come-

americano, apresentando cerca de 85% de ancestralidade 
africana e 15% de ancestralidade ameríndia. Tais infor-
mações alteraram completamente o rumo das investiga-
ções e levaram à prisão do assassino um mês após essas 

Outro aspecto de grande relevância forense rela-
-
-

responsáveis pelo fenótipo do indivíduo. Dessa forma, 

-
racterísticas físicas, como a cor da pele, cabelo e olhos, 

venha a contribuir para a determinação do retrato “fa-

em uma cena de crime.

Apesar dos STRs serem marcadores mais infor-
mativos e tradicionalmente empregados na atividade de 

-
ca de SNPs e a evolução tecnológica na área de detec-

marcadores, estão estimulando sua introdução em mui-
tos laboratórios forenses.
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A) Cena de crime:

B) Suspeito:

Figura 1. 
-

 5’-...CTTTAATGCACTACTAATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGCTCAAT...-3’ 
3’-...GAAATTACGTGATGATTACTTACTTACTTACTTACTTACTTACGAGTTA...-5’ 

5’-...CTTTAATACACTACTAATGAATGAATGAATGAATGCTCAAT...........-3’ 
3’-...GAAATTATGTGATGATTACTTACTTACTTACTTACGAGTTA...........-5’ 

5’-...CTTTAATGCACTACTAATGAATGAATGAATGAATGAATGCTCAAT.......-3’ 
3’-...GAAATTACGTGATGATTACTTACTTACTTACTTACTTACGAGTTA.......-5’ 

5’-...CTTTAATGCACTACTAATGAATGAATGAATGAATGAATGCTCAAT.......-3’ 
3’-...GAAATTACGTGATGATTACTTACTTACTTACTTACTTACGAGTTA.......-5’ 


