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RESUMO 

 

ESTUDO DE VIABILIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE UM CANDIDATO A 

MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO PARA A QUANTIFICAÇÃO DE 

DNA HUMANO 

 

Sandra Fernandes Pinto Martha 

 

Orientador: Rodrigo Soares de Moura-Neto 

 

Resumo do Trabalho de Conclusão de Curso do Mestrado Profissional em Metrologia e 

Qualidade, submetido ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO), como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em 

Metrologia e Qualidade.  

 

Em 1987, Sr. Alec J. Jeffrey e colaboradores da Universidade de Leicaster revolucionaram o 

mundo jurídico ao identificarem o verdadeiro estuprador de dois crimes baseado na análise da 

molécula de DNA. Por ter grande poder discriminatório na individualização de pessoas, a 

nova tecnologia baseada na genética foi rapidamente adotada pela comunidade forense. 

Entretanto, tal tecnologia era laboriosa, complexa, além de exigir DNA íntegro e em grande 

quantidade. Com o advento da PCR muita coisa mudou. Quantidades ínfimas de materiais 

biológicos coletados nas cenas de crime podiam ser processadas e analisadas com rapidez e 

precisão. Kits comerciais que amplificam até 24 locais genéticos numa única reação de PCR 

foram produzidos e bancos de dados foram criados, como o CODIS do FBI, nos EUA. Desde 

então, inúmeras pessoas foram condenadas ou absolvidas baseado nos laudos forenses de 

DNA. Todo este desenvolvimento foi acompanhado, no exterior, por programas de controle 

de qualidade, alicerçado em regras internacionais consensuadas. No Brasil, a ABNT NBR 

ISO/IEC 17025:2005 dá importância especial à demonstração da rastreabilidade das medições 

realizadas pelos laboratórios e os materiais de referência se incluem nesse tema. Uma vez que 

a determinação quantitativa de DNA de uma amostra tem um papel essencial para a 

amplificação de material genético por meio da PCR, a utilização de material de referência 

certificado para a quantificação de DNA humano visa assegurar a confiabilidade, 

reprodutibilidade e a robustez das técnicas de genética forense. Atualmente, os sistemas de 

identificação humana utilizados são muito sensíveis e requisitam concentração de DNA na 

faixa dos 0,5 a 2,0 ng/µL. Quantidades de DNA acima ou abaixo das requisitadas pela técnica 



 

 

podem produzir artefatos que interferem na interpretação e genotipagem dos alelos. Assim 

sendo, o objetivo desse trabalho consiste em fornecer uma sistemática para a preparação de 

um material de referência para a quantificação de DNA humano, dentro dos conceitos e 

diretrizes das normas ISO GUIA 34 e 35, específicas para materiais de referência. O estudo 

reúne desde a etapa de extração de DNA, desenvolvimento dos testes de homogeneidade, 

estabilidade e caracterização por meio de medições utilizando a Espectrofotometria de UV e o 

qPCR. Como resultado foi produzido um lote do material em relação à concentração de DNA 

cujo valor é de 11,43 +/- 0,5102 ng/µL. 

 

Palavras-chave: MRC, Quantificação de DNA, Qualidade, rastreabilidade das medições, PCR. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

FEASIBILITY STUDY ON THE DEVELOPMENT OF AN APPLICANT CERTIFIED 

REFERENCE MATERIAL FOR THE MEASUREMENT OF HUMAN DNA 

 

Sandra Fernandes Pinto Martha 

Orientador: Rodrigo Soares de Moura-Neto 

 

In 1987, Sir Alec J. Jeffrey and colleagues at the University of Leicaster revolutionized the legal 

world to identify the true rapist of two crimes based on analysis of the DNA molecule. By having 

great discriminatory power in the individualization of people, new technology based on genetics 

was quickly adopted by the forensic community. However, such technology was laborious, 

complex, and require intact DNA in large quantities. With the advent of PCR lot has changed. 

Minute quantities of biological materials collected at crimes scenes could be processed and 

analyzed quickly and accurately. Commercial kits that amplify up to 24 genetic loci in a single 

PCR reaction were produced and database were created, such as the FBI CODIS, USA. Since 

than, numerous people have been convicted or arquitted based on the reports of forensic DNA. All 

this development was accompanied abroad by quality control programs, based on international 

rules consensual. In Brazil, the ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 gives special importance to 

demonstrate the traceability of measurements performed by laboratories and reference materials 

are inclused in this theme. Since the quantitative determination of a DNA sample has a key role in 

the amplification of genetic material by PCR, using MRC (POR EXTENSO) for quantification of 

human DNA is intended to ensure the reliability, reproducibility and robustness of forensic 

genetics techniques. Currently, human identification systems used are very sensitive and order 

DNA concentration in the range of 0,5 a 2,0 ng/µL. DNA amounts above or below required for 

the technique may produce artifacts that interfere with the interpretation and genotyping alleles. 

Therefore, the aim of this work is to provide a system for the preparation of a reference material 

for the quantification of human DNA within the concepts and guidelines of ABNT ISO GUIA 34 

(2012) e ABNT ISO GUIA 35 (2012), specific reference materials. The study met since the step 

of DNA extraction, development of tests of homogeneity, stability and characterization by 

measurements using UV spectrophotometry and qPCR. As a result it was produced in a batch 

material over the concentration of DNA whose value is a 11,43 +/- 0,5102 ng/µL. 

Keywords: MRC, Quantification of DNA, Quality, Traceability of measurements, PCR. 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

A identificação humana baseada na estrutura do DNA fundamenta-se no fato de duas pessoas não 

possuírem genomas idênticos. Alterações na sequência de nucleotídeos (mutação) produzem novos 

alelos e consequentemente diferenças genéticas entre os indivíduos. Quando em um determinado 

local cromossômico (locus) coexistirem vários alelos estáveis, com frequência igual ou maior que 

1% (Sambrook e Russel, 2001), denominamos este sítio de polimórfico. Os polimorfismos de 

DNA podem ser utilizados como marcadores para distinguir indivíduos e estabelecer o vínculo 

genético entre eles e para outras aplicações. 

O primeiro sistema polimórfico utilizado na identificação humana foi o Grupo ABO descoberto 

em 1900 por Karl Landsteiner (Jobling e Gill, 2004). Com esse sistema os indivíduos puderam ser 

classificados de acordo com o grupo sanguíneo que pertenciam: A, B, AB e O. Em 1910, Von 

Dungern e Hirszfeld demonstraram a aplicabilidade dos grupos sanguíneos na determinação da 

paternidade (Bonaccorso, 2005). Entretanto, com apenas quatro possibilidades genotípicas o seu 

poder discriminatório era muito baixo, apresentando uma probabilidade de inclusão de paternidade 

de apenas 13% (Silver, 1982). Com a descoberta dos sistemas MN e Rh, em 1927 e 1940, 

respectivamente, por Landsteiner e Levine, e de outros sistemas de grupos sanguíneos 

geneticamente independentes, tornou-se possível a análise combinada destes sistemas, aumentando 

o poder de exclusão de até 70% dos homens suspeitos de paternidade (Silver, 1982). Após a 

segunda Guerra Mundial, outros sistemas de grupos sanguíneos foram descritos. Atualmente, são 

conhecidos mais de 20 grupos sanguíneos com determinação genética. 

A ciência avança e outros sistemas polimórficos foram descobertos. Na década de 50, o sistema 

leucocitário humano, ou HLA, constituído por 224 genes, que codificam as moléculas de 

histocompatibilidade, passaram a ser utilizados na identificação humana (Oliveira e Sell, 2002). 

Esse sistema, dependendo do número de anticorpos utilizados na tipagem, apresenta um alto poder 

discriminatório, com uma probabilidade de exclusão de 90 a 95%. (Silver, 1982). Devido o seu 

alto custo operacional, aliado ao surgimento de tecnologias na área da Biologia Molecular, esses 

testes foram gradativamente substituídos (Bonaccorso, 2005). 
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1.1 – O DNA e sua aplicação forense 

 

A identificação humana baseada na análise da molécula de DNA é o mais moderno e inequívoco 

método utilizado atualmente. 

Tudo começou quando em 1985, Alec. J. Jeffreys e colaboradores da Universidade de Leicaster, 

Inglaterra, encontraram no genoma humano regiões contendo sequências nucleotídicas repetidas 

“in tandem”, ou seja, consecutivamente, de 15 ou mais pares de base, as quais chamou de Regiões 

Hipervariáveis (HVR) (Jeffreys et al 1985a). Tais regiões encontravam-se dispersas por todo o 

genoma e o número de repetições variava de indivíduo para indivíduo. Baseado nestes 

experimentos, foi desenvolvido um método de detecção sensível para examinar essas regiões 

repetidas, posteriormente denominadas de VNTRs (variable number of tandem repeats) ou 

número variável de repetições consecutivas – minissatélite, utilizando uma técnica denominada de 

RFLP (restriction fragment length polymorphism) ou polimorfismo de tamanho de fragmento de 

restrição, desenvolvido em 1980 por Botstein e cols.. Analisando os marcadores VNTRs, Jeffreys 

pode resolver, no mesmo ano, um problema de imigração no qual um jovem de 13 anos, após uma 

longa estadia com seu pai em Gana, retorna sozinho para a Inglaterra e é detido pela imigração sob 

alegação de passaporte forjado (Jeffreys et al., 1985c). Um ano após, identificou o verdadeiro 

estuprador e assassino de duas jovens estudantes em Leicestershire, também na Inglaterra, crime 

que ficou conhecido como Enderby (vila onde ocorreram os crimes). (Jeffreys et al, 1985b). 

Por ter grande poder discriminatório na individualização de pessoas, a nova tecnologia baseada na 

genética foi rapidamente adotada pela comunidade forense, tornando-se um importante 

instrumento nas investigações criminais da época. Criou-se assim a possibilidade de identificar 

indivíduos a partir de evidências biológicas coletadas nas cenas de crime, vítimas e criminosos 

(Moura-Neto, 1998). 

Entretanto, a tecnologia RFLP é laboriosa, complexa e demanda tempo, requerendo de 4 a 6 

semanas de análise de uma única amostra, além de exigir DNA de elevado peso molecular (não 

degradado) e em grande quantidade (Bonaccorso, 2005). Uma vez que evidências biológicas 

coletadas em locais de crime normalmente são escassas e degradadas, a comunidade forense 

necessitava de outra tecnologia que melhor se adequasse a sua realidade. 

No final dos anos 80, os microssatélites, também denominados de STR (short tandem repeats) ou 

sequências curtas repetidas em tandem foram isolados. Essas regiões, compostas de repetições que 
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variam de 2 a 5 bases, encontram-se dispersas por todo o genoma, na sua grande maioria, pelas 

regiões não codificantes e possuem um alto grau de variabilidade na população, o que as torna 

altamente informativos (Wyman e White, 1980). Localizam-se em diferentes loci de variados 

cromossomos e, quando combinadas, possuem um alto poder de discriminação entre os indivíduos. 

Esta combinação é frequentemente designada perfil de DNA. 

A utilização de STR em identificação humana foi possibilitada pelo uso da reação em cadeia de 

polimerase (PCR). Esta técnica foi concebida em 1983 pelo Químico Americano Kary Mullis e 

membros do grupo Human Genetics da Cetus Corporation (Mullis, K., 1990). Em 1993, Kary 

Mullis recebeu o prêmio Nobel pelo seu feito (Weedn & Swarnen, 1998). A reação em cadeia da 

polimerase objetiva amplificar milhões de vezes as moléculas de DNA. Devido a sua alta 

sensibilidade, propicia analisar, nas amostras biológicas, quantidades mínimas de DNA. Portanto, 

esta técnica é particularmente útil em análises forenses (Budowle; Brown, 2001) e vem sendo 

utilizada em quase todos os laboratórios forenses do mundo por ser um método rápido e preciso.   

O desenvolvimento de kits comerciais que amplificam vários loci STR em uma única reação de 

PCR (multiplex), produzidos pelas empresas Applied Biosystems e Promega Corporation, com alto 

poder de discriminação entre indivíduos da população, sem consumir grandes quantidades de 

reagentes e do próprio DNA extraído (Butler, 2007), permitiu a simplificação das etapas de 

trabalho envolvidas na identificação humana (Elnifro et al., 2000). Atualmente kits comerciais 

com até 23 locais STR são empregados pela comunidade forense e em conjunto, 24 locais podem 

ser combinados (D18S51, D21S11, TH01, D3S1358, FGA, D8S1179, vWA, Penta E, Penta D, 

TPOX, CSF1PO, D7S820, D13S317, D19S433, D16S539, D2S1338, D5S818, D10S1248, 

D22S1045, D1S1656, D12S391, DYS391, SE33, D2S441). A partir do final da última década, 

uma nova geração de kits multiplex mais sensíveis encontra-se disponível e permitem que amostras 

desafiadoras possam ser genotipadas. 

No quadro 1 podem ser observadas as características dos STRs empregados pela comunidade 

forense 

 

. 
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Quadro 1: Caracterização dos loci dos STRs empregados pela comunidade forense. 

Designação do Locus Localização 
Cromossômica 

Unidade de Repetição Número de Alelos 
Observados 

D18S51 18q21.33 [GAAA] 55 alelos 

D21S11 21q21.1 [TCTA],[TCTG] 92 alelos 

TH01 11p15.5 [TCAT] 21 alelos 

D3S1358 3p21.31 [AGAT],[TCTA] 27 alelos 

FGA 4q28 [TTTC]3 TTTTTTCT 
[CTTT]n CTCC [TTCC]2 

98 alelos 

D8S1179 8q24.13 [TATC] 19 alelos 

vWA 12p13.31 [TCTA],[TCTG],[TCCA] 28 alelos 

Penta E 15q26.2 [AAAGA] 40 alelos 

Penta D 21q22.3 [AAAGA] 40 alelos 

TPOX 2p25.3 [AATG] 17 alelos 

CSF1PO 5q33.1 [AGAT] 23 alelos 

D7S820 7q21.11 [GATA] 32 alelos 

D13S317 13q31.1 [GATA] 20 alelos 

D19S433 19q12 (AAGG)(AAAG)(AAGG) 

(TAGG)[AAGG]n 

30 alelos 

D16S539 16q24.1 [GATA] 21 alelos 

D2S1338 2q35 [TGCC]n [TTCC]n 22 alelos 

D5S818 5q23.2 [AGAT] 16 alelos 

D10S1248 10q26.3 [GGAA]n 12 alelos 

D22S1045 22q12.3 [ATT]n 13 alelos 

D1S1656 1q42 [TAGA]n [TGA]0-1 

[TAGA]n [TAGG]0-1 

[TG]5 

23 alelos 

D12S391 Chr 12,12.341 Mb [AGAT]8-17[AGAC]6-

10[AGAT]0-1 

23 alelos 

SE33 6q14 [AAAG] 140 alelos 

DYS391 y [ACTA]n 9 alelos 

D2S441 2p14 [TCTA] 14 alelos 
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Uma efetiva utilização dos perfis de DNA é o seu armazenamento em bancos de dados, que 

possibilitam cruzar informações e identificar suspeitos de crime. Em 1990, o FBI (Federal Bureau 

of Investigation) criou o banco de dados genético NDIS (National DNA Index System), que utiliza 

o software CODIS (Combined DNA Index System). Treze regiões de STR foram validadas para o 

CODIS e a possibilidade de que duas pessoas tenham a mesma combinação de alelos nos 13 locais 

é de uma em um trilhão (Chakraborty et al., 1999). Em 1995, o Reino Unido criou o primeiro 

banco de dados de DNA forense nacional, contendo dados de STR. No final de 1999, mais de 

700.000 perfis já tinham sido cadastrados, possibilitando que um número impressionante de crimes 

fossem resolvidos. Seguindo o modelo do Reino Unido, outros países implantaram banco de dados 

de DNA, podendo ser citado a Holanda e a Áustria, em 1997; Alemanha, em 1998; Finlândia e 

Noruega, em 1999; Bélgica, Dinamarca, França, África do Sul e Hong Kong, em 2001. Muitos 

outros países já implantaram e outros estão em fase de implantação, como é o caso do Brasil.  

Recentemente, o Grupo de Trabalho criado pelo FBI recomendou a expansão do número de loci 

analisado pelo CODIS de 13 para 21 locais genéticos mais 4 locais opcionais (Hares, 2011). 

Segundo Jianye e cols (2012), 13 loci não têm um poder suficientemente grande para as análises 

de parentesco, bem como em busca de possíveis contribuintes de mistura em bancos de dados. 

Dezenove ou mais loci autossômicos STR apresentam melhor desempenho.     

Atualmente os exames de DNA são aceitos em praticamente todos os países do mundo. Assim 

sendo, é imprescindível o desenvolvimento de programas de controle de qualidade, visando 

assegurar a confiabilidade, reprodutibilidade e a robustez da técnica de DNA forense. 
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1.2 – Quantificação de DNA  

 

O sucesso da tipagem de DNA depende da forma como as amostras biológicas são processadas no 

laboratório. Embora todas as etapas sejam vitais para a obtenção de bons resultados, a metodologia 

de extração precisa ser adequada para que o DNA isolado tenha a qualidade e a quantidade 

requerida para a obtenção de perfil genético sem artefatos (Butler, 2005). 

Entretanto, nos exames de identificação de cadáveres carbonizados ou em decomposição, bem 

como em evidências biológicas coletadas em local de crime, por vezes, o DNA apresenta-se 

escasso, contaminado ou degradado. Por este motivo, a quantificação do material genético humano 

em amostras forenses é essencial, pois garante os níveis adequados de DNA na etapa de 

amplificação por PCR (Alonso et al., 2004). Permite ainda obter informações acerca do estado de 

degradação da amostra (Alonso et al., 2003) e da presença de inibidores (Andreasson et al., 2002).  

 

 

 

Figura 1: Eletroferograma da amplificação de três locais genéticos (D10S1248, vWA e D16S539)  

no qual estão discriminados os dois alelos do genótipo heterozigótico por local genético. O local 

D2S1338 não amplificou. Na abscissa, o tamanho do fragmento em pares de base (pb). Na 

ordenada, a fluorescência em RFU. À medida que o tamanho do pico se torna menor, a 

fluorescência diminui, indicando degradação do DNA usado na amplificação. 

Fonte: IPPGF – Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense 
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Atualmente, vários são os métodos utilizados para a quantificação de material genético em uma 

amostra. São exemplos de métodos, a medição da absorbância a 260 nm com o uso de 

espectrofotômetro, a emissão a 458 nm na presença de Hoechst 33258 em fluorímetro ou através 

da fluorescência emitida lida com um transiluminador após indução por UV em ácido nucléico 

intercalado com brometo de etídio (Sambrook e Russel, 2006). Todavia, uma das ferramentas mais 

utilizadas em laboratórios médicos e forense é a Reação em Cadeia da Polimerase quantitativa em 

tempo real (qPCR). Uma grande variedade de métodos de qPCR foram desenvolvidos nos últimos 

anos, especialmente para uso em amostras forenses.  

De forma curiosa, a grande maioria dos métodos de quantificação produz resultados relativos, com 

valor relacionado a um calibrante, tomado como padrão. Com isso, surge a preocupação sobre a 

validade do material padrão utilizado para a calibração e do grau de certeza nessa quantidade 

inicial. 

A determinação quantitativa de DNA de uma amostra tem um papel essencial para  amplificação 

do DNA por meio de PCR com múltiplos marcadores STR (Kline et al, 2005) e posterior 

separação por meio de eletroforese capilar e análise.  

Em geral, os sistemas utilizados atualmente são muito sensíveis e demandam concentração de 

DNA na faixa dos 0,5 a 2,0 ng/µL. No caso de quantidades de DNA acima das requisitadas pela 

técnica, em torno de 2,0 ng/µL, é comum observar desbalanço entre loci, picos fora da escala ou 

alargados e bífidos, além de um aumento nos produtos stutter (Butler, 2005). 

 

Figura 2: Eletroferograma da amplificação de dois locais genéticos (D18S51 e Penta E), no qual 

estão discriminados, em cada local, os dois alelos do genótipo heterozigótico desbalanceados, bem 

como o desbalanço entre os loci. Na abscissa, o tamanho do fragmento em pares de base (pb). Na 

ordenada, a fluorescência em RFU 

Fonte: IPPGF – Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense 
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Figura 3 : Eletroferograma de um local (TH01) em que observamos os dois alelos de um genótipo 

heterozigótico. Na abscissa, o tamanho dos fragmentos em pares de base (pb). Na ordenada, a 

absorção em unidades relativas de fluorescência (RFU). Cada alelo apresenta picos bífidos pela 

presença do fragmento contendo o nucleotídeo adenina (+A), ou faltando (-A), por excesso de 

DNA na reação. 

Fonte: IPPGF - Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense 

 

 

Figura 4: Exemplos de Stutter Os produtos stutter são picos (no eletroferograma) resultantes de 

falhas do processo da PCR, quando a DNA polimerase sofre um deslizamento (slippage), levando 

à formação de moléculas de DNA que são uma unidade de repetição menor do que o alelo 

correspondente.   

Fonte: IPPGF – Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense  

 



27 

 

Por outro lado, ao trabalhar com concentrações abaixo das ideais, menores que 0,1 ng/µL, podem 

prevalecer amplificações estocásticas (Kline et al, 2005). Em geral, tem-se como resultado o 

desbalanceamento dos picos dos heterozigotos e a anulação de alelos, simulando homozigose, um 

fenómeno designado de allele dropout (Gill et al., 2000), e com reprodutibilidade baixíssima 

(Vallone et al., 2006).  

 

 

 

 

Figura 5: Eletroferograma da amplificação do local genético D21S11, no qual estão discriminados 

os dois alelos do genótipo heterozigótico balanceados, indicando que a quantidade de DNA 

encontrava-se em níveis adequados para a amplificação por PCR. Na abscissa, o tamanho do 

fragmento em pares de base (pb). Na ordenada, a fluorescência em RFU 

Fonte: IPPGF – Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense 
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Figura 6: Eletroferograma da amplificação do local genético Penta E, no qual estão discriminados 

os dois alelos do genótipo heterozigótico desbalanceados. Na abscissa, o tamanho do fragmento 

em pares de base (pb). Na ordenada, a fluorescência em RFU 

Fonte: IPPGF – Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense 

 

 

                                                                            

Figura 7: Eletroferogramas da amplificação do local genético TH01 de três indivíduos que 

apresentam vínculo genético em primeiro grau; os eletroferogramas dos parentais encontram-se 

dispostos nas extremidades da figura, enquanto do filho, no centro; a) amplificação de dois alelos 

do genótipo heterozigótico; c) amplificação de um alelo do genótipo homozigótico; b) 

amplificação preferencial de um dos alelos (9.3) em um loco heterozigoto, fenômeno conhecido 

como alello dropout.  

Fonte: IPPGF – Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense 

 

 

(a)  (b) 
(c) 
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Outra questão que vem sendo amplamente discutida é a utilização indiscriminada da análise de 

DNA a partir de quantidades cada vez menores de amostra (Gilbert, 2010). Há casos em que a 

quantificação do DNA presente na amostra não é possível, mas ainda sim, são obtidos perfis 

aumentando o número de ciclos na reação de PCR (de 28-30 para 32-34 ciclos) das baixas 

concentrações de DNA. Essa técnica é denominada de Low Copy Number (LCN) e objetiva 

aumentar a chance de se obter perfil genético de amostras em que a quantidade de DNA esteja 

abaixo de 100pg (Gill, 2001). Segundo Garrido e Moura-Neto (2013), apenas no Reino Unido, 

amostras relacionadas a mais de 21 mil casos criminais foram tratadas dentro desse conceito e, em 

todos estes casos, resultados duvidosos foram gerados.  

Visando assegurar a confiabilidade, reprodutibilidade e a robustez da técnica de DNA forense, o 

National Institute of Standards and Technology (NIST) dos Estados Unidos, coordenou um ensaio 

interlaboratorial para avaliar a exatidão da quantificação de DNA, empregando diversas 

ferramentas. Os resultados desse interlaboratorial serviram como base para o processo de 

certificação de um candidato a material de referência certificado (MRC), específico para a 

quantificação de DNA humano pela PCR.  

Para tanto, Kline e cols. (2009) varreram espectrofotometricamente as amostras em cinco 

comprimentos de onda (230, 260, 270, 280 e 330) a fim de determinar contaminantes orgânicos, 

como fenóis e tiocianato, protéicos e, a molécula de interesse, DNA. Com isso, foi possível 

estabelecer uma relação entre variação na densidade óptica (DO) e concentração de DNA. Assim, 

a partir de amostras de doadores voluntários e de DNA comercial, foi produzido, caracterizado e 

disponibilizado o MRC 2372 na forma de 3 componentes, uma fonte de DNA masculina, uma 

fonte de DNA feminina e uma mistura (Kline et al., 2009).  
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1.3 – Material de Referência 

 

Segundo o Desembargador Walter Veado, a prova pericial desfruta de acentuado grau de 

credibilidade, gerando presunção de procedência e veracidade quanto aos fatos que descreve e às 

conclusões que emite (Cabral, 2003), podendo ser decisiva na formação do convencimento do 

magistrado.  

Assim sendo, consciente da importância da prova pericial, a Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (SENASP), desde 2003, quando iniciou o projeto de Implantação dos Laboratórios 

Regionais de DNA, vem adotando medidas que visam assegurar a qualidade dos serviços 

prestados pelos laboratórios forenses. Em 2009, a SENASP procurou o Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) para a implementação de um sistema de 

condutas, visando estabelecer padrões de qualidade, confiabilidade e credibilidade das análises 

forenses, além de uniformizar os procedimentos realizados pelas polícias técnicas dos Estados.  

Para tanto, os Laboratórios Forenses devem implantar um sistema de gestão de acordo com a 

norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005. Esta norma estabelece requisitos gerenciais e técnicos 

para os laboratórios de ensaio e calibração que desejam demonstrar sua competência técnica, 

comprometer-se com a melhoria contínua, produzir dados e resultados tecnicamente válidos, além 

de assegurar a rastreabilidade de todas as operações envolvidas no processo de emissão de 

resultados.  

A ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 dá importância especial à demonstração da rastreabilidade 

das medições realizadas pelos laboratórios e os materiais de referência se incluem nesse tema. 

De acordo com o Vocabulário Internacional de Metrologia - VIM (2012), um Material de 

Referência (MR) pode ser definido como um “material suficientemente homogêneo e estável em 

relação a propriedades específicas, preparado para se adequar a uma utilização pretendida em uma 

medição ou em um exame de propriedades qualitativas”. Segundo Caxeiro (2010), ele pode ser 

utilizado na calibração de um sistema de medição, na avaliação de um método de medição, no 

assinalamento de valor a outro material, e no controle de qualidade. Entretanto, deve ser utilizado 

para uma única finalidade em um sistema de medição, ou seja, como calibrador ou na validação de 

resultados. Ele pode ser uma substância pura ou uma mistura, na forma de gás, líquido ou sólido.  

Este MR torna-se um Material de Referência Certificado (MRC) quando o mesmo é 

“acompanhado de uma documentação emitida por organismo com autoridade, a qual fornece um 
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ou mais valores de propriedades específicas com incertezas e as rastreabilidades associadas, 

utilizando procedimentos válidos” (VIM, 2012).  

A rastreabilidade metrológica requerida para um MRC guarda relação com a propriedade de um 

resultado de medição, que permite a relação a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e 

documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição (VIM, 2012). 

Para que as medições sejam rastreáveis é preciso conectar qualquer material de referência ao 

Sistema Internacional de Unidades (SI). Isto é, no caso de uma solução medida pelo método 

gravimétrico, só é possível comparar resultados obtidos, caso a balança, as massas e padrões 

utilizados sejam rastreáveis ao valor de uma unidade comum, neste caso o protótipo internacional 

do quilograma, padrão primário de medição para massa (Caixeiro, 2010). Esta propriedade não 

está relacionada ao método, ao material, a um equipamento ou a uma instituição, mas a um valor 

(De Bièvre, 2000). 

As normas aplicáveis ao processo de preparação e certificação de MR e MRC são: 

 ABNT ISO GUIA 30 (2011) - Termos e definições relacionados com materiais de 

referência. 

 ABNT ISO GUIA 31 (2004) – Materiais de Referência – Conteúdo de certificados e 

rótulos. 

 ABNT ISO GUIA 32 (2000) - Calibração em química analítica e uso de materiais de 

referência certificados. 

 ABNT ISO GUIA 33 (2002) - Utilização de materiais de referência certificados. 

 ABNT ISO GUIA 34 (2012) - Requisitos gerais para a competência de produtores de 

material de referência. 

 ABNT ISO GUIA 35 (2012) –Materiais de Referência - Princípios gerais e estatísticos para 

certificação.  

O desenvolvimento de um MR/MRC deve ser realizado de acordo com os requisitos da ABNT 

ISO GUIA 35 (2012) e envolve o estudo de caracterização, homogeneidade e estabilidade. A 

estabilidade, por exemplo, deve ser avaliada em estudos de curta duração, visando determinar as 

condições de transporte, e longa duração, para simular as condições de armazenamento.  

Para a execução de todas essas etapas de estudo, o material precisa ser preparado em quantidade 

suficiente e envasado em embalagens apropriadas que garantam a sua integridade desse material 

no decorrer do período de estudo. Ao final, a partir de cálculos estatísticos adequados, o valor da 
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propriedade é declarado associado a sua incerteza de medição, que vem a ser a combinação de 

componentes de incertezas (no caso, a incerteza da caracterização, da homogeneização e da 

estabilidade).    

             Equação 1 

Em que: u2 caracterização = incerteza padrão inerente à caracterização da amostra 

u2 homogeneidade = incerteza padrão inerente à homogeneidade da amostra 

u2 estabilidade = incerteza padrão inerente à estabilidade da amostra 

Organizações internacionais como o NIST – National Institute for Standards and Technology, nos 

Estados Unidos, o IRMM – Institute for Reference Materials and Measurements, na Belgica, 

BAM – Federal Institute for Materials Research and Testing, na Alemanha e o LCG – Setting 

Standards in Analytical Science, na Inglaterra, vêm desenvolvendo materiais de referência 

certificados a fim de suprir a grande demanda em diversas áreas do conhecimento humano, tais 

como a química, a física e a biológica.  

Apesar de ter aumentado consideravelmente nos últimos anos, poucas instituições produzem e 

comercializam materiais de referência certificados no Brasil, podendo ser citado: o Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas – IPT, o Centro de Tecnologia Mineral – CETEM, o Instituto Nacional de 

Controle da Qualidade na Saúde – INCQS, unidade da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de 

Janeiro, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN e o Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO.  

Embora a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 preconize a aquisição de MRC e, segundo o 

INMETRO, a sua utilização ter um papel importante na obtenção e manutenção da acreditação de 

um laboratório, poucos utilizam esses materiais para o controle das medições devido ao seu alto 

custo e a enorme burocracia para a importação. Assim sendo, todo esforço empreendido visando 

aumentar a disponibilidade de materiais de referência nas diversas áreas contribui 

significativamente para o desenvolvimento tecnológico do país.   

Implantar um sistema de gestão de acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 é uma 

tarefa complexa, mas é condição necessária para efeitos de credenciamento de laboratório. A 

Coordenadoria Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre) é o organismo brasileiro com total 
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responsabilidade sobre todos os aspectos referentes à acreditação de laboratórios reconhecido por 

seus pares signatários do Acordo de Reconhecimento Mútuo da International Laboratory 

Accreditation Cooperation (ILAC).  
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    1.4 – Homogeneidade de um Material de Referência 

 

O estudo da homogeneidade é o primeiro requisito a ser avaliado em um candidato a material de 

referência. Visa verificar se todas as unidades de um lote produzido podem ser consideradas 

suficientemente homogêneas entre si com respeito a uma determinada propriedade. Para a 

realização do teste, um número significativo de amostras (garrafas, frascos, ampolas, cilindros, 

dentre outros) e representativo do lote deve ser selecionado aleatoriamente e retirado do lote para 

análise. A ABNT ISO GUIA 35 (2012) não estabelece um número mínimo de amostras, mas 

recomenda que este número seja entre 10 e 30 unidades do lote. O teste deve indicar as 

variabilidades da amostra dentro do recipiente e entre os recipientes estudados, além de incluir a 

incerteza relativa de tal condição.   

Os dados para o teste de homogeneidade devem ser executados em condições de estrita 

repetitividade (mesmo laboratório, mesmo analista e todas as amostras testadas no mesmo dia, se 

possível).  

A análise estatística recomendada pela ABNT ISO GUIA 35 (2012) para a verificação da 

homogeneidade é a análise de variâncias com um fator – one way (ANOVA). Esta poderosa 

ferramenta estatística é empregada para avaliar a precisão dos dados obtidos numa sequência de 

medições entre dois ou mais grupos experimentais. Ela compara todas as médias e identifica, se 

existir, diferenças entre os grupos.  

A incerteza da homogeneidade, a partir dos cálculos com ANOVA, é função dos valores da média 

quadrática (MQ) entre os frascos (MQentre) e dentro dos frascos (MQdentro) . Na análise da variância 

de um fator, a incerteza da homogeneidade é equivalente ao desvio padrão entre os frascos Sbb  e 

poderá ser calculada através da formula:   

            Equação 2 

 

Onde n = número de medições em cada frasco 
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Quando o valor de MQentre for menor que MQdentro utiliza-se para o cálculo da incerteza da medição 

a equação: 

                   Equação 3  

Onde df =  número de graus de liberdade  
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1.5 – Estabilidade de um Material de Referência 

 

O teste de estabilidade, assim como o teste de homogeneidade, é crucial no processo de 

certificação de materiais de referência. Segundo o ABNT ISO GUIA 30 (2011), a estabilidade é 

definida como “a capacidade do material de referência de manter o valor de uma determinada 

propriedade dentro de limites especificados por um período de tempo preestabelecido, quando 

estocado nas condições especificadas.” 

O teste de estabilidade compreende dois tipos de estudos: 

 O estudo da estabilidade a longo prazo, relativo ao tempo de estocagem ou tempo de 

prateleira de um MR. 

  O estudo da estabilidade a curto prazo, representando as condições de transporte do 

material. 

A ABNT ISO GUIA 35 (2012) apresenta dois planejamentos experimentais básicos para a 

avaliação da estabilidade: o estudo clássico da estabilidade e o estudo isócrono da estabilidade. 

No planejamento de estabilidade clássica as amostras são preparadas ao mesmo tempo, sob 

condições idênticas, sendo medidas em tempos separados. Assim sendo, este tipo de planejamento 

é o indicado no estudo de estabilidade de longa duração (associada às condições de 

armazenamento), uma vez que os testes são realizados em média de 24 a 36 meses com frequência 

de análise de 5 a 6 vezes durante o período determinado. As medições deste modelo são realizadas 

sob estudo de reprodutibilidade (Caxeiro, 2010). 

No planejamento de estabilidade isócrono as amostras são preparadas ao mesmo tempo, sob 

condições idênticas , porém as medições são realizadas no mesmo experimento. Este estudo é o 

mais indicado para a avaliação da estabilidade de curto prazo (relativa às condições de transporte). 

As medições deste modelo são realizadas sob estudo de repetitividade. Este estudo apresenta 

incertezas menores que no modelo clássico (Caxeiro, 2010). 
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Para avaliar a estabilidade do material a ABNT ISO GUIA 35 (2012) recomenda a análise de 

resíduos da regressão linear e a análise de variância (ANOVA). 

A incerteza da estabilidade é calculada multiplicando-se o valor do erro padrão da inclinação da 

reta pelo tempo de estudo. De acordo com a ABNT ISO GUIA 35 (2012), a equação a ser utilizada 

é:   

 

           uest = erro padrão x tempo de estudo    Equação 4 
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1.6 – Caracterização de um Material de Referência 

 

De acordo com a ABNT ISO GUIA 30 (2011), a caracterização de um MR é a determinação de 

um ou mais valores de propriedades químicas, físicas, biológicas ou tecnológicas relevantes ao uso 

pretendido. A caracterização de um MR baseia-se na exatidão do método escolhido e o valor 

certificado de propriedade representa a melhor estimativa do valor verdadeiro, acrescido da 

incerteza sobre quão correto é o resultado declarado.  

 A norma ABNT ISO GUIA 34 (2012) apresenta quatro procedimentos que podem ser empregados 

para a caracterização de um material de referência: 

 Medições por meio de um método único (método primário) em um único laboratório; 

 

 Medições por meio de dois ou mais métodos de referência independentes em um único 

laboratório; 

 Medições por meio de uma rede de laboratórios competentes empregando um ou mais 

métodos de exatidão comprovada; 

 Medições utilizando uma rede de laboratórios competentes, utilizando um método 

específico.  

A escolha do procedimento pelo produtor para a caracterização dependerá do tipo de material de 

referência produzido, da disponibilidade do método e da competência dos laboratórios envolvidos.  

Após a caracterização do material, um certificado deverá ser elaborado, de acordo com os 

requisitos da norma ABNT ISO GUIA 31 (2004), contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

nome do material de referência, nome e endereço do produtor do material de referência, código do 

material de referência, data da certificação e o tempo de prateleira, instruções para as condições de 

armazenamento, descrição geral do material, uso pretendido, instrução para o uso apropriado e a 

declaração da homogeneidade e da estabilidade.  

Um relatório também poderá ser preparado fornecendo em maiores detalhes os procedimentos de 

preparo, as técnicas utilizadas para os testes de homogeneidade, estabilidade e caracterização do 

material de referência. 
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1.6.1 – Métodos para Determinação de Propriedades do MRC 

1.6.1.1 - Espectrofotometria de Absorção Molecular na Região do Ultravioleta 

É uma das ferramentas mais úteis na análise quantitativa em função de sua sensibilidade, 

seletividade, boa exatidão, facilidade de aquisição de dados, além do custo relativamente baixo 

(Skoog et al., 2002). 

Esta técnica analítica está baseada na medida da transmitância T ou absorbância A de soluções 

contidas em células ou cubetas transparentes tendo um caminho óptico de b cm. Um 

espectrofotômetro mede a quantidade de luz que foi absorvida por uma solução que contém n 

átomos, íons ou moléculas absorventes. Essa medida é descrita pela Lei de Lambert-Beer que dá a 

relação entre intensidade da luz incidindo na solução (I₀) e a intensidade da luz saindo da solução 

(I). 

    Log (I0/ I) =A=cl    Equação 5 

A= absorbância 

= absorvidade molecular ou coeficiente de extinção 

c= concentração do material absorvedor 

l= espessura da amostra da amostra através da qual a luz passa. 

A base do conceito é que quando uma luz incide sobre uma substância uma parte dela é absorvida 

seletivamente conforme a sua estrutura molecular e atômica. Os elétrons dessa substância em seu 

estado fundamental absorvem a radiação de um certo comprimento de onda, se excitam, e pulam 

para orbitais de maior energia. A quantidade de radiação absorvida está relacionada com a 

concentração de átomos no estado fundamental. 

Em função da linearidade prevista na Lei de Lambert-Beer, a faixa de absorbância que os 

espectrofotômetros normalmente lêem com precisão varia entre 0,1 a 1,0, o que corresponde a uma 

concentração de 5 a 50 µg/mL (Sambrook et al., 1989). Meios contendo valores muito reduzidos 

ou muito altos de analito podem causar um desvio da relação linear entre absorbância e 

concentração, provocando erros na estimativa de sua concentração (Skoog et al., 2002).    
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Na análise espectrofotométrica da molécula de DNA, a absorbância a 260nm é proporcional a sua 

quantidade, com passo óptico de 1 cm. 

Tabela 1: Concentração de DNA para a variação de uma unidade na DO a 260nm com passo ótico 

de 1 cm. 

 

 

Uma densidade óptica (DO) de 1 corresponde a uma concentração de 50ng/µL de DNA de fita-

dupla (Sambrook et al., 1989). 

 

 

Figura 8: Variação da densidade ótica em varredura espectral de amostra de DNA. 

Fonte: Modificado por Kline et al, 2009. 

 

Assim, é comum as amostras de DNA estarem contaminadas com outros compostos orgânicos, tais 

como proteína e RNA. A relação de absorção em 260/280 é geralmente empregada para avaliar a 

contaminação da amostra por proteína, uma vez que estas em solução absorvem a 280nm. 

Dessa forma, a determinação do grau de pureza da solução de DNA é calculado através da relação 

A260 / A280 que deve ser entre 1.8 e 2.0.    
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 1.6.1.2 – PCR em tempo real ou qPCR 

 

A PCR é uma poderosa ferramenta de biologia molecular que promove in vitro, em poucas horas e 

sem o uso de células, a síntese de fragmentos de DNA, usando uma enzima polimerase 

termoestável, oligonucleotídeos iniciadores ou primers, os quatro deoxinucleotídeos trifosfato 

(dNTPs), MgCl2 e uma plataforma automatizada denominada de termociclador (Roche, 2003).  

A reação de polimerização acontece por meio de artifícios de variação de temperatura e, por meio 

desta, milhões de cópias de uma sequência alvo pode ser obtida. 

A PCR envolve três etapas básicas por ciclo: a primeira etapa é a desnaturação da dupla fita de 

DNA. A temperatura em torno de 96ºC rompe as ligaçõess de hidrogênio entre os pares 

complementares de nucleotídeos, separando as duas fitas de DNA. O segundo evento do ciclo é o 

anelamento. Nesta etapa, a uma temperatura que varia entre 58ºC a 65ºC, dois iniciadores, que 

funcionam como doadores de OH
- 

da reação de polimerização, pareiam com a região 

complementar das fitas do DNA molde flanqueando a região que será duplicada. A última fase do 

ciclo é denominada de extensão. Nesta etapa, a temperatura em torno de 72º C propicia que a 

enzima polimerase adicione nucleotídeos complementares na sequência alvo delimitado pelos 

iniciadores. A Taq polimerase sintetiza, exclusivamente na direção 5’ para 3’ (Pelt-Verkuil et al., 

2008). 

 A reação de amplificação em tempo real é uma variante da PCR convencional e possibilita o 

monitoramento da PCR enquanto ela progride. Esse ensaio mede a quantidade de DNA alvo 

durante cada ciclo de amplificação da PCR de maneira precisa e com maior reprodutibilidade 

(Novais et al, 2004).  

O procedimento segue o princípio geral de uma PCR, apresentando as suas três fases 

características: fase de crescimento exponencial, fase de crescimento linear e fase estacionária 

(Kubista et al., 2006). Estas fases podem ser observadas num gráfico de fluorescência versus o 

número de ciclos da PCR. 
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Figura 9: O gráfico de amplificação da PCR em tempo real mostra 3 fases distintas: fase de 

crescimento exponencial, fase de crescimento linear e a fase de platô. No ponto referido como CT 

a fluorescência aumenta acima da linha basal, de forma exponencial. Amostras mais concentradas 

(com maior número de cópias de DNA iniciais) mostram valores menores de CT. 

 Fonte: Adaptado de Kubista et al., 2006 

 

Um parâmetro denominado pelo programa da qPCR é o Threshold, que vem a ser uma linha  

paralela ao eixo referente ao número de ciclos, ajustada acima da linha de base, na altura que se 

inicia a fase de exponencial de amplificação, representa o limiar de detecção. Um aumento de 

fluorescência acima do Threshold indica a detecção de alvo acumulado. O parâmetro Ct (cycle 

threshold) é definido como o ciclo no qual a fluorescência ultrapassa o Threshold (Heid et al., 

1996; Kubista et al., 2006; Pelt-Verkuil et al., 2008). 

Qualquer amostra de concentração desconhecida pode ser comparada com uma curva padrão de 

DNA de concentrações conhecidas. O Ct da amostra desconhecida é comparado com o Ct de cada 

amostra da curva padrão. Desta forma,a concentração inicial da amostra desconhecida é facilmente 

calculada (Kubista et al., 2006). 

 

 

 



43 

 

 

Figura 10: Gráfico contém sete curvas de resposta da PCR em tempo real com diferentes 

concentrações de DNA inicial, desde 1 pg a 1 μg. Na abscissa, o número de ciclos. Na ordenada, a 

absorção em unidades relativas de fluorescência (RFU). Amostras mais concentradas mostram 

valores menores de Ct. Na PCR em tempo real é avaliado o momento de aparecimento do sinal, e 

não quanto sinal é gerado após um dado número de ciclos. 

Fonte: Adaptado de Kubista et al., 2006 

Atualmente, em relação aos métodos químicos de fluorescência, duas tecnologias são as mais 

utilizadas: SYBR® Green e TaqMan®  

O SYBR® Green é um fluoróforo de baixo custo, com boa sensibilidade, que se liga de forma  

covalente à dupla cadeia de DNA e quando excitado pelo sistema ótico do termociclador emite 

fluorescência verde que é medida e convertida numa quantidade de DNA. As moléculas não-

ligadas de SYBR® Green, em suspensão no meio de reação, emite uma fluorescência fraca que é 

subtraída pelo software durante a reação. Durante a polimerização catalisada pela polimerase as 

moléculas SYBR® Green se ligam ao produto recém-sintetizado, e um aumento da fluorescência é 

observado em tempo real, o que possibilita a sua quantificação e o monitoramento contínuo da 

reação. Desta forma, o DNA amplificado é determinado (Mackay et al, 2007).  Na etapa de 

desnaturação as moléculas do fluoróforo são liberadas e uma queda no sinal da fluorescência é 

observada. Apresenta, entretanto, a desvantagem de não ser específico podendo se ligar em todo o 

DNA de fita dupla e aos dímeros dos iniciadores ou outros produtos inespecíficos, superestimando 

a concentração do fragmento alvo (Mackay et al, 2007; Oliveira, 2010).    

TaqMan® é uma sonda (fragmento de DNA marcado com fluorescência usado para hibridizar 

outra molécula de DNA) utilizada para detectar sequências específicas nos fragmentos de DNA 

amplificados pela PCR (Pelt-Verkuil et al., 2008).  O sistema TaqMan® apresenta vantagens em 
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relação aos sistemas que utilizam corantes intercalantes, uma vez que a utilização desta sonda 

fluorescente permite a detecção somente de produto de amplificação específico conforme este se 

acumula durante os ciclos da PCR.  

Esta sonda apresenta na extremidade 5’ um fluorocromo repórter e na extremidade 3’ um 

bloqueador ou quencher que aceita a energis da molécula repórter e a dissipa na forma de luz ou 

calor (Pelt-Verkuil et al., 2008). Durante a reação de PCR em tempo real as sondas se hibridizam 

com a sequência alvo, com a qual apresentam uma total complementariedade. Posteriormente, as 

sondas hibridizadas são detectadas pela enzima Taq DNA polimerase que cliva as sondas através 

da sua atividade exonucleotídica  5’ – 3’. Esta clivagem separa o fluoróforo do bloqueador 

aumentando o sinal de fluorescência que é detectado pelo aparelho, ultrapassando o limiar CT  

(Novais e Pires-Alves, 2004; Pelt-Verkuil et al., 2008) A principal desvantagem do sistema 

TaqMan é a necessidade de síntese de diferentes sondas para sequências distintas. 
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2.  OBJETIVOS  

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho consiste em fornecer uma sistemática para a preparação de um material 

de referência para a quantificação de DNA humano, dentro dos conceitos e diretrizes das normas 

ABNT ISO GUIA 34 (2012) e ABNT ISO GUIA 35 (2012), específicas para materiais de 

referência.  

 

2.2 Objetivo específicos  

 

Sistematizar o processo de produção de um candidato a material de referência e identificar 

problemas inerentes ao mesmo; 



46 

 

3 . MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 - Amostra de sangue 

 

Foi utilizada na pesquisa uma bolsa de sangue total humano de doador do sexo masculino e não 

identificado, com volume aproximado de 300 mL, fornecida pela Empresa Prestadora de Serviços 

Médicos em Hematologia e Hemoterapia – SERUM – filial Centro, localizada na Rua do 

Riachuelo nº 43, 3º andar, Hospital da Ordem do Carmo. De acordo com o discriminado na 

etiqueta colada no frontispício da bolsa, foram realizados os seguintes ensaios imunológicos e 

sorológicos: classificação AB0 e RH, pesquisa de anticorpos irregulares, pesquisa de hemoglobina 

S, pesquisa de Sífilis, Hepatite B, Hepatite C, Doença de Chagas (2 testes), HIV (2 testes), HTLV 

e TGP (enzima hepática). 

 

3.2 –Transporte e armazenamento 

 

Previamente refrigerada, a bolsa foi transportada da empresa fornecedora até o Laboratório de 

DNA do IPPGF, dentro de uma caixa de isopor vedada. No Laboratório foi estocado a uma 

temperatura de 4ºC a 8ºC por três dias, quando iniciou o procedimento de extração. 

 

3.3 – Extração do DNA pelo método Salting Out 

 

Independente do método escolhido para extrair o DNA, sempre são utilizados reagentes 

específicos que visam a lise da membrana celular, a precipitação das proteínas, isolamento e 

posteriormente a eluição do DNA. No presente estudo, o método “Salting Out” foi escolhido por 

ter sido a metodologia utilizada pelo NIST para produzir o Material de Referência Certificado 

2372 para a quantificação de DNA humano (SRM 2372).  
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O método baseia-se no princípio de que altas concentrações de sais precipitam proteínas de  

soluções. Os sais desidratam as proteínas atraindo as moléculas de água do meio, de modo a ficar 

menos disponível para as moléculas protéicas Em seguida promove-se o isolamento do DNA 

genômico por precipitação etanólica. 

 

3.3.1 – Protocolo Salting Out empregado 

 

Retirado da refrigeração, o sangue foi homogeneizado lentamente, no interior da bolsa, 

empregando-se movimentos manuais de inversão, por aproximadamente 5 min. 

A extração de DNA genômico foi realizada após lise osmótica das hemácias seguida de extração 

(Miller et al.,1988). Cerca de 100 mL de sangue foi transferido da bolsa para um frasco de 500 mL 

em que foram adicionados 300 mL de Tampão de Lise de Hemácias (SLR - 10mM Tris-HCl, pH 

7,5, 5mM MgCl, 10mM NaCl). Após ser homogeneizada manualmente e lentamente, a solução foi 

mantida por 30 min em gelo. Durante esse período, a cada 5 min submetia-se a solução a 

movimentos rotatórios por curtos intervalos de tempo, a fim de garantir a sua homogeneidade e a 

lise das hemácias. Findos os 30 min, a suspensão de células foi distribuída em tubos de 50 ml de 

solução e centrifugada clínica a 500g por 3 minutos. As células brancas foram lavados pelo menos 

duas vezes com 50 mL de SLR e a suspensão foi  centrifugada nas mesmas condições. Todas as 

suspensões foram concentradas em um único tubo e ressuspensa com 10 mL de Tampão de 

Incubação (SLB -20mM Tris-HCl, 10mM EDTA, 50mM NaCl). Adicionou-se 200 µL de SDS 

10% e 55 µL de proteinase K (UBS®) a 20 mg/mL. A solução foi incubada a 56ºC por 2 horas, e 

em seguida a 65ºC por 5 minutos para inativar possíveis nucleases. Em seguida 3 mL de NaCl de 

uma solução saturada foram adicionados e a mistura chacoalhada vigorosamente com as mãos até 

a formação de uma espuma espessa, seguido de centrifugação por 10 minutos, a 1100g. O 

sobrenadante foi transferido para um tubo novo, adicionou-se 2X o volume de etanol absoluto a 

temperatura ambiente, seguido de agitação manual por inversão do tubo até o aparecimento das 

fibras de DNA. Lentamente, e com cautela, o sobrenadante foi desprezado. O precipitado foi 

lavado com 20 mL de álcool 70% gelado, com o objetivo de retirar qualquer resíduo de sal. 

Procedeu-se novamente o descarte do sobrenadante. Por fim, foi adicionado 5 mL de TE
-4  

(10mM 

Tris-HCl e 0,1 mM EDTA, pH 8,0), a fim de solubilizar o DNA.  
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3.4 – Homogeneização da solução estoque de DNA 

 

Logo após a extração, a solução foi homogeneizada manualmente por inversão do tubo por 

aproximadamente 1 minuto e, em seguida, incubada a 37ºC por pelo menos 24h, até o precipitado 

dissolver. Depois foi estocado a uma temperatura de 4º a 8ºC por pelo menos cinco dias. 

 

3.5 – Determinações espectrofotométricas em UV  

 

As determinações espectrofotométricas em UV foram efetuadas nos seguintes equipamentos: 

3.5.1 - Espectrofotômetro da marca PerkinElmer, modelo Lambda Bio+ e cubeta de quartzo da 

marca PerkinElmer Instruments de 50 uL, de 1 cm de percurso ótico, modelo UV/VIS 

SpectroscopyCells, Part nº B0631079, localizado no Laboratório de Radiobiologia Molecular do 

Instituto de Biofísica Carlos Chagas da UFRJ, com faixa de leitura de 190 nm a 1100 nm e 

precisão do comprimento de onda de +/- 2 nm. As medições de Densidade Óptica (DO) foram 

feitas em 4 comprimentos de onda (230, 260, 280 e 320 nm), que são tradicionalmente utilizados 

na avaliação da qualidade e da quantidade de DNA.  

3.5.2 – Espectrofotômetro da marca Thermo Scientific, modelo NanoDrop® 2000, de espectro 

completo (190 a 840 nm) e precisão de comprimento de onda de +/- 1,8 nm, capaz de analisar 

amostras com apenas 0.5 uL, caminho ótico de 1mm, com software de análise, localizado no 

Laboratório de Metabolismo Macromolecular Firmino Torres de Castro, do Instituto de Biofísica 

Carlos Chagas da UFRJ.   

Água MilliQ foi utilizada para zerar os instrumentos. 

 

3.6 – Análise espectrofotométrica da solução estoque do DNA 

 

A solução estoque do DNA foi quantificada e avaliada quanto ao seu grau de pureza em 

espectrofotômetro na faixa do UV. 
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Para determinar o valor da concentração do material preparado, 100 µL da solução estoque foi 

submetido à leitura no espectrofotômetro, modelo Lambda Bio+. Posteriormente, 3 alíquotas da 

solução estoque foram respectivamente diluídas 1X (1:1), 2X (1:2) e 3X (1:3) em água UltraPura. 

As soluções foram quantificadas no mesmo equipamento. 

A quantificação foi feita a 260 nm. A relação entre as absorbâncias 260 e 280 nm foi utilizada para 

indicar a pureza do material. 

 

 3.7 – Análise do grau de pureza do DNA por gel de agarose  

 

A integridade do DNA e o seu grau de pureza foram analisados por eletroforese em gel de agarose. 

Os geis foram preparados com 1,0 % de concentração de agarose em tampão TBE (10mM tris, 

30mM borato, 1mM EDTA) a 1X.  Foi adicionado no gel 1µL do material de referência 

juntamente com 2µL de tampão de amostra contendo xilenocianol FF, 0,25%; azul de bromofenol, 

0,25%; ficol 400, 15%. Para permitir uma estimativa visual do tamanho do DNA foi utilizado 

também um marcador de peso molecular da marca Axygen (1Kb Ladder DNA marker).  

 

3.8 – Diluição da solução estoque 

 

Após o término dos processos de quantificação e análise do grau de pureza, a solução estoque de 

DNA foi diluída com TE
-4

 para uma concentração teórica de 12 ng/µL. A solução foi 

homogeneizada manualmente, com suaves movimentos de inversão do recipiente, por 

aproximadamente 30 minutos.   

 

3.9 – Envase  

 

O material foi envasado diretamente em microtubos plásticos com capacidade para 2 mL, dotados 

de tampa de rosca e anel de borracha. O procedimento foi realizado em capela de fluxo laminar 

para evitar a contaminação do candidato a material de referência.  

 



50 

 

 

Figura 11: Microtubos plásticos, com tampa de rosca, usados no envase do material de referência 

 

3.9.1 - Primeiro envase 

  

Imediatamente após o término da homogeneização, uma alíquota da solução diluída foi envasada 

em 134 microtubos, contendo, em cada um, 100 uL de solução de DNA. Os tubos foram 

numerados sequencialmente, na ordem do envase, com algarismos arábicos, produzidos com 

caneta de tinta indelével. Os frascos foram fechados e acondicionados em caixa subdividida por 

divisórias que garantiram que os tubos se mantivessem na vertical. O lote foi armazenado numa 

faixa de temperatura entre 4ºC a 8ºC . 

 

3.9.2 – Desenvase 

 

O conteúdo líquido contido nos 134 microtubos foi coletado e transferido para um tubo de 15 mL. 

Os microtubos remanescentes foram descartados. O procedimento foi realizado em capela de fluxo 

laminar para evitar a contaminação do candidato a material de referência 
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3.9.3 – Segundo metodologia de homogeneização 

 

Após o desenvase, a solução de DNA transferida para o tubo de 15 mL foi homogeneizada, a 

temperatura ambiente, em equipamento apropriado (plataforma automatizada), com suaves 

movimentos por 36 horas.  

 

3.9.4 – Segundo envase 

 

Imediatamente após o término da homogeneização (item 3.9.3), a solução foi novamente envasada, 

utilizando-se novos microtubos plástico, num total de 42 tubos, contendo, em cada um, 200 µL de 

solução do material preparado. A cada cinco tubos envasados procedia-se, manualmente, por cerca 

de um minuto, a inversão do tubo contendo a solução de DNA.  

A identificação e o armazenamento dos tubos foram realizados conforme descrito no item 3.9.1. 

 

3.10 - Seleção dos frascos (Randomização) 

 

A seleção dos tubos para a realização dos testes de homogeneidade, estabilidade e caracterização 

foi feita ao acaso, utilizando-se uma função do programa Microsoft Excel®, com o objetivo de 

garantir que cada unidade do lote tivesse a mesma probabilidade de ser incluído como amostra nos 

estudos.  

 

3.11 – Método analítico utilizado nos estudos de homogeneidade e estabilidade   

 

Um método analítico deve ser selecionado para realizar as determinações de estudos de 

homogeneidade e estabilidade do material preparado. O método selecionado foi a determinação da 

concentração de DNA por meio da técnica de Espectrofotometria de Absorção Molecular no 

Ultravioleta. 
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3.12 - Teste de homogeneidade da solução de DNA 

 

3.12.1 – Teste após o primeiro envase   

 

Imediatamente após o primeiro envase foi realizado o teste de homogeneidade em 10 unidades do 

lote selecionadas aleatoriamente. O volume total de cada frasco, ou seja, 100 µL de solução, foi 

utilizado para a determinação da concentração de DNA por espectrofotometria de UV, no aparelho 

descrito no item 3.5.1. Foram realizadas três leituras da concentração da solução, em condições de 

repetitividade, e após a medição, a solução foi descartada. As medições foram realizadas numa 

faixa de temperatura entre 23ºC a 25ºC. 

No final do teste, os resultados obtidos foram analisados e supostos valores discrepantes (outliers) 

foram testados pelo Teste de Grubbs (item 3.16.1).  

 

3.12.2 – Teste após a segunda metodologia de homogeneização 

 

Transcorrido o tempo pré estabelecido de homogeneização na plataforma automatizada foram 

retiradas três alíquotas de 1 µL do fundo, três do meio e três da superfície da solução de DNA, 

totalizando nove amostras. As amostras foram analisadas por espectrofotometria de UV para a 

demonstração preliminar da homogeneidade. As alíquotas foram medidas no NanoDrop® 2000 em 

condições de repetitividade. As medições foram realizadas numa faixa de temperatura entre 23ºC a 

25ºC. Os resultados foram analisados e avaliados como descrito nos itens 3.16.2 e 3.16.3. 

 

3.12.3 – Teste após o segundo envase   

 

Imediatamente após o segundo envase foi realizado o teste de homogeneidade em 11 unidades do 

lote selecionadas aleatoriamente. Três alíquotas de 1 µL foi retirada de cada frasco para a 

determinação da concentração de DNA por espectrofotometria de UV. As alíquotas foram medidas 

no NanoDrop® 2000 em condições de repetitividade. As medições foram realizadas numa faixa de 
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temperatura entre 23ºC a 25ºC. Os resultados foram analisados e avaliados como descrito nos itens 

3.16.1, 3.16.2 e 3.16.3. 

 

3.13 – Teste de estabilidade  

 

O estudo da estabilidade em longo prazo foi realizado por 12 meses após o preparo do lote, tendo 

sido utilizado 4 pontos no tempo (01, 03, 06 e 12 meses). Quatro tubos do lote foram selecionados 

previamente e aleatoriamente para este fim. Três alíquotas de 1µL foram retiradas respectivamente 

de cada tubo para a determinação da concentração de DNA por espectrofotometria em UV. As 

medições foram realizadas no NanoDrop® 2000 em condições de reprodutibilidade.  

Valores discrepantes (outliers) foram testados pelo teste de Grubbs, antes da avaliação dos 

resultados (item 3.16.1). 

Para a avaliação estatística da estabilidade foi aplicada a metodologia indicada pela ISO GUIA 35, 

que estabelece a utilização da análise de regressão linear simples para a verificação da relação 

entre duas variáveis (concentração x tempo).  

A avaliação da estabilidade de curto prazo foi realizada quatro meses depois do segundo envase. 

Após este período foram selecionados aleatoriamente 2 frascos para o estudo da simulação das 

condições de transporte. O frasco 09 foi submetido à temperatura de 23ºC (temperatura ambiente), 

enquanto, o frasco 20, a temperatura de 37ºC (banho seco). O tempo de estudo consistiu de 7 dias. 

Finalizado o estudo, realizou-se uma eletroforese em gel de agarose a 1% para confirmar a 

qualidade do DNA após a simulação das condições de transporte.  

A temperatura de referência para o estudo foi a temperatura aproximada de 8ºC (temperatura de 

geladeira). O frasco 15 foi selecionado randomicamente para este fim. 

 

3.14 – Método analítico utilizado no estudo de Caracterização 

 

A caracterização do material foi realizada pelo ensaio qPCR,, aproximadamente 1 ano após a 

produção do material, com o emprego do Kit Quantifiler® Duo DNA Quantification, da empresa 

Applied Biosystems®, de acordo com as indicações do fabricante, especificadas no manual de 
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utilização, e o equipamento ABI 7500 Real Time PCR Instrument (Applied Biosystems®). Um 

tubo do lote preparado foi selecionado randomicamente para o ensaio. 

Uma curva padrão foi preparada a partir de uma solução estoque contendo 97,0 ng/µL de DNA. 

Quatro diluições seriadas foram realizadas a fim de se obter as seguintes concentrações: 24,25; 

8,1; 2,7 e 0,9 ng/μl. As diluições foram efetuadas em água MilliQ
.  

O padrão de referência Control DNA 9947 A (10 ng/µL) – Série: 25043005 incluso em kit 

comercial da empresa Promega Corporation, foi utilizado como controle positivo. 

Água MilliQ foi utilizada como controle negativo. 

As reações de amplificação foram preparadas para um volume final de 25 µL, sendo 23 µL da 

mistura de reação e 2µL de cada amostra de DNA (amostra selecionada para o ensaio, controles 

positivos, negativo e diluições padrão).   

O
 
estudo das quatro diluições padrão, dos controles positivos, negativo e da amostra questionada 

foi realizado em triplicata numa placa de 96 poços de reação. 

A análise dos dados foi realizada pelo Programa SDS, da Applied Biosystems.   

 

3.15 – Amplificação do DNA por PCR 

 

Após 400 dias do preparo do material candidato a material de referência, foi realizada uma reação 

de PCR no termociclador GeneAmp® PCR System 9700 Thermal Cycler (Applied Biosystems), 

com o emprego do sistema multiplex de identificação humana Power Plex®16 HS System, 

(Promega Corporation), de acordo com as indicações do fabricante.  

As reações de amplificação foram preparadas para um volume final de 12,5µL, sendo 3,7 µL da 

mistura de reação e 8,8µL de cada amostra: a) tubo selecionado para o ensaio; b) controle positivo 

- DNA padrão 9947, (Applied Biosystems); c) controle negativo – (água MilliQ), e d) escada 

alélica - PowerPlexR 16 HS Allelic Ladder, ( Promega Corporation).   

Para esta reação, o material preparado foi diluído (1:10) em água MilliQ, em micro tubo cônico de 

0,5 mL.  
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3.16 – Análise de fragmentos 

 

Apos amplificação, 1μL de produto de PCR das amostras a serem analisadas (material de 

referência e dos controles de reação), bem como da escada alélica PowerPlexR 16 HS Allelic 

Ladder, (Promega Corporation), utilizada para indicar a posição dos possíveis alelos, foram 

adicionados a 9,5μL de Hi-Di™ Formamide, (Applied Biosystems) e a 0,5μL de padrão interno 

ILS (Internal Lane Standard) 600, (Promega Corporation), para ser analisado por eletroforese 

capilar, em condições desnaturantes. A análise foi realizada num ABI PRISM™ 3100 Avant 

Genetic Analyser , com polímero 3100 POP-4™ Polymer e utilizando os softwares ABI PRISM 

3100 Data Collection v.4,0 e ABI PRISM 3100 GeneMapper v. 3.2, (Applied Biosystems). O 

tamanho dos fragmentos foi determinado por comparação com o padrão interno ILS 600.  

 

3.17 - Estudo da linearidade da faixa de trabalho 

 

Para o estudo da linearidade da faixa de trabalho dos espectrofotômetros foram preparadas três 

curvas padrão usando uma solução com concentração conhecida de DNA (200 ng/ µL) a partir da 

qual foram feitas diluições seriadas em TE nas concentrações 50; 25; 12,5; 6,75 e 3,375 ng/ µL e 

posteriormente submetidas à leitura em 260nm. 

A linearidade da faixa de trabalho foi efetuada usando o método de regressão linear, representada 

pela equação tipo: y = ax + b, em que y é a resposta medida (absorbância), x é a concentração de 

DNA, a é a estimativa da inclinação e b é a estimativa da interseção e é determinada pelo 

coeficiente de correlação “r” para estimar a qualidade da curva obtida. 

 

3.18 - Análise de dados  

 

Os dados coletados após as medições foram ordenados, estruturados e sumarizados. Nesta fase 

inicial, foram utilizados gráficos, tabelas e medidas descritivas a fim de se identificar valores 

discrepantes com relação à amostra como um todo. Ao final desta etapa inicial, os dados foram 
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convertidos em informações úteis a partir de comparações de grandezas estatísticas, tais como a 

média, o desvio padrão e a variância. Estas comparações permitiram fazer inferências estatísticas 

em parâmetros do lote produzido. Tais inferências basearam-se na rejeição ou aceitação de 

hipóteses formuladas durante os testes estatísticos e permitiram estabelecer afirmações e tomadas 

de decisão a respeito deste lote. 

 

3.18.1 - Teste de Grubbs  

 

Após os estudos de homogeneidade, estabilidade e de caracterização foi realizado o teste de 

Grubbs nos conjuntos de medições. Este teste tem como objetivo identificar um ou mais valores 

dispersos que diferem dos demais membros do conjunto de dados. Esses valores são denominados 

de discrepantes ou “outliers” e foram levados em consideração, pois as principais causas são erros 

de medição, erros de execução e variabilidade inerente dos elementos da população em estudo. 

Para a realização do teste de Grubbs os valores foram ordenados em ordem crescente com 

posterior checagem da existência de valores dispersos nas extremidades do conjunto. Valores 

dispersos foram rejeitados e retirados do conjunto de dados. Novos testes foram realizados até que 

os valores foram aceitos. O teste foi então realizado verificando a existência de dois valores 

dispersos nas extremidades do conjunto de dados. Os valores de G calculados foram comparados 

com um valor tabelado em um nível de significância de 5%. Um valor aberrante é detectado se 

Gtabelado>Gcalculado. 

Equações 6 e 7  para testar um valor disperso:
 

G1    =   X – X 

             s 

       

    Gx = Xn – X 

               s 

Em que: 

S é o desvio padrão; 

X a média 
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3.18.2 Análise de Variância (ANOVA) 

 

A estatística F da ANOVA baseia-se na decomposição da variação total da variável em duas 

frações. A primeira é a variação entre as médias obtidas de frasco para frasco, quando comparadas 

com a média geral de todos os indivíduos do experimento (variância entre). A segunda é a variação 

das replicatas de análise (variância dentro). O teste objetiva testar a hipótese de igualdade entre as 

médias (H0). Se o Fcalculado > Ftabelado H0 é rejeitado, ou seja, há diferença significativa em pelo 

menos um par de médias, ao nível de significância escolhida. 

Na tabela 3 encontram-se as equações e termos para o cálculo da análise de variância (ANOVA) 

um fator.  

 

Tabela 3: Equações e termos para o cálculo da análise de variância (ANOVA) um fator 

 

Em que:  

Ti = soma das medições para um mesmo frasco; 

T = soma de todas as medições; 

N = número total de medições;  

n = número de alíquotas de um mesmo frasco; 

h = número de frascos.h 

Este estudo foi realizado utilizando-se a função estatística do programa Microsoft Excel®.  
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3.18.3 - Regressão Linear 

 

A regressão linear é a abordagem estatística utilizada para avaliar os dados e estimar a incerteza 

obtida no estudo de estabilidade. Na regressão linear univariada, existe sempre uma variável 

simples dependente e uma ou mais variáveis independentes. Nos estudos de estabilidade verifica-

se a existência de uma tendência significante do valor do MR/MRC ao longo do tempo. A 

estabilidade é aceita quando o valor de p é maior que 0,05. Este estudo foi realizado utilizando-se a 

função estatística do programa Microsoft Excel®. 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

4.1 – Ensaio preliminar: estudo da linearidade dos espectrofotômetros 

 

O método espectrofotométrico apresentou linearidade adequada a 260 nm na faixa de concentração 

entre 50 e 3,375 ng/µL com equação de reta y = 0,02x + 0,0002, em que y é a absorbância (nm) e x 

a concentração (ng/µL). O coeficiente de determinação obtido foi r
2
 = 1, comprovando a 

adequação do método ao intervalo avaliado (Amarante Junior, 2001). Este resultado indica que o 

método possui alta sensibilidade de quantificação. 

 

 

             Figura 12: Representação gráfica da curva padrão de concentração de DNA(ng/µL) por                     

absor (nm). 

 

 

 

n
g
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4.2 - Confirmação da qualidade do produto da extração de DNA 

 

A figura 13 mostra a imagem obtida da corrida eletroforética do produto da extração do DNA, em 

relação a um padrão de tamanho molecular de 1 kb, expresso como número de pares de 

nucletídeos (bp). A análise comparativa indicou que o protocolo de extração utilizado permitiu 

isolar DNA íntegro, de pureza satisfatória, com peso molecular acima de 10 kb.  

A confirmação da qualidade da amostra de DNA foi realizada por inspeção visual em gel de 

agarose a 1%, como mostra a figura 13. 

 

Figura 13: Análise eletroforética do produto da extração de DNA em gel de agarose a 1%.   

 

4.3 – Análise preliminar da concentração da solução estoque de DNA 

 

A solução estoque de DNA foi quantificada por espectrofotometria na faixa do ultravioleta (UV) e 

apresentou a absorbância de 3,12 U a 260 nm.  

Considerando que em uma solução de DNA de fita dupla a concentração de 50 ng/µL apresenta 

densidade ótica de 1,0 a 260 nm  (Sambrook et al., 1989), foi possível estimar a concentração de 

DNA na solução estoque cujo valor é de 156 ng/µL.   

 

10.000 bp 
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4.4 - Determinação da concentração e grau de pureza da solução estoque de DNA por 

espectrofotometria em UV 

 

Em função da linearidade prevista na Lei de Lambert-Beer, a faixa de absorbância que os 

espectrofotômetros normalmente lêem com precisão varia entre 0,1 a 1,0 o que corresponde a uma 

concentração de 5 a 50 µg/mL de DNA de fita-dupla. Uma vez que a concentração de DNA da 

solução estoque foi estimada em 156 ng/µL, a relação entre a absorbância e a concentração 

apresenta-se fora da linearidade. Para evitar erro na estimativa da concentração da solução estoque, 

esta foi diluída 1X, 2X e 3X. A diluição foi levada em conta posteriormente para os cálculos de 

concentração. 

O Quadro 2 mostra a média das três leituras obtidas no espectrofotômetro da solução estoque de 

DNA diluída 1X (1:1), 2X (1:2) e 3X (1:3). 

 

Quadro 2: Leituras espectrofotométricas da solução estoque de DNA diluída 1X (1:1), 2X (1:2) e 
3X (1:3)  

 1X (1:1) 2X (1:2) 3X (1:3) 

A230 1,39 0,930 0,691 

A260 1,566 1,050 0,780 

A280 0,847 0,57 0,422 

A320 0,036 0,031 0,025 

260/280 1,85 1,84 1,85 

260/230 1,13 1,13 1,13 

ng/µL 78 52,5 39 

Conc x fator de diluíção 156 157,5 156 
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De acordo com os resultados apresentados no Quadro 4, a concentração de DNA estimada na 

solução diluída 3X é de 156 ng/µL . Este resultado corrobora com a concentração de DNA 

estimada da solução estoque. Apesar da solução diluída 2X estar contida no intervalo da reta de 

calibração, a pequena variação observada da concentração de DNA pode ser decorrente do 

processo de pipetagem na elaboração da solução.  Mesmo fora do intervalo de concentração 

especificado, não se observou alteração da concentração de DNA na solução diluída 1X. 

Isto implica que o método espectrofotométrico de absorção no ultravioleta para quantificação de 

DNA apresenta linearidade, exatidão e precisão adequadas ao uso pretendido.  

A pureza da amostra também pode ser avaliada pela relação espectrofotométrica A260/A280. O 

resultado obtido foi de 1,85. Uma vez que soluções puras de DNA apresentam uma razão entre 1,8 

a 2,0, a pureza da solução estoque de DNA foi considerada satisfatória. 

Com a concentração e a pureza da solução estoque de DNA determinadas, procedeu-se a diluição 

da solução de DNA com TE
-4

 para uma concentração teórica de 12 ng/µL. 

 

4.5 – Perfil genético do material   

 

Com a finalidade de se avaliar a atividade biológica da amostra de DNA obtida, foi realizada a 

amplificação molecular de locus de microssatélite de interesse forense. A figura 14 ilustra o 

gráfico do perfil genético obtido após amplificação pelo método da PCR com emprego do sistema 

multiplex de identificação humana Power Plex® 16 HS System, para análise de STR autossômicos 

e amelogenina, da empresa Promega Corporation. Os produtos amplificados foram analisados no 

ABI PRISM 3100 Avant Genetic Analyser, com auxílio dos softwares ABI PRISM 3100 

DataCollection v 2.0 e ABI PRISM 3100 GeneMapper v 3.2, da empresa Applied Biosystems.  
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Figura 14: Gráfico do perfil genético oriundo da análise de 15 regiões polimórficas autossômicas 

e a amelogenina resultante da amplificação pelo sistema de identificação humana Power Plex 16® 

HS System, da empresa Promega Corporation.   
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Quadro 3: Transposição do perfil genético do MR: discriminação dos locais genéticos com os 

seus respectivos alelos amplificados 

 

Local 

Genético 
MR 

D3S1358 15 / 16 

TH01 9 / 9.3 

D21S11 31 / 32.2 

D18S51 15 / 16 

Penta E 9 / 12 

D5S818 11 / 11 

D13S317 10 / 11 

D7S820 10 / 12 

D16S539 11 / 12 

CSF1PO 11 / 11 

Penta D 10 / 16 

vWA 15 / 18 

D8S1179 10 / 14 

TPOX 9 / 10 

FGA 24 / 26 

Amelogenina XY 

 

 

A qualidade do resultado foi determinada a partir da correta medição da quantidade inicial de 

DNA presente na amostra, de modo que a concentração de DNA ficasse compreendida no 

intervalo de concentração ótima do kit usado para a amplificação multiplex dos locais genéticos de 

STRs. O ajuste da concentração de DNA inviabilizou o aparecimento de artefatos, tais como 

produtos stutter, desbalanço alélico e anulação / criação (aparecimento) de alelos, capazes de 

interferir na interpretação dos dados constantes do eletroferograma. 
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4.6 – Estudo da Homogeneidade 

 

4.6.1 – Primeiro envase 

 

Para esse estudo, selecionou-se aleatoriamente um subconjunto do lote. Dessa forma, 10 

microtubos, contendo 100 µL de solução, foram selecionados para as determinações de 

concentração de DNA por espectrofotometria em UV. O volume total de cada frasco foi utilizado 

no ensaio. As medidas foram realizadas em triplicata.  A Tabela 6 apresenta os resultados obtidos 

a partir da análise espectrofotométrica.  

 

Tabela 3: 1º envase: Resultados obtidos dos valores médio, desvio padrão e variância das 

triplicatas analisadas para a concentração de DNA. 

Amostras Leituras Soma Média 

Desvio 

Padrão Variância 

6 3 0,745 0,248 0,002 0,000005 

13 3 0,773 0,258 0,003 0,000010 

25 3 0,749 0,250 0,002 0,000002 

44 3 0,724 0,241 0,003 0,000010 

58 3 0,744 0,248 0,002 0,000004 

76 3 0,747 0,249 0,004 0,000001 

82 3 0,722 0,241 0,002 0,000004 

102 3 0,734 0,245 0,004 0,000012 

119 3 0,717 0,239 0,003 0,000007 

124 3 0,794 0,265 0,004 0,00016, 
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A avaliação da homogeneidade do material foi realizada através do Teste de Grubbs, para a 

determinação de outliers, que indicou a presença de dois valores dispersos na extremidade inferior 

do conjunto de dados, apresentando o Gcalculado < G tabelado.  Esses dois resultados foram rejeitados e 

outro par de valores, também na extremidade inferior, foram testados. Uma vez que esses valores 

foram aceitos, sendo Gcalculado > G tabelado, o teste foi finalizado. Entretanto, como duas das três 

medidas tomadas do frasco 124 foram consideradas dispersas, essa amostra foi rejeitada para o 

teste de homogeneidade. 

A segunda metodologia aplicada foi o Teste de Dispersão por Análise de Variância (ANOVA). Na 

Tabela 7 estão dispostos os resultados da avaliação dos dados para o estudo da homogeneidade, 

desconsiderando o frasco 124, tendo como fonte de variação as diferenças entre os tubos 

analisados.   

 

Tabela 4: 1º envase: Resultados obtidos da análise de variâncias (ANOVA) da concentração de 

DNA, desconsiderando o frasco 124 . 

       Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 0,0010956 8 0,000137 21,62427 9,89E-08 2,51016 

Dentro dos grupos 0,000114 18 0,0000063 

   

       Total 0,0012096 26         

 

O Teste F  indica se os resultados da homogeneidade são significativos. Quando Fcalculado < F tabelado 

(α = 5%) não há motivo para rejeição da homogeneidade entre os tubos.  

Como Fcalculado > Ftabelado (21,62427 > 2,51016) a homogeneidade foi rejeitada com 95% de 

confiança. 
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O resultado indica que as unidades deste lote de material não foram suficientemente homogêneas 

entre si. Apesar da solução estoque de DNA ter sido incubada a 37ºC por 24h e posteriormente 

estocada por pelo menos 5 dias em geladeira, os procedimentos não foram suficiente para que todo 

o DNA extraído entrasse em solução homogênea, antes de ser diluída para a concentração teórica 

de 12 ng/µL. 

O tempo de estocagem e o pequeno volume de tampão utilizado para ressuspender o DNA extraído 

(5mL) parecem ser os fatores determinantes da incompleta solubilização da solução estoque de 

DNA e consequentemente da não homogeneidade do material (Kline et al., 2009). Além disso, 

para este teste, a homogeneização da amostra, após ter sido diluída e antes do envase, foi feita de 

forma manual, por apenas 30 minutos.  

Procedeu-se o desenvase dos tubos e o processo de homogeneização foi refeito. A fim de permitir 

a mais completa solubilização do DNA, foi utilizada a metodologia empregada em Kline et col. 

(2009), na produção do material de referência para quantificação de DNA humano do NIST (SRM 

2372). A adequação da concentração do DNA associada ao movimento contínuo da plataforma 

automatizada por 36 h permitiu a total solubilização do DNA.  

 

4.6.2 – Teste após a segunda metodologia de homogeneização 

 

Com o objetivo de reduzir a chance de realizar um novo envase prematuramente, após o tempo de 

homogeneização pré-estabelecido, foram retiradas três amostras do fundo, três do meio e três da 

superfície da solução, totalizando nove amostras. A concentração de DNA das amostras foi 

determinada por espectrofotometria. A análise dos resultados pelo Teste de Grubbs não indicou a 

presença de outliers. Os resultados obtidos da Análise de Variâncias (ANOVA) da concentração 

de DNA na superfície, meio e fundo da solução estoque estão apresentados nas Tabelas 8 e 9. 
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Tabela 5:  Resultados obtidos dos valores médio e desvio padrão das triplicatas analisadas para a 

concentração de DNA na superfície, meio e fundo da solução estoque. 

 

Grupo Leitura Soma Média 

Desvio 

Padrão Variância 

Superfície 3 0,733 0,244 0,0006 0,0000003 

Meio 3 0,734 0,245 0,002 0,000002 

Fundo 3 0,738 0,246 0,001 0,000001 

 

 

Tabela 6: Resultados obtidos da análise de variâncias (ANOVA) da concentração de DNA. 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 4,67E-06 2 2,33E-06 1,909091 0,228224 5,143253 

Dentro dos 

grupos 7,33E-06 6 1,22E-06 

   

       Total 0,000012 8         

 

Como Fcalculado < Ftabelado (1,9090912 < 5,14325) a homogeneidade da solução estoque foi aceita 

com 95% de confiança, o que permitiu encerrar o processo de homogeneização e realizar o 

segundo envase. 

 

4.6.3 – Segundo envase  

 

Confirmada a homogeneidade, a solução estoque foi envasada em 42 tubos contendo 200 µL cada. 

Então, foi determinada a concentração de DNA por espectrofotometria de UV na amostra contida 

em 11 tubos, selecionados aleatoriamente. A Tabela 10 apresenta os resultados obtidos a partir da 

análise espectrofotométrica. 
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A análise pelo teste de Grubbs não indicou a presença de outliers. Os resultados da avaliação dos 

dados para o estudo de homogeneidade encontram-se dispostos nas tabelas 7 e 8. 

Tabela 7 : 2º envase: Resultados obtidos dos valores médio, desvio padrão e variância das 

triplicatas analisadas para a concentração de DNA. 

     

 

Frascos Contagem Soma Média 

Desvio 

Padrão Variância 

6 3 0,736 0,245 0,004 0,000012 

7 3 0,742 0,247 0,003 0,000010 

10 3 0,739 0,246 0,003 0,000010 

12 3 0,736 0,245 0,003 0,000009 

15 3 0,722 0,241 0,001 0,000001 

20 3 0,733 0,244 0,007 0,000046 

22 3 0,734 0,245 0,003 0,000012 

25 3 0,725 0,242 0,002 0,000006 

30 3 0,744 0,248 0,006 0,000043 

36 3 0,745 0,248 0,002 0,000004 

42 3 0,736 0,245 0,004 0,000017 

 

 

Tabela 8: 2º envase: Resultados obtidos da análise de variâncias (ANOVA) da concentração de 

DNA 

Fonte da variação SQ Gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 0,00017 10 0,000017 1,09692 0,40607 2,29670 

Dentro dos grupos 0,00035 22 0,000016 

   

       Total 0,00052 32         
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O resultado do teste de ANOVA mostrou que não há evidências para rejeitar a hipótese de que não 

há diferença entre os resultados obtidos para os diversos frascos e, portanto, pode-se considerar 

que a concentração de DNA é homogênea ao longo dos frascos do candidato a MR, onde Fcalculado 

< Ftabelado (1,09692 < 2,29670), encerrando o processo de avaliação da homogeneidade. 

 

A estimativa para a incerteza da homogeneidade foi calculada através da Equação 2 anteriormente 

explicada no item 1.4, para n = 3, uma vez que foi efetuada a medição em três alíquotas de 

material obtida respectivamente de cada frasco em estudo. 

O valor da incerteza (variância) referente à homogeneidade do material foi calculado a partir da 

equação supra mencionada é de 0,024617. 

 

4.7 - Estudo da Estabilidade 

 

 4.7.1 – Estabilidade do DNA nas temperaturas de estocagem (4 ºC a 8ºC)   

 

A estabilidade do material foi determinada através da análise de regressão linear dos valores de 

concentração obtidos ao longo do tempo. Se a inclinação da reta ou a não linearidade da mesma 

não forem significativas, ou seja, se a concentração de DNA não variar em função do tempo, o 

material é considerado estável.  

Os resultados obtidos nas medições para a concentração de DNA estão mostrados no Quadro 4 e 

figura 15.  
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Quadro 4: Resultados obtidos para o estudo da estabilidade da concentração de DNA nas 

temperaturas 4 a 8ºC, medida pela absorção a 260 nm. 

 

 

    

LEITURAS 

  (ng/µL) 

 

    

TEMPO 

(meses) Tubo I II III 

MEDIA 

(ng/µL) 

Desvio 

Padrão 

0 06 0,244 0,246 0,244 0,245 0,0012 

1 01 0,245 0,246 0,246 0,246 0,0006 

3 18 0,248 0,246 0,244 0,246 0,002 

6 29 0,246 0,246 0,244 0,245 0,0012 

12 37 0,248 0,248 0,248 0,248 0,000 

 

 

 

 

Figura 15: Gráfico dos resultados médios das concentrações de DNA após períodos pré-definidos 

de estocagem 
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Quadro 5: Dados obtidos por análise de regressão linear (ANOVA) necessários para avaliação da 

estabilidade das amostras ao longo do tempo de estocagem. 

  Coeficientes Erro Padrão Stat-t valor-P 

Interseção 12,247 0,023 539,062 1,41E-08 

Variável X 1 0,011 0,004 3,076 0,054 

 

O resultado obtido mostrou que o valor de P calculado, quando comparado com o nível de 

significância adotado (igual a 0,05), foi maior que 0,05, podendo-se concluir que não houve 

diferenças significativas entre os valores. Assim sendo, a concentração de DNA é considerada 

estável por no mínimo 12 meses (365 dias), na faixa de 4 a 8ºC.  

A estimativa para a incerteza da estabilidade foi calculada através da Equação 4 anteriormente 

explicada no item 1.5                                 

                                                                    Uest = Sb x  

Então: 

Uest = 0,003685 x 12 = 0,04422                  Equação 8 
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4.7.2 – Avaliação da qualidade do DNA nas temperaturas de transporte (23ºC e 37ºC) 

A figura 16 mostra a imagem obtida da corrida eletroforética em gel de agarose a 1% após a 

simulação das condições de transporte nas temperaturas 23ºC e 37ºC em relação ao mesmo padrão 

de tamanho molecular de 1 kb e à temperatura de estocagem. A análise do resultado obtido revelou 

que as temperaturas de 23ºC e 37ºC provocaram pequena degradação do DNA, sendo mais 

acentuada a 37ºC. A temperatura de estocagem (4º a 8ºC) e o tempo de estudo (365 dias) não 

foram críticos para provocar a degradação do DNA. Nestas condições, o DNA manteve-se integro 

com peso molecular superior a 10 Kb. 

 

 

Figura 16: Corrida eletroforética em gel de agarose a 1% após a simulação das condições de 

transporte nas temperaturas 23ºC (2) e 37ºC (3) em relação ao padrão de tamanho molecular de 1 

kb e ao material estocado (1). 

 

A figura 17 mostra a imagem obtida da amostra de DNA candidata a material de referência 

submetida à simulação das temperaturas de transporte em relação ao mesmo padrão de tamanho 

molecular de 1 kb e à temperatura de estocagem e a imagem obtida pelo NIST após o estudo de 

estabilidade do SRM 2372.  Do confronto entre as imagens, depreende-se que há equivalência de 

qualidade dos materiais produzidos pelo NIST apenas com o material candidato a MR estocado a 

4º a 8ºC, uma vez que ambos encontram-se íntegros, ou seja, não há evidência de fragmentação do 

DNA genômico abaixo de 10 Kb.  

 

  

1 
 

2 

2 3 
  

10 Kb 

 
pp 
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Figura 17: Confronto entre as imagens eletroforética do DNA em gel de agarose a 1%, após a 

simulação das condições de transporte nas temperaturas 23ºC e 37ºC, em relação ao gel do NIST. . 

 

4.8 – Caracterização por qPCR 

 

O material contido no tubo 37, selecionado aleatoriamente para o teste, foi submetido à 

amplificação pela PCR em tempo real, juntamente com o padrão de referência Control DNA 9947 

A – série 25043005, com concentração conhecida de 10 ng/µL, incluso em kits comerciais da 

empresa Promega Corporation, utilizado neste experimento como controle positivo. Os resultados 

foram analisados através de uma curva padrão, construída a partir de diluições conhecidas de uma 

solução estoque com 97,0 ng/µL de DNA. O material questionado, o DNA 9947 A e cada diluição 

da curva padrão foram quantificados em triplicata.  

A tabela 14 mostra os valores de concentração do DNA presente nas diluições seriadas do DNA 

padrão, bem como os valores obtidos para o DNA 9947 A e na amostra contida no tubo 37. Os Cts 

foram registrados e as médias e os desvios padrão calculados. Os resultados podem ser 

visualizados no Quadro 6. 

 

 

 

           PP   4°  23°   37° 
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Quadro 6: Valores da concentração e das médias dos Cts de cada diluição do DNA padrão DNA 

9947 A e da amostra do tubo 37 e as respectivas médias dos desvios padrão 

 Concentração 

(ng/µL) 

Média Ct Desvio Padrão 

das Médias Ct 

Leitura 

STD1  24,25 25,17 0,53 3 

STD2 8,1 27,14 1,24 3 

STD3 2,7 28,36 0,74 3 

STD4 0,9 29,73 0,99 3 

DNA 9947 A 10,8 26,50 0,28 3 

MAT REF AM 37 10,31 26,60 0,25 3 

 

 

 

 

Figura 18: Análise de regressão da relação entre o ciclo limiar (Ct) e o log da quantidade de DNA 

referente à curva padrão da reação, do DNA 9947 A e da amostra do tubo 37. Cada valor de Ct 

corresponde à média de uma triplicata técnica. 
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A eficiência da reação de amplificação foi determinada através da análise de regressão linear dos 

valores de concentração das diluições do DNA padrão e os respectivos valores médios de Ct. A 

equação de regressão demonstra uma relação inversamente proporcional à concentração de DNA, 

sendo observado um coeficiente de correlação de 0,9883. Neste experimento, foi considerado uma 

boa correlação entre as variáveis, visto que o método de análise por PCR em tempo real é bastante 

sensível e portanto susceptível a variações decorrentes da pipetagem manual dos reagentes. 

O resultado do experimento mostra ainda que o valor da concentração da amostra do tubo 37 foi 

estimado em 10,31 ng/µL, enquanto que o do DNA 9947 A em 10,8 ng/µL. Estes resultados são 

demonstrados pelo valor médio obtido pelos Cts das duas amostras, onde o Ct da amostra do tubo 

37 é um pouco superior ao do DNA 9947 A, indicando a proximidade dos valores de concentração 

de DNA. Entretanto, esses valores divergem, no caso do DNA 9947 A, do declarado pelo 

fabricante (10,0 ng/µL), bem como no do tubo 37, onde o valor teórico da concentração é de 12 

ng/µL. As variações nas concentrações podem ser decorrentes da manipulação dos reagentes da 

reação e dos materiais.  

Foi considerado como sendo o valor da incerteza estimada da medição de caracterização do 

material contido no frasco 37, o desvio padrão da média dos valores de Ct do material de 

referência, ou seja, 0,25.   

 

4.9 – Estimativa da incerteza final do material de referência 

 

A incerteza final de um material de referência deve incluir todos os componentes que 

significativamente contribuem para a incerteza do valor de referência, tais como a incerteza ao se 

estimar o valor de referência da caracterização, além dos componentes obtidos nos estudos de 

homogeneidade e estabilidade.  

A incerteza combinada foi obtida aplicando-se a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada 

componente, como demonstrado na equação 1, do item 1.3 

 

Assim sendo, a incerteza combinada é igual a 0,2551. 

 



77 

 

A incerteza expandida (U) é expressa como o produto entre a incerteza combinada (Ucombinada) e o 

fator de abrangência (K), que neste estudo foi considerado igual a 2 para 95% de confiança. 

Assim, a incerteza expandida expressa pela Equação 9 e 10, como segue: 

 

U = µcombinada . k                       Equação 9 

U = 0,2551 x 2 = 0,5102             Equação 10 

 

Após os cálculos acima descritos, o valor de referência (média dos valores de concentração de 

DNA referentes à caracterização, homogeneidade e estabilidade) e a incerteza expandida da 

solução de DNA é de 11,43 +/- 0,5102 ng/µ (k=2;  NC=95%). 
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5. CONCLUSÕES 

 

Produzir um MRC não é uma tarefa fácil e requer planejamento e um longo período de estudo, 

onde se busca determinar a homogeneidade, a estabilidade e por fim, caracterizar o material. O 

estudo de viabilidade faz parte deste plano de processo e tem como objetivo fornecer dados 

importantes e imprescindíveis à elaboração de um MRC.    

Especificamente, em relação ao candidato a material de referência, a determinação inicial da 

concentração do DNA foi realizada por leitura espectrofotométrica. A precisão e a exatidão das 

medidas dependem do bom funcionamento da parte ótica, mecânica e circuitos eletrônicos do 

instrumento. Assim sendo, qualquer pequena alteração pode ocasionar erros de leitura da 

absorbância medida e consequentemente na concentração estimada da amostra. Outro fator a se 

considerar é que não foram utilizados padrões de referência para a calibração dos equipamentos 

espectrofotométricos utilizados. Tal ação é de máxima importância, pois permitiria, por exemplo, 

se fosse o caso, que correções no processo de medição fossem realizadas.  

O estudo da homogeneidade é de grande importância na produção de material de referência e deve 

ser planejado com muito cuidado, mesmo tratando-se de soluções, em que se espera que o material 

seja homogêneo. No presente estudo, a concentração de DNA foi determinante do grau de 

homogeneidade do material candidato a MR, tendo sido necessário o emprego de duas diferentes 

metodologias de homogeneização, a fim de garantir a total solubilização do DNA. Ao final do 

estudo, a homogeneidade entre os frascos foi comprovada e a incerteza determinada cujo valor é 

de 0,024617.   

A concentração de DNA do material candidato a MR mostrou-se estável por 365 dias nas 

temperaturas de 4º a 8º C (temperatura de estocagem). A estimativa da incerteza da estabilidade foi 

calculada cujo valor é de 0,04422. Em relação à estabilidade em curto prazo, sob condições de 

transporte, o material foi avaliado qualitativamente para as temperaturas de 23º C e 37º C. O 

estudo mostrou uma pequena degradação do DNA, sendo esta mais acentuada a 37º C.  

O material foi caracterizado por espectrofotometria e q-PCR, sendo o valor da incerteza estimada 

da medição de caracterização por q-PCR o desvio padrão da média dos valores de Ct do material 

de referência, ou seja, 0,25.   
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O valor de referência (média dos valores de concentração de DNA referentes à caracterização, 

homogeneidade e estabilidade) e a incerteza expandida da solução de DNA é de 11,43 +/- 0,5102 

ng/µ (k=2;  NC=95%). 
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO 1 

 

   
  TESTE DE HOMOGENEIDADE (1º ENVASE)   

 

           

           

 
      IDENTIFICAÇÃO DOS TUBOS         

260 nm 6 13 25 44 58 76 82 102 119 124 

1 0,247 0,26 0,251 0,239 0,25 0,25 0,24 0,248 0,241 0,269 

2 0,247 0,259 0,25 0,237 0,246 0,249 0,236 0,241 0,24 0,264 

3 0,251 0,254 0,248 0,24 0,248 0,248 0,233 0,245 0,236 0,261 

MÉDIA 0,248 0,258 0,250 0,241 0,248 0,249 0,241 0,245 0,239 0,265 

DESVIOPAD 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002 0,004 0,002 0,004 0,003 0,004 
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ANEXO 2 

 

TESTE HOMOGENEIDADE - 2º ENVASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

IDENTIFICAÇÃO 
DOS TUBOS             

 leituras/260nm 6 7 10 12 15 20 22 25 30 36 42 
 I 0,242 0,245 0,244 0,242 0,24 0,239 0,241 0,239 0,241 0,246 0,242 
 II 0,245 0,246 0,245 0,246 0,24 0,242 0,245 0,242 0,249 0,249 0,244 
 III 0,249 0,251 0,25 0,248 0,242 0,252 0,248 0,244 0,254 0,25 0,25 
 MEDIA 0,245 0,247 0,246 0,245 0,241 0,244 0,245 0,242 0,248 0,248 0,245 0,245212 

DESVPAD 0,004 0,003 0,003 0,003 0,001 0,007 0,004 0,002 0,006 0,002 0,004 0,001715 
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ANEXO 3 

 

TESTE HOMOGENEIDADE SUPERFÍCIE, MEIO E FUNDO 

 

 

260 nm superfície meio fundo 

I 0,244 0,243 0,245 

II 0,244 0,245 0,247 

III 0,245 0,246 0,246 

Média 0,244 0,245 0,246 

DESVPAD 0,0006 0,002 0,001 

 

 


