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RESUMO

Introdução: Os estudos científicos e tecnológicos têm levado a mudanças cruciais
no  âmbito  da  investigação  criminal.  Com  os  avanços  nas  técnicas  de  DNA
propiciaram significativo impacto no campo da ciência forense se uma ferramenta
importante  para  identificação  humana.  Metodologia: A  busca  dos  artigos  foi
realizada usando as bases de dados PubMed e Scielo, com os seguintes descritores
em  português,  “Líquidos”,  “Corporais”,  “Forenses”,  “Investigações”.  Os  artigos
selecionados datam dos anos de 2009 a 2020. Resultados e Discussão:  Após a
aplicação dos critérios de elegibilidade, foi selecionado um total de 06 artigos, no
idioma Língua Portuguesa.  Com o aprimoramento das técnicas é mais eficientes a
recuperação  de  material  biológico  em  cenas  de  destes  ou  crimes.   O
desenvolvimento e compreensão da biologia molecular  e a descoberta de novas
técnicas e métodos eficazes para a detecção do DNA humano para fins forenses.
Conclusões: Nas investigações forenses ocorreu enormes avanços relacionados às
técnicas de biologia molecular, com identificação no DNA.
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ABSTRACT

Introduction: Scientific and technological studies have led to crucial changes in the
scope  of  criminal  investigation.  With  advances  in  DNA  techniques,  they  have
provided a significant impact in the field of forensic science as an important tool for
human identification. Methodology: The search for the articles was carried out using
the PubMed and Scielo  databases,  with  the  following descriptors  in  Portuguese,
“Liquids”, “Corporals”, “Forensics”, “Investigations”. The selected articles date from
the  years  2009  to  2020.  Results  and  Discussion: After  applying  the  eligibility
criteria, a total of 06 articles were selected, in the Portuguese language. With the
improvement  of  techniques,  it  is  more  efficient  to  recover  biological  material  in
scenes of these or crimes. The development and understanding of molecular biology
and  the  discovery  of  new techniques and effective  methods for  the  detection  of
human DNA for  forensic  purposes.  Conclusions: In  forensic  investigations there

_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X



have  been  enormous  advances  related  to  molecular  biology  techniques,  with
identification in DNA.

Keywords – Research; ADN; Science.
_______________________________________________________________

INTRODUÇÃO

Nas  últimas  décadas,  vem  crescendo  a  visibilidade  dos  comportamentos
criminais,  contendo  os  benefícios  de  recolhimento  de  amostras  biológicas  na
investigação criminal para comparação dos vestígios encontrados no local do crime
com os dados dos suspeitos. Para a importância de que se reveste a colheita de
vestígios  biológicos  na  produção  da  prova  material,  os  investigadores  forenses
devem ter sempre a mão envelopes, tubos de amostras e sacos de prova, indicados
para  recolher  adequadamente  os  vestígios  detectados,  principalmente  para  a
preservação dos vestígios  biológicos.  Se os vestígios não forem reconhecidos e
cuidadosamente recolhidos, preservados e registrados, pouco ou nada poderá ser
efetuado a nível laboratorial (DUARTE, 2009; SILVA, 2014).

Os  estudos científicos  e  tecnológicos  têm levado a  mudanças cruciais  no
âmbito da investigação criminal. Com os avanços nas técnicas de DNA propiciaram
significativo impacto no campo da ciência forense se uma ferramenta importante
para identificação humana, sendo possível a identificação de suspeitos excluindo
inocentes, cabendo ao perito identificar o tipo de amostra encontrada e qual melhor
técnica  de identificação.  Diversas amostras  biológicas podem ser  utilizadas para
realização das análises forenses, dentre elas estão o suor, sangue, urina, saliva,
entre outros. A escolha do material à ser realizado dependendo de uma gama de
fatore  que  se  relacionam  com a  natureza,  integridade  da  amostra  submetida  à
análise, tipo de investigação, facilidade de coleta, e, as considerações analíticas e
de ensaio juntamente com a interpretação dos resultados (SILVA, 2014; BORDIN et
al, 2015).

Com análise do DNA é possível identificar um individuo por meio de amostras
biológicas com intuito de indicar suspeitos em uma cena de crime ou até inocentá-
los.  As  técnicas  forenses  permitem  identificar  pessoas  pela  análise  de  suas
moléculas  de  DNA  podendo,  inclusive,  auxiliar  a  justiça  na  identificação  de
criminosos, utilizando qualquer tipo de tecido ou fluido biológico que possam ser
utilizadas  como  fonte  de  DNA,  uma  vez  que  são  formados  por  células.  (DE
OLIVEIRA; DE MORAIS, 2018; DOLINSKY; PEREIRA, 2007).

METODOLOGIA

O estudo realizado através de uma revisão de literatura, a qual foi realizando
o levantamento de uma referencial teórico. As bases de dados realizados na busca
dos artigos foram a PubMed e Scielo, com os seguintes descritores em português,
“Líquidos”, “Corporais”, “Forenses”, “Investigações”.

Foram  selecionados  artigos  com  abordagem  semelhante  à  temática  de
interesse, dos quais foram incluídos na pesquisa, artigos publicados entre 2009 a
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2020, no idioma em Língua Portuguesa, completos e que em seus resumos através
dos descritores utilizados tinha relação com o tema, sendo excluídos aqueles artigos
publicados anteriormente ao período de corte, duplicados entre as bases de dados e
que não continham informações relevantes para o estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao finalizar a busca do material  teórico foram encontrados 12 artigos para
esta  revisão  e  selecionados  6  artigos  que  corresponderam  aos  critérios  de
elegibilidade.  O desenvolvimento de novas tecnologias na extração de analitos, a
utilização de uma variedade de amostras biológicas tornou-se ainda mais acessível
e  possível,  através  dessa  evolução  foi  possível  pelo  desenvolvimento  e
compreensão da biologia molecular e a descoberta de novas técnicas e métodos
eficazes para a detecção do DNA humano para fins forenses. Até a década de 1980,
a identificação dos casos criminais era baseada somente em análises sorológicas de
polimorfismo de proteínas, grupos de sangue e alguns marcadores genéticos. Com
aprimoramento das técnicas é cada vez mais eficiente a recuperação de material
biológico em cenas de desastres ou crimes.  Esses traços contêm evidências de
DNA que ajudam a identificar vítimas, suspeitos e exonerar inocentes. (BORDIN, et
al, 2015; DE FRAGA; BINSFELD, 2011; LIMA; MEDEIROS, 2015).

A  análise  dos  vestígios  deixados  na  cena  de  crime  é  necessária  para  a
identificação do criminoso e para a resolução dos casos investigados pelos peritos
criminais,  sendo  a  análise  do  DNA  um  dos  métodos  mais  confiáveis  para  a
identificação humana. À área de biologia do Laboratório de Polícia Científica são
enviados  cerca  de  90%  dos  exames  solicitados  em  Biologia  Forense  a  nível
nacional,  sendo  que  a  principal  atividade  desenvolvida  nesta  área  se  centra  na
realização de exames de urina (São encontrados elevadas concentrações de drogas
estando presentes por um período de até 5 dias), sangue (A amostra de sangue
pode ser avaliada na forma de sangue total, plasma - que constitui do sobrenadante
obtido do sangue adicionado de anticoagulante, com o conteúdo precipitado - ou o
soro - que constitui o plasma sem os fatores de coagulação), fluido oral (no fluido
oral são pesquisadas para exposições mais recentes). (LIMA; MEDEIROS, 2015; DE
FRAGA; BINSFELD, 2011).

Qualquer tipo de tecido ou fluido biológico pode ser utilizado como fonte de
DNA, uma Vez que são formados por células, o DNA de interesse forense encontra-
se tanto no núcleo celular como nas mitocôndrias. Podem ocorrer contaminação das
amostra, com isso pode se encontrar um material biológico de uma pessoa que não
esteja envolvido na cena do crime, e também pode ocorrer a degradação biológica
do DNA que é feita por enzimas produzidas por fungos e bactérias por causa da
umidade e do calor. Para que uma amostra biológica tenha para fins forenses o
material  biológico  (em  especial  o  DNA)  deve  ser  coletado,  acondicionado  e
manipulado  com  critérios  rígidos  e  restritos  para  que  em  análises  posteriores
produza os resultados desejados e fidedignos.  O método de coleta dependerá do
estado e condição das amostras, devendo-se coletar uma quantidade significativa.
(DOLINSKY; PEREIRA 2007; DE FRAGA; BINSFELD, 2011).
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CONCLUSÕES

É  importante  entender  que  a  um  aumento  do  desenvolvimento  de
procedimentos de analises forenses, ocorrendo avanços relacionados as técnicas de
biologia molecular, com identificação no DNA, tornando se importante a relação de
métodos de amostras adequadas para identificação dos vestígios de pesquisa que
ajudam a identificar vítimas, suspeitos e exonerar inocentes.
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