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RESUMO 

 

O conhecimento científico se difere dos demais tipos conhecidos – empírico, teológico e 

filosófico por ser factual e aproximadamente exato. O registro científico é importante para a 

perpetuação do conhecimento, que é um fator histórico, mutável ao longo do tempo. Uma 

forma de realizar esse registro é a utilização de cadernos de laboratório, com protocolos e seus 

respectivos Procedimentos Operacionais Padrão. O objetivo deste estudo foi executar o 

levantamento e a otimização dos protocolos referentes à extração de DNA em laboratório de 

biologia molecular, em Santa Catarina. Foi criado um modelo padrão para a disposição dos 

protocolos selecionados criteriosamente, através de consulta aos referenciais teóricos 

existentes na área. A principal contribuição do estudo foi inserir uma nova prática por meio da 

implementação e documentação dos protocolos na rotina laboratorial do Laboratório de 

Polimorfismos Genéticos da UFSC, buscando maior consistência, organização e eficácia nos 

experimentos.  

 

Palavras-chave: Procedimento Operacional Padrão. registro. caderno de laboratório. 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Scientific knowledge is different from other known types - empirical, theological, and 

philosophical in that it is factual and roughly accurate. The scientific record is important for 

the perpetuation of knowledge, which is a historical factor that changes over time. One way to 

do this is to use lab notebooks, with protocols and their respective standard operating 

procedures. The objective of this study was to perform the survey and optimization of 

protocols related to DNA extraction in the molecular biology laboratory in Santa Catarina. A 

standard model was created for the disposition of the carefully selected protocols, by 

consulting the existing theoretical references in the area. The main contribution of the study 

was to insert a new practice through the implementation and documentation of protocols in 

the laboratory routine of the UFSC Genetic Polymorphisms Laboratory, seeking greater 

consistency, organization and effectiveness in the experiments.  

 

Keywords: Standard Operating Procedure. record. laboratory notebook. 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1- Questionário disposto na plataforma Google Forms. ................................................. 20 

Figura 2 - Registros científicos de importantes nomes da ciência. A e B – Manuscritos de 

Charles Darwin sobre a Teoria da Evolução. C – Anotações de Gregor Mendel sobre seus 

experimentos com ervilhas. .......................................................................................................... 41 

 

  



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

DNA Ácido Desoxirribonucleico (do inglês deoxyribonucleic acid) 

EDTA Ácido Etilenodiamino Tetra-acético (do inglês Ethylenediamine tetraacetic acid)  

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  

EPI Equipamento de Proteção Individual 

IC Iniciação Científica 

ISO Organização Internacional de Normalização (do inglês International Organization for 

Standardization) 

LAPOGE Laboratório de Polimorfismos Genéticos 

NBR Norma Brasileira 

PCR Reação em Cadeia da Polimerase 

POP Procedimento Operacional Padrão 

SDS Dodecil Sulfato de Sódio (do inglês sodium dodecyl sulfate) 

TCC Trabalho de Conclusão de Curso 

UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................ 13 

1.1 OBJETIVOS .............................................................................................................. 18 

1.1.1 Objetivo Geral .......................................................................................................... 18 

1.1.2 Objetivos Específicos............................................................................................... 18 

2 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................... 19 

2.1 LEVANTAMENTO .................................................................................................. 19 

2.2 UNIFICAÇÃO E SELEÇÃO ................................................................................... 19 

2.3 MODELO................................................................................................................... 19 

2.4 APROVAÇÃO DO MODELO................................................................................. 20 

3 RESULTADOS ........................................................................................................ 23 

4 DISCUSSÃO............................................................................................................. 41 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 46 

REFERÊNCIAS....................................................................................................... 47 





13 

 

1 INTRODUÇÃO 

São reconhecidos, além do conhecimento científico, o popular, o teológico e o 

filosófico (MATTAR NETO, 2008). Antes de adentrar ao conceito de conhecimento 

científico, bem como suas características e importância, é de extrema relevância a abordagem 

do contexto no qual o conceito se insere, tratando dos outros tipos de conhecimento 

(MARCONI & LAKATOS, 2007) e estabelecendo diferenças e conexões. 

O conhecimento popular, também denominado empírico (MATTAR NETO, 2008), 

termo originado do grego empeiria, que significa experiência (PORTUGAL, 2002), é 

caracterizado por ser o típico conhecimento adquirido pela experiência, ou seja, pela prática. 

Equivocadamente chamado de vulgar ou senso comum, é aquele alcançado através de contato 

constante com o meio ambiente e o meio social no qual o indivíduo se insere, mediante 

tentativa e erro, embora estas não necessitam ser metódicas ou sistematizadas e 

experimentais, baseiam-se no raciocínio indutivo para desenvolver explicações (CERVO, 

BERVIAN & SILVA, 2007; YIN, 2014). Por meio de educação informal, é transmitido entre 

gerações e geralmente remete a experiências aprendidas, isto é, na imitação, ou até mesmo a 

experiências pessoais (MARCONI & LAKATOS, 2007), de maneira que faz parte das antigas 

tradições (CRUZ & RIBEIRO, 2003). Vale ressaltar que o conhecimento popular apresenta a 

característica de identificação de um grupo ou povo (CRUZ & RIBEIRO, 2003), tendo de 

certa forma um papel cultural. 

O conhecimento religioso, conhecido também como teológico (MARCONI & 

LAKATOS, 2007), do grego theos, significando Deus, e logos, significando discurso (CRUZ 

& RIBEIRO, 2003) está diretamente relacionado com o divino. Consiste em aprendizado 

adquiridas pelo indivíduo não pelo amparo de sua cognição, mas pela aclamação das 

informações da revelação divina - principalmente por meio das histórias bíblicas e livros 

sagrados (CERVO, BERVIAN & SILVA, 2007).  Está portanto intimamente ligado a fé e a 

crença, partindo do princípio que as verdades assentadas são infalíveis e indiscutíveis por 

abarcar manifestações do sobrenatural, isto é, divinas (CRUZ & RIBEIRO, 2003). É 

importante destacar que o conhecimento religioso é modificado com o tempo e de cultura para 

cultura (GARCIA, 1988). 
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Já o conhecimento filosófico caracteriza-se pelo uso puramente racional para 

questionamento de dilemas humanos e compreensão do certo e do errado (MARCONI & 

LAKATOS, 2007). A filosofia busca através deste tipo de conhecimento dominar a realidade 

universal que possa ser sabida pelo homem, levando a um raciocínio de cunho crítico a 

respeito de fenômenos conhecidos e proporciona informações adequadas (CRUZ & 

RIBEIRO, 2003).  

O conhecimento científico procura além de entender o objeto, o fato ou o fenômeno, 

saber sua estrutura, organização e funcionamento, além da composição, das causas e leis 

(CERVO, BERVIAN & SILVA, 2007). É factual (real) e contingente, sistemático, 

verificável, falível e aproximadamente exato (FERRARI, 1974). Apresenta hipóteses, que 

podem corroboradas ou falseadas quando submetidas à experimentação (MARCONI & 

LAKATOS, 2007), prediz, é capaz de controlar a ocorrência de fenômenos e descreve-os 

minuciosamente (GARCIA, 1988), consistindo em um sistema de ideias organizadas de forma 

lógica e coerente. Hipóteses que não se apresentam a comprovação não pertencem ao domínio 

científico (CRUZ & RIBEIRO, 2003; MARCONI & LAKATOS, 2007). E por fim, está 

sujeito a mudança, não sendo definitivo ou final, e o surgimento de novos questionamentos 

que desencadeiam possíveis hipóteses e teorias a serem testadas são capazes de reestruturar o 

componente teórico existente (MARCONI & LAKATOS, 2007).  

Apesar dos tipos de conhecimento destacados serem diferenciados nominalmente, 

não podem ser apresentados separadamente, visto que existem interligações e todos compõem 

o saber da humanidade (MATTAR NETO, 2008). Características que diferem o conhecimento 

científico dos demais tipos são: real (factual) e aproximadamente exato (FERRARI, 1974), 

isto é, trata de fatos comprovados pela experimentação em detrimento de experiências vividas 

e é um fator histórico, ou seja, é verdade no momento histórico em que foi comprovado 

experimentalmente, e deixa de ser a partir do momento que é reformulado pela 

implementação de novos testes experimentais referentes a novas hipóteses formuladas a partir 

de novos questionamentos que surgiram.   

A produção histórica de conhecimento científico está ligada ao modo como o homem 

realiza a construção da ciência, em visão antropocêntrica, de forma que os conceitos de 

conhecimento científico e ciência estão diretamente relacionados (BATISTA, MOCROSKY 

& MONDINI, 2017). É importante destacar que o termo ciência carrega superioridade ao 

longo dos séculos, no contexto histórico, pretensão de neutralidade e objetividade difícil de 
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sustentar (DEMO, 2011). Como um exemplo prático disso, pode-se citar a famosa frase 

“Cientistas afirmam que…” empregada como recurso de imagem pela mídia, por trazer 

consigo infalibilidade e superioridade (SOUSA, 2006) e a principal individualidade da ciência 

propriamente dita: tratar de fatos comprovados experimentalmente. Portanto, vale frisar que a 

ciência não é a única forma para se obter a verdade sobre determinado fato (AMARAL, 

2010), mas provavelmente a melhor estruturada. 

O método científico é baseado no levantamento de hipóteses que podem ser testadas 

(ANDERSON, 2008) e é visto como um processo definido, submetido a teste, portanto 

fundamentado, para se chegar ao conhecimento científico  (MOREIRA & OSTERMANN, 

1993). Nele são criados modelos - sistemas organizados mentalmente pelos pesquisadores, 

com base em referenciais teóricos e observações - que são colocados à experimentação para 

serem confirmados ou falseados (ANDERSON, 2008). O conhecimento científico é obtido 

por meio da compilação de fatos, mediante observações e comprovação criteriosas, que como 

produto final irão gerar leis e teorias (MOREIRA & OSTERMANN, 1993) – o método 

científico, que deve ser documentado para fins comprobatórios. 

Há três tipos de linguagem para registros científicos: o diálogo formal e culto entre 

especialistas por meio de publicações científicas (escrita), conferências, colóquios e 

seminários (oral); a comunicação entre cientistas e técnicos de cunho informal, em cadernos 

de laboratório, correio eletrônico (e-mail) e discussões; e a transmissão de informação 

científica e técnica para o público leigo de maneira formal ou informal, como publicações 

divulgativas, programas de rádio e televisão (SEVILLA  MUÑOZ & SEVILLA MUÑOZ, 

2003).  

Um caderno de laboratório, ou diário de laboratório, pode ser de uso comum, de 

maneira que pertence a todos os integrantes e estes todos realizam sua manutenção, bem como 

individual. São uma forma de registro científico de quaisquer procedimentos realizados dentro 

de um laboratório (SEVILLA  MUÑOZ & SEVILLA MUÑOZ, 2003) e fazem o papel de 

passar o conhecimento registrado para próximas “gerações” além de documentar a 

autenticidade da pesquisa e dos resultados obtidos que serão posteriormente publicados. Neste 

caderno devem estar registrados os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), que 

apresenta passos críticos e sequenciais que devem ser seguidos pelo operador para garantir o 

resultado almejado da tarefa (GUERRERO, BECCARIA & TREVIZAN, 2008). Entretanto, o 
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conteúdo não necessariamente é experimental, podendo estar relacionado com a limpeza e 

manutenção do ambiente laboratorial.  

Os POPs são bastante comuns na área da saúde, onde se reconhece a necessidade da 

segurança e execução correta, sendo uma importante forma de garantir a exatidão no 

desempenho de quem os exerce (GUERRERO, BECCARIA & TREVIZAN, 2008), 

entretanto, aplicados às Ciências Biológicas, os registros são escassos. 

A execução de um POP induz a ação repetida, diversas vezes e por pessoas distintas, 

com certa garantia de mesmo resultado (GUERRERO, BECCARIA & TREVIZAN, 2008). 

Porém, cada executor é diferente em relação a talentos, conhecimentos e sentimentos, e apesar 

de agirem da mesma maneira na execução do procedimento, nem sempre produzem do 

mesmo modo (SCHRAIBER et al, 1999).  

É importante ressaltar que a principal contribuição de um POP é otimizar o trabalho 

e o tempo de um pesquisador dentro da pesquisa e rotina laboratorial (GUERRERO, 

BECCARIA & TREVIZAN, 2008). O detalhamento e a oficialização do passo a passo de um 

procedimento trazem diversas vantagens, como a facilitação da supervisão e a educação 

permanente da equipe, bem como de novos integrantes, sendo uma importante ferramenta no 

caminho para a qualidade assistencial e administrativa (BERTOLO et al, 2014).  

Os POPs então são artifícios tecnológicos essenciais, assim, devem ser validados, de 

tal maneira que adquiram credibilidade científica, na iminência de serem competentes no 

processo de mudança da prática assistencial, bem como na melhoria do resultado do 

desempenho dos profissionais (HONÓRIO, CAETANO & ALMEIDA, 2011)  

Já os protocolos dizem respeito às rotinas dos cuidados e ações de gestão de um 

determinado serviço, elaboradas a partir do conhecimento científico atual, corroborados por 

evidências científicas de estudos prévios, por profissionais com experiência em determinada 

área e que servem para orientar condutas (WERNECK, FARIA & CAMPOS, 2009). Contém  

um conjunto de operações referentes não somente ao POP, que consiste em uma descrição em 

etapas referentes à realização da tarefa, mas aos cuidados anteriores e posteriores a execução 

deste, a descrição detalhada do procedimento envolvido, bem como da natureza dos materiais 

submetidos.  
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Um protocolo de laboratório que contenha um POP deve apresentar informações de 

caráter identificatório do mesmo, bem como dos responsáveis pela elaboração e aprovação 

(SBALCHEIRO & SOUSA, 2011). As referências também surgem como um componente 

extremamente necessário, pelo mesmo motivo, além de garantir a validade do que é referido 

(LUNA, 1998). No Brasil, há um conjunto de normas  constadas na ISO 19011, que determina 

diretrizes para a auditoria de sistemas de gestão, que define as informações que devem ser 

apresentadas em um documento científico (ABNT, 2012). 

Da disposição de um protocolo de laboratório como documento científico, verifica-se 

que ao ser analisado criticamente é fundamental considerar se as informações contidas estão 

completas, ou seja, apresentam todo o conteúdo esperado; corretas, isto é, se o conteúdo 

acorda com outras fontes confiáveis - normas e regulamentações; consistente e atual. A 

análise do documento serve como indicação da eficácia do controle no sistema de gestão 

laboratorial (ABNT, 2012). 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Otimizar os protocolos utilizados no Laboratório de Polimorfismos Genéticos 

(LAPOGE) da Universidade Federal de Santa Catarina, relacionados à extração de DNA. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

- Realizar o levantamento dos protocolos relacionados à extração de DNA e a seleção 

criteriosa destes; 

- Elaborar um modelo padrão para dispor os protocolos com seus respectivos Procedimentos 

Operacionais Padrão (POPs);  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi dividido em etapas. A primeira consistiu no levantamento dos 

protocolos utilizados para o processo de extração de DNA nas diferentes linhas de pesquisa 

do Laboratório de Polimorfismos Genéticos (LAPOGE) da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC): Genética Molecular Humana, Genética de Populações Humanas, Evolução 

Molecular e Forense, Genética da Conservação, Genética Molecular de Insetos e Vetores de 

Doenças Tropicais e Genética do Esporte. Na segunda etapa foi realizada unificação e seleção 

dos protocolos levantados. Na terceira etapa foi criado um modelo padronizado para todos os 

protocolos e a quarta etapa consistiu em uma consulta de opinião sobre o modelo criado aos 

integrantes do LAPOGE, através de um questionário com perguntas referentes à identificação, 

desenvolvimento e disposição do protocolo. Essa pesquisa foi de cunho descritivo, 

qualitativo, assumindo forma de levantamento e  realizada por meio da análise documental.  

2.1  LEVANTAMENTO 

No LAPOGE os registros dos protocolos utilizados e seus respectivos POPs é 

realizado em caderno de laboratório de uso individual. Para levantamento dos protocolos 

utilizados pelos integrantes do grupo em suas pesquisas, foi necessário a realização da etapa 

de levantamento por meio da observação e leitura dos cadernos individuais de cada integrante 

do grupo, após permissão.  

 

2.2  UNIFICAÇÃO E SELEÇÃO 

Os protocolos que apresentaram registro duplicado durante o levantamento foram 

unificados e em seguida selecionados pelos critérios de inclusão e exclusão referentes à 

estarem relacionados à extração de DNA, estarem sendo utilizados atualmente no laboratório 

e apresentarem teste e funcionalidade dentro das linhas de pesquisa corroborados por TCCs, 

teses e dissertações, bem como os referenciais teóricos dos quais foram retirados ou baseados.  

 

2.3  MODELO  

Após o levantamento, comparação e seleção dos protocolos utilizados no LAPOGE, 

foi criado um modelo padronizado. O modelo foi elaborado com o intuito de que todos os 

protocolos estejam escritos e organizados de forma semelhante, facilitando o entendimento e 

otimizando a execução. Esse modelo incluiu dados essenciais para identificação do 
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documento e dos responsáveis pela elaboração e possíveis alterações, bem como o passo a 

passo para execução do processo que descreve. 

 

2.4  APROVAÇÃO DO MODELO 

Como os protocolos têm sua funcionalidade comprovada por outros TCCs, teses e 

dissertações, foram considerados aprovados por estes trabalhos e passaram a ser oficialmente 

os POPs do laboratório. Assim, fez-se necessária a proposta aos integrantes do laboratório de 

um modelo padrão para os POPs, através de uma consulta de opinião, por meio de 

questionário, sem uso de respostas individualizadas. Vale ressaltar que esta etapa serve para 

identificação da necessidade de alteração no modelo, portanto, caso não esteja de acordo ou 

necessite mudanças, deve ser reorganizado. O questionário foi aplicado a todos os 

participantes do LAPOGE, incluindo professores, doutorandos, mestrandos, graduandos e 

alunos de IC. O questionário teve como base a Escala de Likert, que consiste em um sistema 

de respostas que visa a medição de escalas atitudinais de um a cinco (LIKERT, 1932) e 

abrange maior variedade de respostas, sem analisar individualmente (BOONE & BOONE, 

2012). A aplicação do questionário foi feita por meio virtual utilizando a plataforma Google 

Forms (figura 1).   

 
Figura 1- Questionário disposto na plataforma Google Forms. 

 
Fonte: Registrada pela autora (2019) 
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Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Ciências Biológicas 

Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética 

Laboratório de Polimorfismos Genéticos 

 

Questionário de aprovação de modelo de protocolo 

Um protocolo é essencial para a execução correta de procedimentos comuns, visto que 

descreve os cuidados, os equipamentos e materiais necessários e as etapas de realização deste, 

garantindo a eficiência e a praticidade na rotina laboratorial. Este questionário visa à 

aprovação de modelo padrão para os protocolos empregados no Laboratório de Polimorfismos 

Genéticos da Universidade Federal de Santa Catarina. Portanto, através da análise do modelo 

em anexo, pede-se que se responda ao questionário quanto a concordar ou não com as 

seguintes afirmativas. 

1 = Discordo totalmente. 

2 = Discordo parcialmente. 

3 = Indiferente. 

4 = Concordo parcialmente. 

5 = Concordo totalmente. 

 

Sobre a identificação: 

1) Estão dispostas de forma clara as informações sobre o elaborador do protocolo. 

 

2) Estão dispostas de forma clara as informações sobre o responsável pelo protocolo. 

 

3) Estão dispostas de forma clara as informações sobre a existência de adaptações no 

protocolo. 

 

4) Está constada a data de registro do protocolo no laboratório. 

 

5) Há elementos identificatórios (títulos, registro, versão..) que permitem a especificação 

do protocolo de maneira que seja possível diferenciá-lo de outro. 

 

6) Há alguma informação importante para identificação que você considera faltante. 

Se você concorda com a afirmativa anterior, o que está faltando? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Sobre o Procedimento Operacional Padrão (POP): 
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1) O Procedimento Operacional Padrão está determinado.  

 

2) É fácil reconhecer a finalidade do POP, qual técnica aborda e a quê se aplica. 

 

3) Os materiais e a metodologia para realização do POP estão apontados de forma 

precisa.  

 

4) Os cuidados necessários para execução do POP estão bem descritos. 

 

5) Há alguma informação faltante sobre o POP. 

Se você concorda com a afirmativa anterior, o que está faltando? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Sobre a disposição do protocolo: 

1) O layout está limpo e bem organizado. 

 

2) As disposições dos dados do protocolo estão colocadas de maneira visualmente clara e 

prática. 

 

3) Você acredita que o modelo deveria ser alterado.  

Se você concorda com a afirmativa anterior, o que deveria ser alterado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3 RESULTADOS 

No levantamento foram obtidos cinco Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) 

que apresentam presença na rotina laboratorial atual, funcionalidade dentro das linhas de 

pesquisa comprovada por outros TCCs, dissertações de mestrado e teses de doutorado, além 

de pertencerem à classe de protocolos referentes ao processo de extração de DNA. Os POPs 

selecionados foram intitulados Protocolo de Extração de DNA – Salting Out, Protocolo de 

Extração de DNA – Salting Out II, Protocolo de Extração de DNA – Acetato de potássio, 

Protocolo de Extração de DNA – Acetato de amônio e Protocolo de Extração de DNA – 

Cloreto de Sódio. 

Foi criado um modelo padrão para a disposição dos POPs de extração de DNA do 

LAPOGE, contendo as informações necessárias para identificação, descrição e referências. O 

modelo é fragmentado em três partes essenciais: identificação, descrição e referências. Na 

seção de identificação, tivemos as seguintes informações: título do POP, número de registro, 

versão, data de registro, responsável, elaboração, revisão, aprovação, data de aprovação. Já na 

descrição, constaram os objetivos, a definição do POP, a natureza das amostras, os 

equipamentos utilizados, os materiais necessários, as preparações anteriores necessárias, o 

procedimento técnico e a metodologia. Quanto às referências, foram citados os referenciais 

teóricos de onde foram retirados os protocolos originais, bem como os alterados, quando neste 

caso.  

Além do modelo padrão, a disposição de informações resultou na criação de um 

protocolo de reagentes referentes às solução que devem ser preparadas anteriormente à 

execução dos POPs e mantidas em estoque, estas soluções estão identificadas no item 

“preparações anteriores” de cada protocolo.  

A aplicação do questionário como forma de consulta aos membros do laboratório 

sobre o modelo padrão criado resultou em resposta de apenas 2 integrantes do laboratório. As 

respostas não foram consideradas como consulta de opinião por não serem representativas do 

grupo. 

A seguir estão apresentados os protocolos dispostos no modelo padrão criado para 

este estudo. 
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Título: PROTOCOLO DE EXTRAÇÃO DE DNA - SALTING OUT 

Registro: E1 

Versão: 1 

Data: 10/10/2019 

Responsável: Bruna Margutti Fridriszewski 

Elaboração: John, Weitzner, Rozen et al. (1991), modificado por Lahiri e Nurnberger 

(1991) 

Revisão: Bruna Margutti Fridriszewski 

Aprovação: Giovana Bozelo 

Data da aprovação: 2019 

 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Ciências Biológicas 

Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética 

Laboratório de Polimorfismos Genéticos (LAPOGE) 

Objetivo: Realizar a extração de DNA de amostras para utilização na reação em cadeia pela 

polimerase (PCR). 

 

Definição: A técnica de amplificação por PCR nos permite estudos importantes para o 

âmbito científico, como a criação de métodos de diagnóstico, seqüenciamento e análise da 

diversidade genética em populações, por exemplo. Entretanto, para o DNA ser submetido 

ao processo de amplificação, primeiramente deve ser extraído. A extração de DNA ocorre 

em basicamente duas etapas, sendo a primeira de ocorrência de lise celular, auxiliada pela 

maceração (em caso de extração de DNA de tecidos) e principalmente pela adição de 

substâncias que promovem a ruptura das membranas celulares em certas concentrações. A 

segunda é a de purificação do DNA que, com o objetivo de conseguir melhores resultados 

na amplificação, envolve a separação entre o DNA e os componentes celulares restantes e 

proteínas, bem como a precipitação e suspensão em volume determinado de água ultrapura 

ou soluções-tampão adequadas. 

 

Amostras: Amostras sanguíneas. 

 

Equipamentos: 

1. Centrífuga de microtubos refrigerada;  

2. Vórtex; 

3. Banho Maria; 

4. Micropipetas; 

5. Microtubos de 1,5mL; 

6. Ponteiras de 1000, 200 e 10 μL; 

7. Placa de Petri; 

8. Lâmina de bisturi/tesoura/pinça/hastes plásticas para swab. 
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Materiais: 

1. Solução de lise I 

a.0,01 M Tris-HCl pH 8,5; 

b.0,32 M sacarose; 

c.0,0025 M MgCl 2 ; 

d.Triton X-100 1% 

2. Solução de lise II 

a. 0,01 M Tris-HCl pH 8,5; 

b. 0,05 M KCl; 

c. 0,0025 M MgCl 2; 

d. NONIDET p-40 ou IGEPAL: 1% 

e. TWEEN 20: 1% 

3. SDS 10% 

4. 5 M Perclorato de sódio 

5. 6 M NaCl saturado 

6. Isopropanol 

7. Etanol absoluto 70% 

8. Água ultrapura ou TE 

 

Preparações anteriores: 

1. Solução de lise I  

2. Solução de lise II  

3. SDS 10%  

4. 5 M Perclorato de sódio 

5. 6 M NaCl saturado 

6. Etanol absoluto 70%  

7. TE 

Observação: os demais materiais não necessitam ser preparados, já são comprados prontos 

pelo laboratório. 

 

Procedimento técnico: é obrigatório o uso de EPI: luvas látex conforme o tamanho 

necessário e jaleco preferencialmente gola padre e com punhos. É necessário estar usando a 

vestimenta correta para um ambiente laboratorial (calças e sapatos fechados). O cuidado 

com o uso de acessórios é essencial, assim como manter os cabelos presos durante a 

execução do procedimento. 

 

Metodologia: 

- Quando for amostra conservada em álcool: centrifugar (spin por 30 s) três vezes 

com água destilada para lavar; 

1. Preparar as amostras; 

2. Transfira 100uL de BuffyCoat para um microtubo de 1,5mL; 

3. Adicionar 1mL da Solução de Lise I e homogeneizar por inversão do tubo; 

4. Centrifugue a 12000rpm durante 4 min; 
5. Descarte o sobrenadante; 
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6. Agitar no vórtex até quebrar o pellet; 

7. Repita os passos 3 a 5 até que o precipitado fique claro (normalmente 3 a 4 repetições);  

8. Adicione 300uL de Solução de Lise II, 10uL de SDS 10% e 75uL de Perclorato de Sódio 

5M ; 

9. Agitar no vórtex até quebrar o pellet; 

10. Adicione 130uL de NaCl 6M saturado; 

11. Agitar no vórtex até quebrar o pellet; 

12. Centrifugue por 5 min a 12000rpm; 

13. Identifique novos microtubos para transferir as amostras; 

14. Transfira a o sobrenadante para os microtubos novos (cuidar para não tocar o pellet); 

15. Adicione 300uL de Isopropanol ; 

16. Homogeneize no vórtex (15s); 

17. Centrifugue por 15 min a 12000rpm; 

18. Descarte o sobrenadante; 

19. Adicione 300uL Etanol 70% em temperatura ambiente; 

20. Centrifugue por 5 min a 12000rpm; 

21. Descarte o sobrenadante; 

22. Deixe os microtubos das amostras secando (abertos), a temperatura ambiente, overnight;  

23. Adicione 100uL de TE ou H2O miliQ ; 

24. Incube a 56˚C por 30 min; 

25. Armazene as amostras a -20˚C . 

 

Referências: 

JOHN, S.W., WEITZNER, G., ROZEN, R., SCRIVER, C. R. A rapid procedure for 

extracting genomic DNA from leukocytes. Nucleic Acids Research , 192, 408-408. 1991. 

 

LAHIRI, D. K., NURNBERGER, J. I. A rapid non-enzymatic method for the preparation 

of DNA from blood for RFLP studies.  Nucleic Acids Research , 19, 5444-5444. 1991. 

 

BOZELO, G. Avaliação da influência de polimorfismos no gene da interleucina 10 no 

câncer de mama. 2019. 



27 

 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Ciências Biológicas 

Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética 

Laboratório de Polimorfismos Genéticos (LAPOGE) 

 

Título: PROTOCOLO DE EXTRAÇÃO DE DNA - SALTING OUT II 

Registro: E2 

Versão: 1 

Data: 10/10/2019 

Responsável: Bruna Margutti Fridriszewski 

Elaboração: John, Weitzner, Rozen et al. (1991), modificado por Lahiri e Nurnberger 

(1991) e adaptado por Clisten Fátima Staffen e Mari Dalva Staffen 

Revisão: Bruna Margutti Fridriszewski 

Aprovação: Clisten Fátima Staffen e Mari Dalva Staffen 

Data da aprovação: 2015 

Objetivo: Realizar a extração de DNA de amostras para utilização na reação em cadeia pela 

polimerase (PCR). 

 

Definição: A técnica de amplificação por PCR nos permite estudos importantes para o 

âmbito científico, como a criação de métodos de diagnóstico, seqüenciamento e análise da 

diversidade genética em populações, por exemplo. Entretanto, para o DNA ser submetido 

ao processo de amplificação, primeiramente deve ser extraído. A extração de DNA ocorre 

em basicamente duas etapas, sendo a primeira de ocorrência de lise celular, auxiliada pela 

maceração (em caso de extração de DNA de tecidos) e principalmente pela adição de 

substâncias que promovem a ruptura das membranas celulares em certas concentrações. A 

segunda é a de purificação do DNA que, com o objetivo de conseguir melhores resultados 

na amplificação, envolve a separação entre o DNA e os componentes celulares restantes e 

proteínas, bem como a precipitação e suspensão em volume determinado de água ultrapura 

ou soluções-tampão adequadas. 

 

Amostras: Tecidos. 

 

Equipamentos: 

1. Centrífuga de microtubos refrigerada;  

2. Vórtex; 

3. Banho Maria; 

4. Micropipetas; 

5. Microtubos de 1,5mL; 

6. Ponteiras de 1000, 200 e 10 μL; 

7. Placa de Petri; 

8. Lâmina de bisturi/tesoura/pinça/hastes plásticas para swab. 
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  Materiais: 

1.Solução de lise I 

a. 0,01 M Tris-HCl pH 8,5; 

b. 0,32 M sacarose; 

c. 0,0025 M MgCl 2 ; 

d. Triton X-100 1% 

2. Solução de lise II 

a. 0,01 M Tris-HCl pH 8,5; 

b. 0,05 M KCl; 

c. 0,0025 M MgCl 2; 

d. NONIDET p-40 ou IGEPAL: 1% 

e. TWEEN 20: 1% 

3. SDS 10% 

4. 5 M Perclorato de sódio 

5. 6 M NaCl saturado 

6. Isopropanol 

7. Etanol absoluto 70% 

8. Água ultrapura ou TE 

 

Preparações anteriores: 

1. Solução de lise I  

2. Solução de lise II  

3. SDS 10%  

4. 5 M Perclorato de sódio 

5. 6 M NaCl saturado 

6. Etanol absoluto 70%  

7. TE 

Observação: os demais materiais não necessitam ser preparados, já são comprados prontos 

pelo laboratório. 

 

Procedimento técnico: é obrigatório o uso de EPI: luvas látex conforme o tamanho 

necessário e jaleco preferencialmente gola padre e com punhos. É necessário estar usando a 

vestimenta correta para um ambiente laboratorial (calças e sapatos fechados). O cuidado 

com o uso de acessórios é essencial, assim como manter os cabelos presos durante a 

execução do procedimento. 

 

Metodologia: 

- Quando for amostra conservada em álcool: centrifugar (spin por 30 s) três vezes 

com água destilada para lavar; 

1. Preparar as amostras; 

2. Separar um pequeno fragmento do tecido das amostras (um grão de arroz) e colocar em 

novos tubos de 1,5mL identificados (as amostras podem ser estocadas em álcool caso a 

extração ocorra em outro dia); 

3. Caso a amostra seja conservada em álcool, secá-la em papel toalha; 

4. Adicionar 300 μL de Solução de Lise II, 10μL de SDS 10% e 75μL de Perclorato de 

Sódio 5M; 

5. Macerar os tecidos com a ajuda de pinças, tesouras ou pistilos até formar uma mistura 

turva; 
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6. Adicionar 300μL de Solução de Lise II, 10μL de SDS 10% e 75μL de Perclorato de Sódio 

5M (adicionar apenas metade dos reagentes antes de macerar facilita o processo); 

7. Agitar no vórtex até quebrar o pellet; 

8. Adicione 260 μL de NaCl 6M saturado ; 

9. Agitar no vórtex até quebrar o pellet; 

10. Centrifugue por 5min a 12000rpm; 

11. Identifique novos microtubos para transferir as amostras; 

12. Transfira o sobrenadante para os microtubos novos (cuidar para não tocar o pellet);  

13. Adicione 600 μL de Álcool Isopropílico ; 

14. Homogeneize no vórtex (15s); 

15. Centrifugue por 15min a 12000rpm; 

16. Descarte o sobrenadante; 

17. Adicione 600μL de Etanol 70% em temperatura ambiente; 

18. Centrifugue por 15min a 12000rpm; 

19. Descarte o sobrenadante; 

20. Deixe os microtubos das amostras secando (abertos), a temperatura ambiente, overnight;  

21. Adicione 100μL de TE ou H₂O miliQ; 

22. Incube a 56ᵒC por 30min; 

23. Armazene as amostras a -20ᵒC. 

 

Referências: 

JOHN, S. W., WEITZNER, G., ROZEN, R., SCRIVER, C. R. A rapid procedure for 

extracting genomic DNA from leukocytes. Nucleic Acids Research , 192, 408-408. 1991. 

 

LAHIRI, D. K., NURNBERGER, J. I. A rapid non-enzymatic method for the preparation 

of DNA from blood for RFLP studies. Nucleic Acids Research , 19, 5444-5444. 1991. 

  

STAFFEN, M.D. Uso da técnica molecular DNA barcode na identificação de 

substituições fraudulentas de pescados comercializados em restaurantes de culinária 

japonesa de Florianópolis/SC. 2015. 
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Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Ciências Biológicas 

Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética 

Laboratório de Polimorfismos Genéticos (LAPOGE) 

Título: PROTOCOLO DE EXTRAÇÃO DE DNA - ACETATO DE POTÁSSIO 

Registro: E3 

Versão: 1 

Data: 10/10/2019 

Responsável: Bruna Margutti Fridriszewski 

Elaboração: Laboratório de Imunologia Aplicada à Aquicultura (LIAA) da Universidade 

Federal de Santa Catarina, adaptado por Leandra Formentão 

Revisão: Bruna Margutti Fridriszewski 

Aprovação: Leandra Formentão 

Data da aprovação: 2019 

Objetivo: Realizar a extração de DNA de amostras para utilização na reação em cadeia pela 

polimerase (PCR). 

 

Definição: A técnica de amplificação por PCR nos permite estudos importantes para o 

âmbito científico, como a criação de métodos de diagnóstico, seqüenciamento e análise da 

diversidade genética em populações, por exemplo. Entretanto, para o DNA ser submetido 

ao processo de amplificação, primeiramente deve ser extraído. A extração de DNA ocorre 

em basicamente duas etapas, sendo a primeira de ocorrência de lise celular, auxiliada pela 

maceração (em caso de extração de DNA de tecidos) e principalmente pela adição de 

substâncias que promovem a ruptura das membranas celulares em certas concentrações. A 

segunda é a de purificação do DNA que, com o objetivo de conseguir melhores resultados 

na amplificação, envolve a separação entre o DNA e os componentes celulares restantes e 

proteínas, bem como a precipitação e suspensão em volume determinado de água ultrapura 

ou soluções-tampão adequadas. 

 

Amostras: Tecidos (já foi utilizado para ovos de aves e penas). 

 

Equipamentos: 

1. Centrífuga de microtubos refrigerada;  

2. Vórtex; 

3. Banho Maria; 

4. Micropipetas; 

5. Microtubos de 2mL; 

6. Ponteiras de 1000, 200 e 10 μL; 

7. Placa de Petri; 

8. Lâmina de bisturi/tesoura/pinça/hastes plásticas para swab. 
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Materiais: 

1. Solução de lise  

a. 0,1 M Tris-HCl pH 8,5;  

b. 0,1 M NaCl;  

c. 0,05 M EDTA pH 7,4; 

d. SDS 1%. 

2. Proteinase K 20 mg/mL; 

3. Isopropanol; 

4. Etanol absoluto 70%; 

5. Água ultrapura. 

 

Preparações anteriores: 

1. Solução de lise; 

2. Etanol absoluto 70%. 

Observação: os demais materiais não necessitam ser preparados, já são comprados 

prontos pelo laboratório. 

 

Procedimento técnico: é obrigatório o uso de EPI: luvas látex conforme o tamanho 

necessário e jaleco preferencialmente gola padre e com punhos. É necessário estar 

usando a vestimenta correta para um ambiente laboratorial (calças e sapatos 

fechados). O cuidado com o uso de acessórios é essencial, assim como manter os 

cabelos presos durante a execução do procedimento. 

 

Metodologia: 

- Quando for amostra conservada em álcool: centrifugar (spin por 30 s) três 

vezes com água destilada para lavar; 

- Lavar membranas de ovo com pisseta (água destilada) 

1. Preparar as amostras; 

2. Adicionar 1000 μL de solução de lise e homogeneizar bem (em vórtex, se 

necessário); 

3. Adicionar 10 μL de proteinase K a 20 mg/mL; 

4. Incubar por pelo menos 3h à 55°C (ATENÇÃO: não pode passar de 60°C, pois 

diminui a atividade da enzima), dando leves batidas no tubo eventualmente para 

auxiliar na lise do tecido; 

- A incubação pode ser maior dependendo do tecido a ser lisado (amostras 

de amostras de gema podem ser incubadas por 5 horas ou overnight e membrana da 

casca e amostras de fluido em substrato, overnight). 

5. Adicionar 500 μL de acetato de potássio 3M e homogeneizar por inversão do 

tubo; 

6. Incubar em gelo por 30 min; 

7. Centrifugar a 14.000 RPM por 10 min à 4°C  

8. Transferir 1000 μL de sobrenadante para um novo tubo; 

9. Adicionar 600 μL de isopropanol 100%; 

10. Inverter os tubos suavemente (+/-5 vezes); 

11. Incubar as amostras por overnigth à -20°C; 

12. Centrifugar a 14.000 RPM por 30 min à 4°C; 
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13.Descartar o sobrenadante vertendo o tubo e secando com papel toalha; 

14.Reidratar o precipitado com 500 μL de etanol 70%; 

15.Inverter os tubos 10x e incubar por 1 min a temperatura ambiente; 

16.Centrifugar a 14.000 RPM por 10 min à 4°C; 

17.Descartar o sobrenadante vertendo o tubo e secando com papel toalha; 

- Se necessário, incubar o tubo aberto a temperatura ambiente por 5 min para 

completa evaporação do etanol ou em estufa a 37°C. 

18.Dissolver o pellet em água ultrapura (35 μL para amostras de membrana da casca e 

50 μL para demais amostras); 

19.Manter as amostras a temperatura ambiente por 30 min e armazenar a -20°C para 

posterior uso. 

 

Referências: 

FORMENTÃO, L. Identificação de espécies em ovos de aves apreendidos em 

situação de comércio ilegal: aporte para aplicação da técnica de DNA Barcode. 

Dissertação de Mestrado. PPG Biotecnologia e Biociências UFSC. 2019. 
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Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Ciências Biológicas 

Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética 

Laboratório de Polimorfismos Genéticos (LAPOGE) 

Título: PROTOCOLO DE EXTRAÇÃO DE DNA - ACETATO DE AMÔNIO  

Registro: E4 

Versão: 1 

Data: 10/10/2019 

Responsável: Bruna Margutti Fridriszewski 

Elaboração: Rivero et al. (2006) adaptado por Leandra Formentão para extração em 

amostras parafinadas 

Revisão: Bruna Margutti Fridriszewski 

Aprovação: Leandra Formentão 

Data da aprovação: 2019 

Objetivo: Realizar a extração de DNA de amostras para utilização na reação em cadeia pela 

polimerase (PCR). 

 

Definição: A técnica de amplificação por PCR nos permite estudos importantes para o 

âmbito científico, como a criação de métodos de diagnóstico, seqüenciamento e análise da 

diversidade genética em populações, por exemplo. Entretanto, para o DNA ser submetido 

ao processo de amplificação, primeiramente deve ser extraído. A extração de DNA ocorre 

em basicamente duas etapas, sendo a primeira de ocorrência de lise celular, auxiliada pela 

maceração (em caso de extração de DNA de tecidos) e principalmente pela adição de 

substâncias que promovem a ruptura das membranas celulares em certas concentrações. A 

segunda é a de purificação do DNA que, com o objetivo de conseguir melhores resultados 

na amplificação, envolve a separação entre o DNA e os componentes celulares restantes e 

proteínas, bem como a precipitação e suspensão em volume determinado de água ultrapura 

ou soluções-tampão adequadas. 

 

Amostras: nadadeira de peixe, ovos de aves. 

 

Equipamentos: 

1. Centrífuga de microtubos refrigerada; 

2. Vórtex; 

3. Banho Maria; 

4. Micropipetas; 

5. Microtubos de 2mL; 

6. Ponteiras de 1000, 200 e 10 μL; 

7. Placa de petri; 

8. Lâmina de bisturi/tesoura/pinça/hastes plásticas para swab. 
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Materiais: 

1.Solução de lise  

a.0,1 M Tris-HCl pH 8,5;  

b.0,1 M NaCl; 

c.0,05 M EDTA pH 7,4; 

d.SDS 1%. 

2. Proteinase K 20 mg/mL; 

3. Isopropanol; 

4. Etanol absoluto 70%; 

5. Água ultrapura. 

 

Preparações anteriores: 

1.Solução de lise; 

2.Etanol absoluto 70%. 

Observação: os demais materiais não necessitam ser preparados, já são comprados 

prontos pelo laboratório. 

 

Procedimento técnico: é obrigatório o uso de EPI: luvas látex conforme o tamanho 

necessário e jaleco preferencialmente gola padre e com punhos. É necessário estar 

usando a vestimenta correta para um ambiente laboratorial (calças e sapatos 

fechados). O cuidado com o uso de acessórios é essencial, assim como manter os 

cabelos presos durante a execução do procedimento. 

 

Metodologia: 

 

-Quando for amostra conservada em álcool: centrifugar (spin por 30 s) três 

vezes com água destilada para lavar; 

-Lavar membranas de ovo com piseta (água destilada) 

 

1.Preparar as amostras; 

2.Adicionar 1000 μL de solução de lise e homogeneizar bem (em vórtex, se 

necessário); 

3.Adicionar 10 μL de proteinase K a 20 mg/mL; 

4.Incubar por pelo menos 3h à 55°C (ATENÇÃO: não pode passar de 60°C, pois 

diminui a atividade da enzima), dando leves batidas no tubo eventualmente para 

auxiliar na lise do tecido; 

-A incubação pode ser maior dependendo do tecido a ser lisado (amostras de gema 

podem ser incubadas por 5 horas ou overnight e membrana da casca e amostras de 

fluido em substrato, overnight). 

5.Adicionar 500 μL de acetato de amônio 4M e homogeneizar por inversão do tubo;  

6.Incubar em gelo por 30 min; 
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7. Centrifugar a 14.000 RPM por 10 min à 4°C 

8. Transferir 1000 μL de sobrenadante para um novo tubo; 

9. Adicionar 600 μL de isopropanol 100%; 

10. Inverter os tubos suavemente (+/-5 vezes); 

11. Incubar as amostras por overnigth à -20°C; 

12. Centrifugar a 14.000 RPM por 30 min à 4°C; 

13. Descartar o sobrenadante vertendo o tubo e secando com papel toalha; 

14. Reidratar o precipitado com 500 μL de etanol 70%; 

15. Inverter os tubos 10x e incubar por 1 min a temperatura ambiente; 

16. Centrifugar a 14.000 RPM por 10 min à 4°C; 

17. Descartar o sobrenadante vertendo o tubo e secando com papel toalha;  

- Se necessário, incubar o tubo aberto a temperatura ambiente por 5 min para 

completa evaporação do etanol ou em estufa a 37°C. 

18. Dissolver o pellet em água ultrapura (35 μL para amostras de membrana da casca e 

50 μL para demais amostras); 

19. Manter as amostras a temperatura ambiente por 30 min e armazenar a -20°C para 

posterior uso. 

 

Referências: 

 

RIVERO, E. R., NEVES, A. C., SILVA-VALENZUELA, M. G., SOUSA, S. O., & 

NUNES, F. D. Simple salting-out method for DNA extraction from formalin-fixed, 

paraffin-embedded tissues. Pathology-Research and Practice, 202(7), 523-529. 2006. 

 

FORMENTÃO, L. Identificação de espécies em ovos de aves apreendidos em 

situação de comércio ilegal: aporte para aplicação da técnica de DNA Barcode. 

Dissertação de Mestrado. PPG Biotecnologia e Biociências UFSC. 2019. 
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Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Ciências Biológicas 

Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética 

Laboratório de Polimorfismos Genéticos (LAPOGE) 

 

Título: PROTOCOLO DE EXTRAÇÃO DE DNA - CLORETO DE SÓDIO 

Registro: E5 

Versão: 1 

Data: 10/10/2019 

Responsável: Bruna Margutti Fridriszewski 

Elaboração: Scaranto (2017) modificado de Aljanabi e Martinez (1997) e adaptado por 

Leandra Formentão para extração em nadadeiras de peixes 

Revisão: Bruna Margutti Fridriszewski 

Aprovação: Leandra Formentão 

Data da aprovação: 2019 

Objetivo: Realizar a extração de DNA de amostras para utilização na reação em cadeia 

pela polimerase (PCR). 

 

Definição: A técnica de amplificação por PCR nos permite estudos importantes para o 

âmbito científico, como a criação de métodos de diagnóstico, seqüenciamento e análise 

da diversidade genética em populações, por exemplo. Entretanto, para o DNA ser 

submetido ao processo de amplificação, primeiramente deve ser extraído. A extração de 

DNA ocorre em basicamente duas etapas, sendo a primeira de ocorrência de lise celular, 

auxiliada pela maceração (em caso de extração de DNA de tecidos) e principalmente pela 

adição de substâncias que promovem a ruptura das membranas celulares em certas 

concentrações. A segunda é a de purificação do DNA que, com o objetivo de conseguir 

melhores resultados na amplificação, envolve a separação entre o DNA e os 

componentes celulares restantes e proteínas, bem como a precipitação e suspensão em 

volume determinado de água ultrapura ou soluções-tampão adequadas. 

 

Amostras: ovos de aves, penas, tecido muscular de frango, peixe, camarão, polvo, lula e 

casquinha de siri. 

 

Equipamentos: 

1. Centrífuga de microtubos refrigerada;  

2. Vórtex; 

3. Banho Maria; 

4. Micropipetas; 

5. Microtubos de 1,5mL;  

6. Ponteiras de 1000, 200 e 10 μL; 

7. Placa de Petri; 

8. Lâmina de bisturi/tesoura/pinça/hastes plásticas para swab. 
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  Materiais: 

1.Solução de lise  

a.10 mM Tris-HCl pH 8,0; 

b. 0,4 M NaCl; 

c.2 mM EDTA pH 8,0. 

2.SDS 20%; 

3.Proteinase K 20 mg/mL; 

4.Isopropanol; 

5.Etanol absoluto 70%; 

6.Água ultrapura. 

 

Preparações anteriores: 

1.Solução de lise; 

2.SDS 20%;  

3.Etanol absoluto 70%.  

Observação: os demais materiais não necessitam ser preparados, já são comprados 

prontos pelo laboratório. 

 

Procedimento técnico: é obrigatório o uso de EPI: luvas látex conforme o tamanho 

necessário e jaleco preferencialmente gola padre e com punhos. É necessário estar 

usando a vestimenta correta para um ambiente laboratorial (calças e sapatos 

fechados). O cuidado com o uso de acessórios é essencial, assim como manter os 

cabelos presos durante a execução do procedimento. 

 

Metodologia: 

- Quando for amostra conservada em álcool: centrifugar (spin por 30 s) 

três vezes com água destilada para lavar; 

- Lavar membranas de ovo com pisseta (água destilada) 

 

1. Preparar as amostras; 

2. Adicionar tampão 400 μL de solução de lise e homogeneizar bem (em vórtex, se 

necessário); 

3. Adicionar 40 μL de SDS e homogeneizar bem; 

4. Adicionar 5 μL de proteinase K a 20 mg/mL; 

5. Incubar por pelo menos 3h à 55°C (ATENÇÃO: não pode passar de 60°C, pois 

diminui a atividade da enzima), dando leves batidas no tubo eventualmente para 

auxiliar na lise do tecido;  

-A incubação pode ser maior dependendo do tecido a ser lisado (amostras 

de gema podem ser incubadas por 5 horas ou overnight e membrana da casca e 

amostras de fluido em substrato, overnight). 
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6. Adicionar 300 μl de cloreto de sódio 6 M; 

7. Homogeneizar por inversão durante 3 min; 

8. Centrifugar por 30 min a 13.000 RPM; 

9. Transferir 500 a 600 μL do sobrenadante para microtubos novos; 

10. Adicionar uma alíquota igual a quantidade de sobrenadante transferido de 

isopropanol gelado; 

11. Inverter os tubos suavemente (+/-5 vezes); 

12. Incubar a -20 °C, overnight; 

13. Centrifugar as amostras por 15 min, a 13.000 RPM; 

14. Verter o sobrenadante cuidadosamente para não perder o pellet; 

15. Adicionar 200 μL de etanol 70% e esperar 5 min; 

16. Centrifugar a 13.000 RPM por 15 minutos; 

17. Verter o sobrenadante cuidadosamente para não perder o pellet; 

18. Deixar o pellet secar em temperatura ambiente ou estufa a 37°C; 

19. Dissolver o pellet em água ultrapura (35 μL para amostras de membrana da casca e 

50 μL para demais amostras); 

20. Manter as amostras a temperatura ambiente por 30 min e armazenar a -20°C para 

posterior uso. 

 

IMPORTANTE: Em amostras de extração de fluido de ovo em tecido e de swab de 

fluido de ovo em substratos utilizar o dobro da quantidade de tampão de lise, proteinase 

K e cloreto de sódio. No passo 9, transferir 1000 μL de sobrenadante. 

 

Referências: 

ALJNABI, S. M. & MARTINEZ, I. Universal and rapid salt-extraction of high 

quality genomic DNA for PCR-based techniques. Nucleic acids research, 25(22), 

4692-4693. 1997. 

SCARANTO, B. M. S. Caracterização genética do jundiá (Rhamdia quelen) por 

meio do DNA barcode e marcadores microssatélites. 88p. 2017. 

FORMENTÃO, L. Identificação de espécies em ovos de aves apreendidos em 

situação de comércio ilegal: aporte para aplicação da técnica de DNA Barcode. 

Dissertação de Mestrado. PPG Biotecnologia e Biociências UFSC. 2019. 
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PROTOCOLOS DE REAGENTES 

 

SOLUÇÕES DE LISE 

 

1. Solução de lise I (Salting out) 

 

Para preparar um litro de solução de lise I, utilizar:  

Tris-HCl 0,01M: dissolver 1,576g Tris-HCl em 100mL de água MilliQ. 

Sacarose 0,32M: dissolver 109,54g de sacarose em 100mL de água MilliQ. 

MgCl 2 0,0025M: dissolver 0,51g de MgCl 2 em 100mL de água MilliQ. 

Triton X 100 (1%): 10mL 

 

Passo a passo da preparação: 

- Juntar todas as soluções e o Triton X; 

- Completar o volume para 900mL; 

- Homogeneizar a solução; 

- Acertar o pH para 7,6; 

- Completar a solução para um litro; 

- Autoclavar a solução; 

- Armazenar na geladeira e com identificação adequada. 

 

2. Solução de lise II (Salting out) 

 

Para preparar 100mL de solução de lise II, utilizar: 

Tris-HCl 0,01M: dissolver 1,576g Tris-HCl em 10mL de água MilliQ. 

KCl 0,05M: dissolver 0,373g de KCl em 10mL de água MilliQ. 

MgCl 2 0,0025M: dissolver 0,51g de MgCl 2 em 10mL de água MilliQ. 

NONIDET p-40 ou IGEPAL  (1%): utilizar 1mL 

TWEEN 20 (1%): utilizar 1mL. 

 

Passo a passo da preparação: 

- Juntar todas as soluções, o NONIDET P-40 (ou IGEPAL) e o TWEEN 20; 

- Completar o volume para 90mL de água MilliQ; 

- Homogeneizar a solução; 

- Acertar o pH para 8,5; 

- Completar o volume para 100mL; 

- Autoclavar a solução; 

- Armazenar na geladeira. 
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3. Solução de lise (Cloreto de Sódio) 

Seguir preparações anteriores 

10 mM Tris-HCl pH 8,0; 

0,4 M NaCl 

2 mM EDTA pH 8,0 

 

4. Solução de lise (Acetatos) 

Seguir preparações anteriores 

0,1 M Tris-HCl pH 8,5;  

0,1 M NaCl;  

0,05 M EDTA pH 7,4 

SDS 1% 

 

SDS 

1. SDS 1%: Dissolver 1g de SDS em 100mL de água destilada. Armazenar em 

temperatura ambiente (estoque). 

2. SDS 10%: Dissolver 10g de SDS em 100mL de água destilada. Armazenar em 

temperatura ambiente (estoque). 

3. SDS 20%: Dissolver 20g de SDS em 100mL de água destilada. Armazenar em 

temperatura ambiente (estoque). 

 

Etanol absoluto 70% 

Para preparar 100 mL: 70 mL de etanol destilado + 30 mL de água MilliQ 

Para preparar 1L: 700mL de etanol destilado + 300 mL de água MilliQ 

 

TE 

Utilizar as seguintes soluções (estoque): 

Tris HCl 1M: Dissolver 6,05g em 50mL de água MilliQ. 

EDTA 0,5M: Dissolver 1,861g em 10mL de água MilliQ. 

Para 500mL de TE: 

Adicione 5mL da solução estoque de Tris e 100uL da solução estoque de EDTA. 

Ajustar o pH para 8,0. 

 

5 M Perclorato de sódio 

Pesar 70,2g de Perclorato de Sódio e dissolver em 100mL de água. 

Estocar a temperatura ambiente. 

 

6,0 M NaCl (saturado) 

Pesar 34,8g de NaCl e dissolver em 100ml de água estéril. O sal não dissolve totalmente pois 

a solução é saturada. 

Estocar a temperatura ambiente. 
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4 DISCUSSÃO 

Somente produzir o conhecimento científico não é o suficiente. A essencialidade de 

suas características necessita que este seja registrado, perpetuado, apesar de suas constantes 

mudanças ou até mesmo por causa delas. É imprescindível que a ciência, por ser um produto 

histórico, não se perca ao longo dos anos, e que cada versão dela esteja disposta a análise a 

qualquer momento. Para isso, tem sido cada vez mais comum a preocupação dos cientistas em 

guardar seus trabalhos, ensaios, anotações, bem como publicá-los. A publicação é importante 

não só para fins de documentação, mas também para a reestruturação do componente teórico 

do conhecimento científico.  

O principal mérito de grandes nomes das ciências biológicas como Charles Darwin e 

Gregor Mendel foi o registro das informações observadas corroboradas por experimentação, 

isto é, constituintes de conhecimento científico, serem registradas em cadernos (figura 2). E se 

os admiramos pelos ensinamentos que nos proporcionaram e proporcionam até hoje, podemos 

também reconhecer que esta maneira de documentação é excepcional e necessária, assim 

como válida, e passarmos a tentar conservá-la no meio institucional. 

 
Figura 2 - Registros científicos de importantes nomes da ciência. A e B – Manuscritos de Charles Darwin sobre a 

Teoria da Evolução. C – Anotações de Gregor Mendel sobre seus experimentos com ervilhas. 

 

 

 

 

Fonte: A e B -  John van Wyhe, ed. 2002-. The Complete Work of Charles Darwin Online (http://darwin-

online.org.uk/) C - HARTL, Daniel L.; OREL, Vitezslav. What did Gregor Mendel think he 

discovered?. Genetics, v. 131, n. 2, p. 245, 1992. 

 

O registro científico é também uma forma de registrar a história, portanto. Através 

dele o conhecimento gerado em escala temporal não se é perdido. Um dos tipos de linguagem 

do registro científico é a de cunho informal, geralmente entre cientistas e técnicos, por meio 

http://darwin-online.org.uk/people/van_wyhe.html
http://darwin-online.org.uk/
http://darwin-online.org.uk/
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dos cadernos de laboratório (SEVILLA  MUÑOZ & SEVILLA MUÑOZ). Cada protocolo 

apresenta um Procedimento Operacional Padrão (POP) e os cuidados necessários antes, 

durante e depois da execução. Um POP serve para aperfeiçoar o trabalho e o tempo de um 

pesquisador dentro da pesquisa e rotina laboratorial (GUERRERO, BECCARIA & 

TREVIZAN, 2008), portanto o registro destes de forma dispersa, desorganizada, ou até 

mesmo individual, não colabora com o desenvolvimento do grupo por inteiro.  

No Laboratório de Polimorfismos Genéticos (LAPOGE) da Universidade Federal de 

Santa Catarina, localizado no Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética 

(BEG), utilizava-se caderno de uso comum, e este continha todos os protocolos utilizados nas 

diferentes linhas de pesquisa do laboratório. Entretanto, essa prática se perdeu e o caderno foi 

se tornando defasado. Em contrapartida, atualmente cada pesquisador mantém suas anotações 

e protocolos utilizados no seu caderno pessoal, de forma que se considerando analiticamente, 

os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) estão registrados de maneira dispersa. O 

registro disperso dificulta o trabalho de um novo pesquisador que consulte as práticas do 

grupo, visto que este terá que elaborar seus protocolos desde o início, por muitas vezes nem 

saber da existência e similaridade dos outros protocolos já existentes e utilizados.  

Os POPs são recursos tecnológicos importantes na área da saúde, e dessa forma 

necessitam de validação, adquirindo credibilidade científica e sendo eficientes na mudança da 

prática assistencial, assim como melhorando a atuação profissional (HONÓRIO, CAETANO 

& ALMEIDA, 2011) e promovendo confiança na execução (PRASANNA, 2013). São 

também essenciais nas ciências biológicas por estes mesmos motivos, adequando o trabalho e 

otimizando o processo e o tempo despendido em execução e em aprendizagem, mas não tem a 

importância devidamente reconhecida em registros e padronizações. Com isso, faz-se 

necessário a execução de estudos que enfatizem a essencialidade da implementação dos POPs. 

A principal dificuldade para a implementação de POPs é a interpretação errônea de 

burocracia restritiva e rígida, que diminui flexibilidade e liberdade na execução das tarefas 

(BAILEY, 2018). Entretanto, nas ciências biológicas já lidamos com o uso de POPs na rotina 

laboratorial. No LAPOGE, por exemplo, os POPs são executados diariamente e dentro das 

linhas de pesquisa correspondentes, a diferença é que são denominados de protocolos e não 

estão registrados como documento científico. 
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A criação de um modelo padrão para a disposição de todos os protocolos referentes à 

extração de DNA do LAPOGE em longo prazo poderá contribuir para que esta prática de 

registro de POPs seja consolidada e isso se faz realmente necessário, visto que suprirá a 

defasagem de protocolos oficializados. Sobre a etapa de levantamento dos protocolos 

utilizados no LAPOGE, vale destacar que foram escolhidos os relacionados à extração de 

DNA por ser um procedimento comum às diversas linhas de pesquisa e o intuito é estender a 

otimização aos demais procedimentos quando estes forem estabelecidos e documentados.  

O cenário observado no LAPOGE só é possível por ser um laboratório com mais de 

20 anos de funcionamento e com muitas linhas de pesquisa e protocolos que são 

constantemente modificados. Além disso, a rotatividade de integrantes no laboratório também 

é alta, o que contribui para a dificuldade de encontrar registros organizados. Um manual 

bastante interessante para a elaboração de protocolos em laboratório de biologia molecular foi 

elaborado por SBALCHEIRO e SOUSA (2011) para a Embrapa Amazônia Ocidental, este 

pode ser utilizado como base para a adaptação de protocolos de outros laboratórios. 

O modelo proposto por este estudo apresentou informações imprescindíveis a ser 

destacadas em todos os procedimentos do laboratório relacionados ao tema proposto, sendo 

elas relacionadas a identificação, execução e disposição de referências (SBALCHEIRO & 

SOUSA, 2011).  

Na identificação estão contidos os dados de individualização dos protocolos, como 

título, número de registro, responsáveis, elaboradores, alterações, versões e datas. A 

identificação é extremamente necessária para fins de registro científico, visto que informa 

sobre os responsáveis pela elaboração, a data em que foi empregado e principalmente registra 

as alterações, sendo importante para o ajuste de qualquer problema ou suspeita de erro no 

processo de execução. A descrição relata os procedimentos necessários antes, durante e 

depois da execução do protocolo, bem como o passo a passo, os cuidados que devem ser 

tomados, a forma de armazenamento e a natureza das amostras utilizadas (LUNA, 1998). E as 

referências citam artigos, teses ou dissertações que foram utilizados para a elaboração do 

protocolo e principalmente de onde foi retirado o POP, que pode estar adaptado ou não, 

validando o protocolo como documento e registro científico (SBALCHEIRO & SOUSA, 

2011; LUNA, 1998). Essa disposição de informações é importante para a melhoria na 

qualidade assistencial e administrativa  (BERTOLO et al, 2014) e é corroborada pelas normas 
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constadas na ISO 19011 que determina diretrizes para a auditoria de sistemas de gestão no 

Brasil (ABNT, 2012). 

Os dados apresentados pelo modelo desenvolvido são relevantes para que caso haja 

dúvida posterior quanto às etapas dos procedimentos dispostos no documento, seja sabido 

onde procurar esclarecimento.  Além disso, é importante que se mantenham registradas as 

versões em caso de alteração, para garantir a autenticação deste documento científico. É 

necessário também que se apresente os materiais utilizados e a metodologia, contendo o passo 

a passo de cada etapa a ser executada com seus minuciosos detalhes, cada cálculo e 

concentração, a fim de garantir a repetição exata do procedimento ao fazer uso do protocolo 

como guia. Sendo assim, vistos como forma de padronização de procedimentos laboratoriais, 

os POPs também servem de instrumentos para testes e reavaliações de protocolos já existentes 

e utilizados. 

O questionário aplicado com base na Escala de Likert agrega valores e variabilidade 

aos dados (ALLEN & SEAMAN, 2007), portanto entende-se que como forma de consulta de 

opinião, sem fazer uso de respostas individualizadas (BOONE & BOONE, 2012) e com o 

intuito de medir escalas atitudinais (LIKERT, 1932) foi uma boa ferramenta. Todavia, um 

teste paramétrico deve ser utilizado apenas como abordagem piloto em caso de análises 

individualizadas (ALLEN & SEAMAN, 2007).   

Apesar da intenção de consultar os integrantes do laboratório sobre suas demandas 

para um modelo padrão de disposição de POPs, a aplicação do questionário não foi efetiva 

por não haver adesão de respostas. A obtenção de resposta de apenas dois integrantes do 

grupo não é representativa como consulta de opinião e não foi considerada. Porém, tendo 

como base a literatura apresentada, acredita-se que a evidência da essencialidade de um POP 

na rotina laboratorial é o suficiente para recomendar a implementação do modelo. Essa falta 

de adesão ao questionário é retrato da carência de integração em um grupo grande de 

laboratório que é o LAPOGE, contando com 37 membros, incluindo 6 professores, 1 pós-

doutoranda, 5 doutorandos, 5 mestrandos e 13 alunos de IC, além de 7 colaboradores. É 

comum no LAPOGE que os integrantes convivam diariamente, compartilhem momentos 

cotidianos,  não estejam a par do trabalho de pesquisa do colega e não se sensibilizem com a 

necessidade de auxílio. Mas, acredita-se que com a instalação de um caderno de laboratório 

de uso comum essa particularidade se encaminhe para uma solução. 
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É relevante destacar que o processo de elaboração de um POP inclui a preparação, 

sua revisão e aprovação, e ainda, revisões freqüentes e arquivamento como documento 

(PRASANNA, 2013), portanto o modelo, ainda que proposto desta forma está sujeito a 

alterações conforme a demanda dos POPs utilizados no laboratório, bem como dos 

executores, mesmo que as versões anteriores sejam mantidas como registro.  

No ponto de vista individual, como pesquisadores, podemos pensar que nossa técnica 

para realizar determinados procedimentos é segura e temos capacidade para executar da forma 

correta, contudo, temos a responsabilidade, como parte de uma instituição, de melhorar a 

prática e a segurança da execução do procedimento (SHERREN, TRICKLEBANK & 

GLOVER, 2014). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sobre a disposição e o registro dos protocolos e POPs como documento científico na rotina 

laboratorial podemos concluir que: 

- A importância de um POP consiste na garantia de processos otimizados, bem como na 

perpetuação do conhecimento científico. 

- A validação de um protocolo como documento científico consiste na exposição clara dos 

referenciais teóricos.  

- Faz-se necessário que a prática de registro de POPs permaneça em funcionamento no 

laboratório para que os efeitos esperados em longo prazo possam ser observados: otimização 

da rotina, facilitação na execução de procedimentos, diminuição do tempo despendido na 

prática assistencial. 

O produto deste estudo é a elaboração de um caderno comum de laboratório com os 

protocolos de extração atuais padronizados como POPs. 
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