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Objetivo: Extrair DNA das amostras a serem analisadas 

Setor: Laboratório de Biologia Molecular Agentes: Técnico/Residente/Alunos 

FUNDAMENTOS DA TÉCNICA 
 

Nessa técnica, as células são lisadas pela adição da solução de lise (SDS 20%) e 

subsequente incubação a 65°C. As proteínas e lipídeos são precipitados e extraídos pela 

adição de clorofórmio e solução de precipitação protéica. A solução final é então 

centrifugada para separação em duas fases, com uma interface sólida. O DNA está 

localizado na fase superior aquosa, as proteínas na fase sólida e o clorofórmio e lipídeos 

formam a fase inferior. O DNA é então removido, precipitado com etanol e ressuspenso 

em água livre de nuclease ou TE. 
 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO 
              

 Preparação do local de trabalho 

1. Ler as Fichas de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) dos reagentes utilizados nos 

procedimentos. 

2. Verificar que tenha recipiente de descarte, microtubos e caixas com ponteiras de 1 mL e 

200 µL suficientes para o procedimento. 

3. Identificar 2 microtubos de 2 mL para cada amostra a ser processada. 

4. Ligar o termobloco, configurando-o para 65°C. 

5. Higienizar, com papel toalha e etanol 70%, a capela de fluxo laminar onde será realizada 

a extração, deixando posteriormente a luz UV acesa por 15 minutos. 

6. Deixar o SDS, clorofórmio e solução de precipitação na capela. Armazenar o etanol 100% 

e 70% em congelador até seu uso. 

Procedimentos 

1. Adicionar 350 µL de sangue (ou volume aproximado de outros tecidos*) em um tubo de 

polipropileno de 2 mL. 

*Caso a extração seja de tecido diferente de sangue, macerar 35 mg e adicionar 10 µL 

de proteinase K junto ao SDS, na etapa 2. Caso isto seja feito, incubar a 56°C overnight. 

2. Acrescentar 500 µL de SDS 20%, homogeneizar em vortex e incubar a 65°C por 6 

minutos*. 

*Para Incubar com auxílio de proteinase K, utilizar 56°C por tempo necessário para lisar 

a amostra (aproximadamente 18h). 



 
 
 

 
 

3. Remover o tubo da incubação.  

4. Como o clorofórmio é denso, na primeira pipetagem ele tende a vazar da ponteira, 

portanto deve-se aspirar e soltar o clorofórmio por 4 vezes ou mais, sem retirar a ponteira 

do reagente, assim, evita-se que o clorofórmio escape. Em seguida, adicionar 400 µL de 

clorofórmio ao tubo e agitar vigorosamente em vortex até a completa homogeneização. 

5. Acrescentar 300 µL de solução de precipitação protéica e homogeneizar novamente em 

vortex.  Centrifugar a 10.000x g por 10 minutos. 

6. Pipetar a fase aquosa e transferi-la para um novo tubo. 
7. Adicionar 1 mL de etanol 100%, preferencialmente refrigerado, e homogeneizar por 

inversão*. Centrifugar a 10.000x g por 5 minutos.  
*Para otimizar a recuperação de DNA, deixar os tubos durante alguns minutos em 
congelador, antes de proceder com a centrifugação. 

8. Desprezar o sobrenadante e adicionar 1 mL de etanol 70%. Centrifugar a 10.000x g por 2 
minutos e desprezar o sobrenadante. 

9. Centrifugar novamente por 1 minuto e retirar o resíduo de etanol com auxílio de uma 
micropipeta. Deixar o tubo aberto no termobloco para secagem do sedimento. 

10. Adicionar 100 µL de água livre de nuclease ou tampão TE e homogeneizar lentamente. 
11. Incubar a 65°C por 5 minutos para completa solubilização do sedimento. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO 

➢ De segunda-feira a sexta-feira, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.  

OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES 

➢ Durante a etapa 6, após adicionar o etanol 100%, é possivel deixar as amostras no 

congelador para finalizar posteriormente a extração. Considerar esta possibilidade 

quando planejar o tempo disponível para realizar extração de um grande número de 

amostras. 

ANEXOS 

Preparo de soluções para extração de DNA 
SDS 20% 

1- SDS (dodecil sulfato de sódio) – 2 g 
2- H2O q.s.p.  10 mL 

 
Solução de precipitação protéica 

1- Acetato de potássio 5M - 6 mL 
2- Ácido acético glacial – 1,1 mL 
3- H2O q.s.p. 10 mL 
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