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Objetivo: Amplificação de região de interesse de DNA com finalidade de diagnóstico 

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

FUNDAMENTOS DA TÉCNICA 
 

A reação em cadeia da polimerase (Polymerase Chain Reaction - PCR) é uma técnica de 
amplificação in vitro de fragmentos específicos de DNA, que utiliza uma enzima DNA 

polimerase termoestável. Esta reação é realizada em um aparelho denominado 
termociclador, que permite a repetição de ciclos de diferentes temperaturas, nas quais 

as três fases da PCR (desnaturação, anelamento e extensão) ocorrem em cadeia. 
A PCR inicia-se com a desnaturação da fita dupla de DNA molde, submetendo-se o DNA a 
altas temperaturas (cerca de 95°C), ocorrendo separação das fitas de DNA. Em seguida, a 

temperatura é reduzida para cerca de 55°C, o que permite o anelamento de dois 
oligonucleotídeos (primers) complementares à região que flanqueiam o fragmento a ser 
amplificado (região 5’). Posteriormente, a temperatura é elevada para 72°C, temperatura 

ideal para a síntese de duas novas fitas de DNA (fase de extensão), catalizada pela 
enzima DNA polimerase e tendo como molde as duas fitas originais. Essa fase requer, 

dentre outros componentes, dNTPs (A, T, C e G) em excesso molar e íons Mg++. A 
repetição das três fases (desnaturação, anelamento e extensão) da PCR permite o 

acúmulo exponencial dos fragmentos de DNA de interesse. O número de ciclos da PCR 
geralmente varia entre 30 a 35. 

 
 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO 
 

Preparação do local de trabalho 
 

1. Observar normas de utilização da “Sala para preparo de soluções”. Usar um jaleco 
limpo de uso exclusivo neste ambiente. 

2. Verificar se há recipiente de descarte, microtubos e caixas com ponteiras de 200 µL e 
10 µL suficientes para montar o mix de reação. 

3. Higienizar, com papel toalha e etanol 70%, a capela de fluxo laminar onde será 
montada o mix de reação, deixando posteriormente a luz UV acesa por 15 minutos. 

4. Checar na tabela 1 o nome dos primers a serem utilizados para identificar a 
espécie/região alvo e separar na capela os reagentes para descongelamento. 

5. Calcular a quantidade de cada reagente para fazer todas as reações pretendidas em 
mix único (não esquecer de contar os controles positivo e negativo).  

 



 
 
 

 
 

 
Montagem da reação 

 
1. Adicionar todos os reagentes em tubo único em ordem decrescente de volume (iniciar 

com água e finalizar com Taq Polimerase). Homogeneizar com a ponteira da 
micropipeta cada reagente antes de aspirar a quantidade a ser usada. 
 

2. Mix padrão de reação de PCR de 25 µL – Verificar tabela 1 se há alteração de alguns 
dos volumes na reação a ser realizada. Observação: O DNA será adicionado depois, fora 
da capela. 

           H2O – 17,95 µL (q.s.p. 25 µL) 
           Tampão 10x – 2,5 µL (10mM Tris-HCl pH8.3, 50µM KCl 
           MgCl2 – 0,75 µL (1,5mM) 
           dNTPs – 0,5 µL (0,2mM cada) 
           Primer F – 0,5 µL (11pMol) 
           Primer R – 0,5 µL (11pMol) 
           Taq DNA Pol – 0,3 µL (1.5) 

     DNA – 50ng (2 µL) 

 
3. Ajustar uma micropipeta em 23 µL (volume total da reação substraído do volume de 

DNA) e homogeneizar o mix. Distribuir nos microtubos de PCR (200 µL) as alíquotas. 
 

4. Adicionar água em um dos tubos (controle negativo) e leva-los para bancada destinada 
para adicionar DNA (ao lado dos termocicladores). 

5. Adicionar aos tubos o DNA das amostras e do controle positivo e condicioná-los no 
termociclador. 

6. Configurar para realizar o programa de termociclagem específico para o par de primers 
utilizado. Os nomes dos programas estão salvos segundo o nome dos primers utilizados 
ou do agente pesquisado. 

7. Após termino da termociclagem, guardar microtubos com os produtos da PCR em uma 
bandeja identificada na geladeira até a realização da eletroforese. 

 

 

PERIODICIDADE 

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