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RESUMO 

 

A contínua otimização das técnicas de determinação de perfis genéticos permite a 

análise de quantidades diminutas de DNA e de um número crescente de tipos de 

evidências, como por exemplo de superfícies tocadas – touch DNA.  

Contudo, o facto de se obter um perfil genético a partir de uma evidência de touch DNA, 

não coloca obrigatoriamente o dador desse DNA no local do crime. O número de cenários 

possíveis que podem ter levado à deposição do DNA detetado tem aumentado 

substancialmente. Assim, para além da necessidade de determinar a identidade do 

indivíduo cujo DNA se tornou parte de um vestígio, existe também a necessidade crescente 

de compreender como é que esse DNA foi de facto depositado na superfície onde foi 

detetado. Adicionalmente, é relevante ter conhecimento não só dos modos de 

transferência, mas também dos fatores que os podem influenciar. 

Com o objetivo de avaliar a transferência direta de touch DNA, nomeadamente a 

influência do material da superfície (vidro vs. plástico) e da área de contacto entre o 

indivíduo e a mesma (polegar vs. mão), bem como classificar os participantes quanto ao 

seu shedder status, três ensaios distintos foram realizados. Já com o intuito de estudar o 

background DNA naturalmente presente em alguns objetos, zaragatoas foram efetuadas 

em itens pessoais e noutros comummente utilizados em ambiente de escritório.  

Os resultados obtidos nos ensaios de transferência direta permitiram distinguir os 

participantes em good, intermediate e bad shedders. Relativamente aos fatores área de 

contacto e tipo de material da superfície contactada, não se detetaram diferenças na 

qualidade dos perfis dos dadores obtidos nos três ensaios. No entanto, verificaram-se 

diferenças significativas nas quantidades de DNA recuperadas consoante o tipo de material 

da superfície. Já no caso da área de contacto, não foram observadas diferenças 

significativas. Referir ainda que se detetou a ocorrência de transferência indireta nos três 

ensaios, demonstrando que este fenómeno pode, de facto, suceder, devendo ser tido em 

consideração aquando da avaliação de evidências de touch DNA. 

No ensaio de background DNA concluiu-se que contactos frequentes com um objeto 

resultarão, à partida, em maiores quantidades de DNA depositado. Verificou-se também a 

deteção de DNA não pertencente ao utilizador do objeto no mesmo, podendo ser resultado 

de transferência direta e/ou indireta. A deteção de background DNA, e a dificuldade em 

saber como foi depositado num objeto, corrobora o potencial para interferir na deteção de 

DNA alvo ou ser erroneamente identificado como relevante para uma investigação. 

 

Palavras-chave: touch DNA, transferência, shedder status, background DNA  
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ABSTRACT 

 

The continuous optimization of DNA profiling techniques allows the analysis of ever-

diminishing amounts of DNA and the testing of not only body fluids, but also DNA deposited 

through contact on surfaces – touch DNA. 

Nevertheless, obtaining a genetic profile from a touch DNA evidence does not 

necessarily place the donor of this DNA at the crime scene. The number of possible 

scenarios that may have led to the deposition of the detected DNA have been substantially 

increasing. Thus, in addition to the need to identify the individual whose DNA has become 

part of a trace, there is the growing need to understand how DNA was deposited on the 

surface from which it was collected. Additionally, it is relevant to have knowledge not only 

on the ways of transfer but also on the factors that could influence it. 

In order to evaluate the direct transfer of touch DNA, namely the influence of the surface 

material (glass vs. plastic) and the contact area between the individual and the surface 

(thumb vs. hand), as well as to classify the participants regarding their shedder status, three 

different experiments were performed. To study the background DNA naturally present on 

some objects, swabs were also made on personal items and others commonly utilized in 

an office environment. 

The obtained results in the direct transfer experiments allowed to distinguish the 

participants in good, intermediate and bad shedders. Regarding the factors, contact area 

and type of material of the contacted surface, no differences were detected in the quality of 

the obtained donor profiles in the three experiments. However, significant differences were 

found in the amount of DNA recovered depending on the material of the surface. In the case 

of the contact area, no significant differences were observed. It should also be noted that 

indirect transfer was detected in all three experiments, demonstrating that this phenomenon 

can indeed occur and that it should be taken into consideration when assessing touch DNA 

evidences. 

In the background DNA experiment, it was concluded that frequent contact with an object 

will result in larger amounts of deposited DNA. Detection of DNA not belonging to the owner 

of the object was also verified and may be the result of direct and/or indirect transfer. 

Background DNA detection, and the difficulty on knowing how it was deposited on an object, 

corroborates the potential to interfere with target DNA detection or to be misidentified as 

relevant to an investigation. 

 

Keywords: touch DNA, transfer, shedder status, background DNA 
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INTRODUÇÃO 

 

Num universo em que o conhecimento científico da Genética Forense se modifica 

constantemente, aumenta também o número de novas técnicas que permitem recolher e 

analisar amostras com interesse forense. 

No final do século XX, a utilização da técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction) para 

amplificação de sequências de DNA (ácido desoxirribonucleico) e a utilização de 

marcadores STR (Short Tandem Repeats) permitiram analisar e estudar pequenas 

quantidades, e até de fraca qualidade, de DNA com resultados satisfatórios, através de kits 

comerciais desenvolvidos para analisar múltiplos STR numa única reação. Estes 

desenvolvimentos possibilitaram, então, que perfis genéticos fossem gerados a partir de 

uma grande variedade de amostras como manchas de sangue, zaragatoas bucais, 

cabelos, ossos, urina, manchas de sémen, zaragatoas vaginais, beatas de cigarro, entre 

outros [1-3]. 

Atualmente, a determinação de perfis genéticos de DNA é uma ferramenta inestimável 

nas ciências forenses, nomeadamente na investigação de casos criminais.  Sendo ainda 

foco de investigação científica, os equipamentos e metodologias continuam a ser 

otimizados, tornando-se cada vez mais sensíveis e permitindo a análise de quantidades 

cada vez mais diminutas de DNA, por vezes de múltiplos indivíduos, e de um número 

crescente de tipos de evidência, como por exemplo de superfícies tocadas [4,5]. 

  

 

1. Touch DNA 

Em 1997, van Oorschot e Jones comprovaram pela primeira vez que era possível 

recolher e analisar material genético proveniente do contacto estabelecido entre um 

indivíduo e uma superfície [6]. Quando um crime é cometido, por exemplo, se um indivíduo, 

ao entrar em contacto com um objeto ou superfície no local do crime, depositar material 

genético suficiente que possa, posteriormente, ser recolhido e analisado, será possível 

utilizar este DNA como evidência forense, ligando esse indivíduo ao local do crime [7].  

 

1.1 Conceito 

A estas pequenas quantidades de DNA transferidas da pele de um indivíduo para um 

objeto ou superfície quando este é tocado e/ou manipulado dá-se o nome de touch DNA 

ou, segundo alguns autores, trace DNA [3,8]. Para efeitos do presente estudo, distingue-

se trace DNA de touch DNA. Assim, define-se trace DNA como quantidades exíguas de 

DNA, muitas vezes abaixo do limite a que se considera obter um perfil valorizável de DNA 
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[9], a que não é possível atribuir nenhum fluido biológico específico [5,10,11]. Esta 

nomenclatura não nos informa sobre a origem da amostra/DNA, nem sobre o modo como 

o DNA chegou ao local de onde foi colhido, ou se este foi depositado durante um evento 

de crime [9]. Este pode incluir, então, o DNA libertado quando uma pessoa fala ou transpira 

para uma superfície, o wearer DNA recuperado do tecido de roupas usadas, e também os 

depósitos de touch DNA, ou seja, o material genético transferido para um substrato através 

do toque ou manipulação deste [5]. Desta forma, touch DNA não é mais do que trace DNA 

em que se assume que o modo como foi depositado terá sido através do toque, contacto 

pele-superfície, ainda que a sua natureza e origem seja pouco conhecida [5,9]. 

 

1.2 Origem 

A maioria dos estudos de touch DNA são focados na obtenção de perfis de DNA e não 

na sua caracterização microscópica e celular, demonstrando apenas a presença de DNA 

e não a sua proveniência. Assim, existem dados limitados sobre a origem deste DNA. 

Historicamente, assumiu-se que o DNA depositado por contacto teria a sua origem nas 

células das camadas mais exteriores da pele, apesar das evidências limitadas que o 

suportavam [5]. Contudo, presentemente, acredita-se que o touch DNA seja a combinação 

de vários componentes com diferentes origens [4] – Figura 1.  

 

 

1.2.1 Corneócitos anucleados  

A camada mais exterior da epiderme consiste em queratinócitos completamente 

diferenciados, corneócitos, que perderam o núcleo e restantes organelos celulares. Não 

possuindo núcleo, a ideia de que estas células poderiam ser a origem do touch DNA parece 

Figura 1 - Esquema representativo das potenciais origens do touch DNA. Atualmente, sabe-se que os 
indivíduos podem libertar DNA detetável quando tocam e/ou manipulam objetos, mas a origem anatómica 
desse DNA continua incerta. (Adaptado de [5]) 
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ser absurda. No entanto, estudos têm demonstrado que estas células podem reter 

quantidades detetáveis de DNA, podendo ser uma das potenciais origens do DNA 

depositado por contacto [5,12,13]. 

 

1.2.2 Fragmentos celulares  

Alguns autores sugerem também que as células degradadas e fragmentos celulares 

(incluindo núcleos livres), resultantes dos processos apoptóticos e de queratinização das 

células epiteliais da pele, não são completamente desprovidas de DNA, podendo ser outra 

das possibilidades para a origem de touch DNA [5,12]. 

 

1.2.3 Células epiteliais nucleadas 

Uma vez que os queratinócitos exteriores não possuem núcleo, é importante considerar 

se células com núcleo e endógenas estão efetivamente presentes nas mãos das pessoas, 

originando touch DNA. Examinações microscópicas detetaram, de facto, ocasionais células 

epiteliais nucleadas provenientes de mãos de indivíduos, pelo que estas células, mesmo 

que limitadas, podem ser um dos contribuidores para os depósitos de touch DNA, sendo 

possivelmente originárias dos ductos das glândulas sudoríparas, trazidas à superfície da 

pele, ou de corneócitos não completamente queratinizados [4,5,13]. 

 

1.2.4 Células nucleadas transferidas  

Apesar de não surgirem em grandes quantidades nas próprias mãos, as células 

epiteliais nucleadas podem constituir uma fonte significativa de touch DNA se forem 

transferidas de outras partes do corpo. Estas podem então ser transferidas da própria face, 

corpo ou roupa do indivíduo, provenientes, por exemplo, de glândulas sebáceas (que não 

existem nas palmas das mãos) ou de fluidos biológicos (saliva, fluidos nasais e/ou 

oculares) acumulando-se na pele [5,14]. 

 

1.2.5 Cell-free DNA 

O DNA livre (cell-free DNA) é a mais recente adição às potenciais origens de touch DNA 

e também o menos compreendido.  

Apesar de anucleados, os queratinócitos podem conter quantidades residuais de cell-

free DNA, possivelmente devido à degradação incompleta de DNA durante o processo de 

diferenciação. Este cell-free DNA, muitas vezes degradado e fragmentado, também é 

libertado ativamente por vários tipos de célula, sendo que já foi detetado no suor, sebo e 

outros fluidos biológicos [4,5,12,14].  
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Recentemente, a disponibilidade de marcadores de mRNA (RNA – ácido ribonucleico – 

mensageiro) específicos da pele, oferece tanto a possibilidade de explorar a origem 

tecidular do touch DNA [15], como o desenvolvimento de um teste presuntivo para este 

DNA. Porém, são necessários mais estudos para que se identifiquem marcadores mais 

específicos dos constituintes da pele [8]. 

A questão da origem biológica ou celular do touch DNA tem implicações significativas 

para a interpretação de resultados nos casos forenses, testemunhos e investigação 

científica: uma melhor caracterização dos componentes celulares e subcelulares dos 

depósitos de touch DNA dará informação sobre como preservar, recuperar, analisar e 

interpretar este tipo de evidência, com maior qualidade e eficácia, no futuro, bem como um 

melhor entendimento nos mecanismos de deposição e transferência deste DNA, 

atualmente ambíguos e altamente variáveis [5]. 

 

 

2. Shedder status 

O número de casos com amostras de touch DNA em investigações forenses tem vindo 

a aumentar e, apesar de o touch DNA ser depositado em quantidades muito mais pequenas 

que o DNA encontrado em manchas de sangue e outros fluidos corporais, é possível obter 

perfis de DNA completos e/ou úteis (se bem que com alguma dificuldade). A chave para 

obter resultados bem-sucedidos de touch DNA depende do reconhecimento de objetos, e 

zonas destes, que poderão ser adequados para a análise deste DNA e a utilização de 

técnicas de amostragem que recuperem a maior quantidade de DNA possível [7,16]. 

Tem sido demonstrado que as quantidades de DNA recuperadas de uma grande 

variedade de substratos tocados, manipulados ou usados (no caso de roupas – wearer 

DNA) variam extensamente entre indivíduos e no mesmo indivíduo (entre 0-169 ng em 

diferentes estudos [5,17]), até porque a forma de deposição e as metodologias utilizadas 

variam entre estudos, não permitindo comparações diretas e fazendo com que não seja 

possível prever as quantidades de DNA expectáveis em determinada situação [5,10,16]. 

Devido à grande variedade de quantidades de DNA recuperadas de objetos tocados, 

van Oorschot e Jones propuseram que este facto se deveria a diferenças na libertação de 

DNA entre indivíduos [6]. Esta variação na deposição ou libertação de touch DNA entre 

indivíduos e o termo shedder (e os associados shedder status, good/high shedder e 

bad/poor shedder) foram estudados pela primeira vez em 2002 por Lowe et al. [18]. Estes 

termos são, então, usados para classificar um indivíduo relativamente ao seu grau de 

libertação de DNA aquando do contacto com uma superfície, habitualmente com as mãos 

[9], sendo good shedder o que geralmente deposita uma maior quantidade de touch DNA 
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(e/ou um maior número de alelos) e bad shedder o que deposita uma menor quantidade 

(e/ou menor número de alelos) [5,18]. 

Contudo, não existe um método específico para determinar o shedder status de um 

indivíduo, assim como não existe uma quantidade padrão de DNA depositado de uma 

determinada maneira ou uma escala de classificação para ajudar na categorização do 

indivíduo, de modo que estes termos são aplicados de acordo com quantidades e 

parâmetros relativos entre um certo grupo de indivíduos [9]. 

Em contraste com o facto de alguns autores considerarem esta classificação demasiado 

simplista devido às grandes variações intra-individuais observadas [10,19], esta 

terminologia continua a ser utilizada e estudada, tendo sido identificados alguns fatores 

que parecem condicionar o shedder status de um indivíduo. 

 

2.1 Fatores que influenciam o shedder status 

 

2.1.1 Sexo 

Em relação ao sexo do indivíduo, tem sido reportado uma maior libertação de touch 

DNA em homens do que em mulheres, sendo estes classificados mais frequentemente 

como good shedders [20-22].  

 

2.1.2 Idade 

A idade do indivíduo também demonstra estar associada à quantidade e qualidade de 

DNA libertada, sendo que estas vão diminuindo à medida que a idade aumenta, 

independentemente do sexo, possivelmente devido à senescência celular e reduzido 

turnover epidérmico. Enquanto as crianças são tipicamente “melhores” libertadores e os 

idosos “piores”, os adultos nas categorias entre estes dois são bastante menos previsíveis, 

não se encontrando diferenças significativas entre os 25 e os 60 anos.  

No caso das crianças, a grande quantidade de DNA libertada dever-se-á não só a 

células da pele, mas também a outras células epiteliares, especialmente da boca, devido 

aos comportamentos característicos nestas idades. Também a elevada taxa de 

proliferação celular contribuirá para a maior quantidade de DNA libertado [23,24]. 

 

2.1.3 Patologia dermatológica 

Quanto à condição da pele, indivíduos com pele seca e/ou presença de patologia 

dermatológica nas mãos, especialmente quando não controlada, parecem depositar mais 

DNA, sendo obtidos perfis de DNA com maior qualidade, que os indivíduos com uma pele 

saudável. Assim, patologias inflamatórias como psoríase e dermatite atópica, associadas 

a um aumento do turnover epidérmico, podem ser uma das causas para as diferentes 
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quantidade e qualidade de DNA observadas. Esta elevada taxa de proliferação celular 

resulta não só numa maior descamação celular, mas também num maior número de células 

contendo DNA apenas ligeiramente degradado [10,25]. 

 

2.1.4 Outros 

Outros fatores intrínsecos ao indivíduo e à sua condição influenciam o seu shedder 

status e, consequentemente, a capacidade de libertação de touch DNA, como: atividade 

física recente (suor e fluidos sebáceos aumentados, maior quantidade dos componentes 

de células epiteliares nucleadas, células epiteliares transferidas e de cell-free DNA no touch 

DNA), estado emocional (e.g. transpiração aumentada em períodos de stress), estado 

fisiológico (e.g. maior excreção de cell-free DNA em indivíduos com cancro) e traços 

comportamentais. 

Estes fatores fazem com que estimativas sobre o shedder status de um indivíduo sejam 

bastante complicadas, assim como a falta de clarificação na origem do touch DNA [20]. 

 

Ainda que variações intra-individuais sejam frequentemente reportadas [19,20,26], 

vários indivíduos demonstram libertar consistentemente maior quantidade de DNA quando 

comparados com outros, assim como, vários indivíduos libertam regularmente uma menor 

quantidade de touch DNA, indicando que haverá uma maior variação inter-individual do 

que intra-individual nesta capacidade de libertação de touch DNA de um indivíduo. 

Assim, muitos autores apoiam a ideia de que os indivíduos podem, pelo menos em 

algumas circunstâncias, ser categorizados em good e bad shedders, apesar de as razões 

para estas diferenças não serem ainda completamente entendidas [20-22]. 

Mais uma vez, conhecimento do que o material genético depositado realmente é, 

entenda-se a origem do touch DNA, permitirá, possivelmente, explicar as diferenças de 

shedder status entre indivíduos, prever as quantidades de DNA depositado e a 

recuperação de mais e melhor DNA deste tipo de amostras [5].  

É ainda importante referir que a maioria dos indivíduos parecem ser libertadores 

intermédios de DNA, existindo poucos indivíduos que sejam consistentemente muito bons 

ou muito maus libertadores de touch DNA, podendo ser categorizados entre estes dois 

extremos como intermediate shedders [20,22]. 

 

 

3. Transferência de touch DNA 

O DNA está em todo o lado no meio ambiente; estamos constantemente a libertá-lo, a 

transferi-lo para outras pessoas e a movê-lo de superfície em superfície. O número de 

cenários possíveis que podem ter levado à deposição e transferência do DNA detetado 
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tem aumentado substancialmente, significando que, por vezes, e principalmente em 

amostras invisíveis a olho nu, como é o caso do touch DNA, o DNA detetado num local de 

crime pode ser irrelevante para a investigação [9,27].  

Em relação à relevância de um perfil de DNA recuperado de um local de crime para o 

próprio evento do crime, Gill sugeriu que se descrevesse a transferência de DNA em ativa 

(relevante) ou passiva (não relevante). Enquanto a transferência ativa está então associada 

a transferências diretas de DNA durante o evento do crime, ou seja, DNA do autor do crime 

transferido, através do contacto direto deste, para uma superfície, objeto ou pessoa durante 

o próprio incidente; a transferência passiva resulta no DNA detetado, mas não relacionado 

com o próprio evento, logo depositado antes (background DNA) ou depois (possíveis 

contaminações) do crime [11]. No entanto, outros autores discordam da utilização destes 

termos, já que estes poderão ser, por vezes, enganadores e induzir em erro [9]. 

Existem dois mecanismos principais pelos quais o DNA pode ser transferido entre 

superfícies, pessoas e/ou objetos: transferência direta e transferência indireta (Figura 2). 

Para além destes, pode ainda ocorrer transferência por aerossol, em que o DNA é 

transferido para uma pessoa, superfície ou objeto sem o envolvimento de um intermediário. 

Exemplos desta transferência são partículas de saliva, provenientes da fala e de espirros, 

transferidas de uma pessoa para uma superfície ou outra pessoa, ou células epiteliais da 

pele que são continuamente libertadas para o meio ambiente, sendo parte do pó doméstico 

[11].  

Figura 2 - Representação esquemática de alguns dos modos de transferência direta e indireta de touch DNA. 
(Adaptado de [9]) 
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Estes métodos não são mutuamente exclusivos, podendo ocorrer mais do que um 

mecanismo simultaneamente (Figura 2D) ou em diferentes momentos.  

Assim, para qualquer perfil, não só de touch DNA, mas de trace DNA recuperado, o 

método pelo qual este terá sido depositado não será conhecido com certeza [11]. 

Posto isto, para além da necessidade de determinar a identidade dos indivíduos cujo 

DNA se tornou parte de um vestígio, existe também a necessidade crescente de 

compreender como é que esse DNA chegou de facto ao local onde foi colhido [9]. 

 

3.1 Transferência direta 

Os termos transferência direta e transferência primária são permutáveis [9] e implicam 

o contacto direto entre a origem do material biológico e uma superfície, objeto ou indivíduo 

[11] (Figura 2A). 

Como já foi referido anteriormente, para além de o DNA de um indivíduo ser transferido 

aquando do contacto deste com um objeto, superfície ou outro indivíduo, o DNA de um 

indivíduo pode ser também transferido para a sua roupa e/ou acessórios, através do 

contacto direto da pele do indivíduo com esses objetos enquanto os está a usar – wearer 

DNA [9]. 

Contudo, é relevante referir, que o contacto direto da pele com um objeto pode não 

resultar necessariamente na deposição e/ou deteção de DNA nesse objeto [24], uma vez 

que esta transferência direta, bem como a transferência indireta, está condicionada por 

uma série de variáveis – descritas mais à frente. 

 

3.2 Transferência indireta 

Devido às atividades normais do dia-a-dia, o DNA pode ser depositado num objeto ou 

superfície não através de contacto direto com a fonte biológica do mesmo (transferência 

direta), mas sim através de um indivíduo ou objeto intermediário. A este fenómeno designa-

se transferência indireta [5]. Esta definição inclui também a transferência entre dois objetos, 

ou superfícies, que contactam fisicamente um com o outro [11]. 

A transferência indireta é comummente designada também de transferência secundária, 

porém os termos não são permutáveis, já que o DNA pode ter sido transferido múltiplas 

vezes [9,11]. Assim, apenas ocorre transferência secundária quando existe um só passo 

de transferência intermediário entre o indivíduo e a superfície final (Figura 2B); quando 

existem dois passos de transferência intermediária ocorre transferência terciária e por aí 

em diante – transferência multi-step [10] (Figura 2C). Já que, na maioria dos casos, o 

número de passos intermediários é desconhecido, será mais correto, logo preferível, utilizar 

o termo transferência indireta em vez de transferência secundária [9]. 
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Esta noção de que o DNA poderia ser transferido do depósito primário para outro local 

(objeto, superfície ou indivíduo), e as potenciais implicações deste facto, foram 

apresentadas aquando da descoberta do touch DNA, em 1997 [6]. Desde então, a 

transferência indireta de DNA tem sido muito investigada. 

Assim, e com o aumento da sensibilidade dos equipamentos e metodologias utilizados, 

eventos de transferência secundária, terciária e subsequente têm produzido perfis de DNA 

detetáveis a partir de itens que nunca foram contactados pelo contribuidor de DNA [5]. Esta 

deteção pode acontecer após apertos-de-mão inocentes [28,29], partilha de objetos (que 

funcionam como reservatórios de material vestigial disponível para transferência) [30], 

partilha da mesma máquina de lavar roupa [31], ou mesmo devido a movimentos rotineiros 

de pessoas, materiais e equipamentos num escritório ou até em laboratórios forenses – 

possível risco de contaminação [32,33]. 

Em casos em que um indivíduo age como vetor, como intermediário, alguns estudos, 

que analisaram o DNA exógeno (non-self DNA) que pode ser transferido juntamente com 

o DNA do próprio (self DNA) para um objeto, reportaram que geralmente o último indivíduo 

que entrou em contacto com o objeto analisado é o maior contribuidor no perfil de DNA; 

todavia, muitas vezes, o DNA exógeno transferido apresenta-se em maior quantidade 

[20,30,34-36], sendo que o último indivíduo a entrar em contacto com a superfície pode, 

por vezes, ser excluído do próprio depósito, detetando-se apenas non-self DNA [28,30,35-

37].  

É também de referir a progressão lógica de que a capacidade de deteção de touch DNA, 

adquirido e transferido, vai diminuindo em paralelo com o aumento do número de itens 

intermédios, isto é, a probabilidade de detetar um perfil de DNA diminui após múltiplas 

situações de contacto (e transferência) [35,38]. 

Este DNA transferido indiretamente é passível de gerar perfis de grande variedade em 

termos de qualidade, desde não existente até um perfil completo [39,40]. Contudo, existe 

ainda pouca consistência nas situações de quando e como a transferência ocorrerá, que 

quantidade será transferida ou quantos eventos de interação serão passíveis de transferir 

material genético [5].  

 

3.3 Fatores que influenciam a transferência de touch DNA 

A transferência de touch DNA é um processo altamente complexo e multifatorial, logo 

vários parâmetros têm de ser tidos em consideração quando se avalia a probabilidade de 

o vestígio em questão ser resultante de transferência (quer seja transferência direta ou 

indireta) [41] – Tabela 1. No entanto, estes diferentes parâmetros não afetam a 

transferência de DNA em isolado e, dependendo das diferentes combinações possíveis 

entre estes fatores, diferentes taxas de transferência serão alcançadas [9]. 
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Tabela 1 - Fatores que influenciam a transferência de touch DNA. Existem fatores dependentes do indivíduo, 
do objeto/superfície e do contacto em si. (Adaptado de [41]) 

Indivíduo Objeto/superfície Contacto 

Shedder status Tipo de substrato Natureza do contacto 

Mão utilizada  Área de contacto 

Parte da mão utilizada  Duração 

Atividades prévias realizadas  Condições ambientais 

Background DNA nas mãos Background DNA na superfície  

 

 

3.3.1 Fatores dependentes do indivíduo 

As variáveis dependentes do indivíduo que parecem ter influência na transferência de 

touch DNA são o shedder status do dador do DNA em questão; a mão, bem como a parte 

da mesma, utilizada; as atividades prévias realizadas pelo indivíduo; e, por fim, o 

background DNA, presente nas mãos do indivíduo, resultante de contactos prévios. 

 

3.3.1.1 Shedder status 

Como referido previamente, o shedder status de um indivíduo, associado a um objeto 

ou superfície de interesse, impactará a quantidade e qualidade do DNA que será detetado 

no item tocado (transferência direta) ou transferido posteriormente (transferência indireta) 

para outra superfície [9]. Assim, um good shedder deixará maior quantidade de touch DNA 

disponível para ser detetado ou transferido e um poor shedder uma menor quantidade. 

O shedder status de um determinado indivíduo influenciará também a contribuição 

relativa do DNA desse indivíduo num perfil de mistura obtido de uma amostra de interesse 

[9,20]. 

 

3.3.1.2 Mão utilizada (dominante vs. não-dominante) 

Alguns estudos têm avaliado a existência, ou não, de diferenças na deposição de DNA 

entre a mão dominante e a não dominante, apesar de, teoricamente, terem o mesmo 

shedder status. Primeiramente, um estudo observou que, quando as mãos estão lavadas, 

a mão não-dominante tenderá a libertar maior quantidade de DNA, mas que à medida que 

o tempo vai passando, e as mãos vão ficando mais sujas, a mão dominante começará a 

libertar mais DNA [19]. Posteriormente, e contrariamente ao anterior, concluiu-se que, nos 

homens, a libertação média de DNA pela mão não-dominante era superior à da mão 

dominante, mas que nas mulheres não se observavam diferenças significativas [24]. Mais 



 

 
11 

recentemente, estudos não demonstraram diferenças entre contactos feitos pela mão 

dominante ou não-dominante [20,22].  

Deste modo, conclusões não podem ainda ser aferidas sobre a real interferência deste 

fator na transferência de touch DNA. 

 

3.3.1.3 Parte da mão utilizada (dedos vs. palma da mão) 

Diferentes partes da mão contactarão diferentes itens de diferentes maneiras e 

depositarão diferentes quantidades de touch DNA. Estudos observaram que uma menor 

quantidade de DNA foi depositada (ou colhida diretamente) pela área da palma da mão do 

que pela área combinada das falanges distais dos dedos médio e anelar, apesar da área 

de superfície da palma ser muito superior à dessas duas falanges. Desta forma, diferentes 

partes da mão parecem ter mais self e non-self DNA, sendo mais prováveis de adquirir e 

transferir maior quantidade de DNA, que outras [16,42]. 

 

3.3.1.4 Atividades prévias realizadas 

Também as atividades realizadas antes do contacto em análise, principalmente as que 

envolvem as mãos, e o tempo decorrido desde estas, afetam a quantidade de touch DNA 

transferido [10,41,43]. O DNA disponível nas mãos para transferência é significativamente 

reduzido por atividades anteriores como lavagem das mãos [18,19], utilização de luvas [20, 

21] e o contacto com objetos DNA-free [35]. Em contraste, contactos repetidos com o 

mesmo objeto [28], tocar no cabelo e/ou na face [15] ou exercício físico, que leva a um 

aumento da transpiração [44], aumentam potencialmente a quantidade de DNA transferido. 

 

3.3.1.5 Background DNA nas mãos 

Para além das nossas próprias células, pequenas quantidades de material biológico 

exógeno (non-self DNA) podem ser frequentemente detetadas na pele de um indivíduo. 

Este background DNA é adquirido em contactos prévios e deriva, muitas vezes, de pessoas 

que coabitam com o indivíduo em casa ou no local de trabalho [41]. O non-self DNA 

presente nas mãos do indivíduo, por exemplo, pode então ser transferido juntamente com 

o self DNA do próprio indivíduo durante uma posterior situação de contacto [21,28,29]. 

Interessantemente, indivíduos que tendem a depositar maiores quantidades do seu 

próprio DNA (good shedders) parecem adquirir quantidades relativamente menores de 

DNA exógeno do meio ambiente e vice-versa [20].  

Assim, a deteção do DNA alvo será influenciada pela presença deste background DNA, 

já que a presença de DNA de diferentes origens levará à obtenção de perfis de mistura, 

complicando a interpretação e valorização dos mesmos [38]. 
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3.3.2 Fatores dependentes do objeto/superfície 

Em casos de transferência de DNA, para os objetos envolvidos, tanto a quantidade de 

DNA depositada inicialmente numa superfície, como a posteriormente adquirida dessa 

superfície e a transferida para outra vão ser altamente dependentes do tipo de objeto, ou 

seja, do seu material e textura, e do background DNA presente no mesmo. 

 

3.3.2.1 Tipo do substrato 

Em termos de DNA diretamente transferido pelo contacto das mãos com uma superfície, 

diferenças foram observadas em relação ao tipo de substrato (superfície), observando-se 

que maior quantidade de DNA é transferida para madeira do que para tecido e do que para 

vidro [17], plástico ou metal [39,45], sendo o algodão melhor substrato que o plástico 

quando manuseado regularmente [26,39,40]. Assim, superfícies rugosas e porosas são 

descritas como sendo coletores superiores de DNA, quando comparadas com superfícies 

lisas [5]. 

Se o DNA em questão for transferido de um item primário para um secundário, menor 

quantidade de DNA será transferida de um substrato primário poroso do que de um não 

poroso, enquanto que um substrato secundário poroso irá facilitar a transferência do 

substrato primário para este [26,40,46]. 

 

3.3.2.2 Background DNA na superfície 

À semelhança do que acontece com o background DNA presente nas mãos dos 

indivíduos, o tipo, a quantidade e o tempo desde que foi depositado o material biológico 

presente na superfície de um objeto (que se vai acumulando por contactos anteriores), 

determinará quanto DNA estará disponível para ser transferido para outra superfície, assim 

como influenciará a quantidade de DNA que esse objeto poderá adquirir nesse mesmo 

contacto [41]. Consequentemente, este background DNA influencia também a 

detetabilidade do DNA transferido, devido à possibilidade de poder “mascarar” as 

pequenas quantidades de DNA transferido [30] ou devido a um aumento da complexidade 

do perfil genético obtido causado por um grande número de contribuidores [38].  

 

3.3.3 Fatores dependentes do contacto 

A forma como o contacto é feito, quer seja entre indivíduos, entre indivíduo e 

superfície/objeto ou entre objetos, irá interferir com a quantidade e a qualidade de DNA 

que é transferido. Desta forma, fatores como a natureza, a área, a duração e as condições 

ambientais do contacto influenciarão a transferência de touch DNA. 
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3.3.3.1 Natureza do contacto  

Em relação à natureza do contacto com a superfície, quando dois objetos contactam um 

com o outro ou quando um indivíduo toca numa superfície, maior quantidade de DNA tende 

a ser transferida quando são exercidas pressão e fricção (em comparação com contacto 

passivo e contacto com pressão, sem fricção) [26,47,48], resultando numa deteção de mais 

alelos no perfil de DNA. 

Para além disto, um contacto exercido com pressão aumentará a transferência de touch 

DNA independentemente do shedder status do indivíduo. Todavia, a pressão utilizada na 

deposição de DNA poderá influenciar a deteção/determinação do shedder status [47,48]. 

 

3.3.3.2 Área de contacto 

Áreas de contacto maiores irão, geralmente, aumentar o potencial para transferência de 

DNA. Porém, esta área de contacto deve ser considerada em conjunto com a área de 

amostragem realizada, já que uma maior quantidade de DNA transferida devido a uma 

maior área de contacto, apenas será detetada quando a área de amostragem for 

igualmente aumentada [41]. 

Ainda assim, e como já foi mencionado, menor quantidade de DNA é depositada pela 

palma da mão do que pela combinação das falanges distais dos dedos médio e anelar, 

apesar das diferenças de área de superfície [16,42], implicando que em casos de 

transferência direta seja tido em consideração as diferentes partes da mão, neste caso, 

que podem ter contactado com a superfície analisada e não tanto a área de contacto. 

 

3.3.3.3 Duração 

O estudo inicial de van Oorschot e Jones observou que a quantidade de touch DNA 

depositado num determinado objeto era independente do tempo de manuseamento deste, 

sugerindo que a maior parte do DNA seria transferida no contacto inicial [6]; e conclusões 

de outros concordaram com estas observações [39,49].  

Opostamente, pode prever-se que existirá acumulação de DNA num objeto devido a 

uma maior duração ou frequência de contacto [9]. Assim, outros autores têm demonstrado 

que a duração do contacto ou o tempo de utilização de um item aumenta a quantidade de 

touch DNA transferida para esse item, indicando que a transferência de DNA durante o 

manuseamento ou utilização de um objeto será, provavelmente, determinada pelo conjunto 

do número de contactos e da duração combinada dos mesmos [41]. 

 

3.3.3.4 Condições ambientais 

Também as condições ambientais durante o contacto parecem influenciar a 

transferência de DNA, como a humidade – quer seja inerente ao material biológico ou 
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introduzida artificialmente para auxiliar o processo de transferência – e a temperatura 

(apenas avaliada na secagem de manchas de sangue) [41]. 

 

  

4. Persistência de touch DNA 

Uma vez depositado, surge a questão de quanto tempo o touch DNA permanecerá numa 

superfície, para que seja possível a sua colheita e análise posterior, e que fatores afetam 

essa persistência [5]. Intervalos de tempo mais longos entre deposição e 

transferência/recuperação parecem reduzir a quantidade/qualidade do DNA [50], em 

conjunto com exposição a condições ambientais potencialmente degradantes para o DNA 

– temperatura, exposição a radiação ultravioleta (UV), chuva, vento, humidade e presença 

de micro-organismos [9,10,41,50]. Também o tipo de superfície em que o DNA é 

depositado aparenta ter influência na persistência do DNA nesse mesmo substrato [26]. 

Em adição, e tal como para a transferência de touch DNA, a persistência deste em 

superfícies será afetada pelos contactos sucessivos com outras superfícies/objetos ou 

indivíduos, sendo o DNA removido ao longo das interações [28,35,38].  

Estudos demonstram também que o touch DNA presente num objeto de um indivíduo 

pode persistir após utilização por um segundo indivíduo [49,51-53], apesar das diferenças 

nos resultados dependentes dos objetos, atividades e durações envolvidas, bem como nos 

métodos de análise e interpretação utilizados, ilustrando a necessidade de aplicar dados 

de circunstâncias o mais semelhantes possíveis às condições do cenário de interesse [9]. 

Em relação à persistência de touch DNA em objetos não pessoais após utilização por 

vários indivíduos, é bastante provável que se detetem vários utilizadores, obtendo um perfil 

de mistura. Para estes objetos comuns, mais uma vez, o último utilizador não será 

necessariamente o maior contribuidor para esse perfil. Como já foi também referido, as 

proporções do perfil de mistura serão dependentes do shedder status dos indivíduos em 

questão e do tipo e frequência de contactos realizados [6,9,30]. 

Por último, ainda não foram desenvolvidos estudos sobre a persistência do DNA de um 

utilizador temporário num objeto, após reutilização pelo utilizador original do mesmo [9]. 

 

 

5. Background DNA e contaminação de DNA 

Como anteriormente mencionado, a presença de touch DNA (assim como de DNA 

proveniente de outras fontes biológicas) em objetos, superfícies ou indivíduos, 

provenientes de interações prévias, tem o potencial de afetar criticamente a quantidade e 

qualidade de DNA, bem como de quem, que será recuperado de uma superfície de 

interesse [5]. Este DNA presente numa superfície antes do depósito de interesse ser 
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realizado nessa mesma superfície, durante a ação de interesse, é comummente designado 

de background DNA [9] (Figura 3). Este pode ser produto de transferências diretas, 

indiretas e/ou por aerossol, bem como da persistência desse DNA na superfície em 

questão [27]. 

 

 

 

O background DNA pode permanecer intacto durante meses depois da deposição, 

desde que o ambiente se mantenha seco e imperturbável [11].  

Níveis detetáveis de background DNA têm sido documentados numa grande variedade 

de amostras, desde objetos comuns a ambientes específicos, incluindo roupas, 

computadores e corpos humanos [5]. Talvez o mais preocupante seja a persistência de 

background DNA em laboratórios forenses [54], em equipamento científico [32], em postos 

de polícia [33,55] e em consumíveis, como luvas, todos suscetíveis de entrar em contacto 

com evidências, contaminando-as, e serem posteriormente detetados aquando da análise 

das mesmas, complicando a interpretação dos resultados obtidos e podendo implicar 

inocentes no evento do crime [5,9].  

A “contaminação” por background DNA é inevitável [11], logo é importante que se 

compreenda a composição destes depósitos residuais de DNA, de forma a prever a sua 

interferência aquando da análise de casos forenses ou a colocar a sua deteção numa 

determinada amostra no seu contexto apropriado [5]. Assim, embora não seja uma prática 

muito comum e, muitas vezes, não seja possível, em algumas situações pode ser útil 

proceder à amostragem de uma zona imediatamente adjacente a um certo vestígio (para 

além da amostragem do próprio vestígio, obviamente), de maneira a obtermos um perfil de 

DNA possivelmente muito semelhante ao do background DNA presente na amostra do 

vestígio [9]. 

Para além das complicações inerentes às “contaminações” por background DNA antes 

da ocorrência do evento do crime, depois deste, os investigadores (membros da polícia e 

especialistas forenses) podem eles próprios contaminar o local do crime ou as evidências 

Figura 3 - Representação esquemática da deposição de DNA numa superfície ou objeto de interesse – antes, 
durante ou depois do crime. (Adaptado de [27]) 
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– contaminação mediada pelo investigador – durante as diferentes etapas do 

processamento das amostras (Figura 3). Esta contaminação pode ocorrer com DNA do 

próprio investigador, sendo habitualmente detetada quando existem bases de dados de 

DNA dos investigadores forenses, ou quando os equipamentos destinados a impedir a 

transferência de DNA do investigador transferem inadvertidamente DNA de uma 

determinada parte do local do crime para outra (e.g. ao não trocar de luvas entre 

examinações de diferentes itens). Este fenómeno pode também acontecer durante o 

transporte de evidências, caso estas não estejam propriamente acondicionadas ou, no 

caso de contaminação de material ou reagentes de laboratório, durante o processo de 

fabrico ou no próprio laboratório [11].  

Devido às quantidades exíguas associadas a amostras de touch DNA, fenómenos de 

contaminação não identificados neste tipo de evidências poderão, à semelhança do 

background DNA, “mascarar” completamente o perfil de DNA existente na amostra, 

complicar a interpretação dos resultados e/ou implicar inocentes no evento do crime. 

 

 

6. Interpretação de perfis de trace DNA 

Apesar de benéfico, o aumento na sensibilidade dos equipamentos e/ou reagentes 

utilizados e a grande variedade de amostras que podem ser analisadas atualmente trazem 

também desafios para a comunidade forense. Um destes desafios é o facto de muitos dos 

perfis de DNA obtidos a partir de amostras de trace DNA (e, consequentemente, de touch 

DNA) serem misturas, ou seja, DNA de vários indivíduos representados num único perfil, 

complicando a interpretação dos mesmos [9,11].  

Outra das limitações do trace DNA é o facto de apesar de um perfil de DNA ser obtido, 

não ser possível identificar o tipo de células ou fluido biológico que o originaram (a 

realização de testes presuntivos esgotaria a amostra e/ou não existem ainda testes de 

orientação para todo o tipo de amostras), nem indicar quando foi depositado [11,27].  

Por último, com a possibilidade de ocorrência de transferências e persistências de DNA, 

a obtenção de um perfil de DNA a partir de uma evidência não coloca obrigatoriamente o 

dador desse DNA no local do crime [11,40,56]. Adicionalmente, e também devido às 

inúmeras variáveis que influenciam estes fenómenos, não é ainda possível deduzir se um 

determinado perfil de DNA obtido será o resultado de transferência direta ou indireta, porém 

o estudo destes fenómenos é importante para avaliar se um vestígio será mais ou menos 

provável de ter sido depositado de uma ou outra forma [41]. 

Estes desafios fazem com que seja necessário um extremo cuidado aquando da 

interpretação dos resultados obtidos com este tipo de amostras [5]. Contudo, e apesar das 
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limitações, um perfil de trace DNA será sempre uma ferramenta útil para uma investigação, 

sendo que será sempre fundamental ter o seu contexto em consideração.  

Uma evidência é considerada relevante quando é passível de ser diretamente associada 

com a atividade do crime. Deste modo, um perfil de DNA obtido de uma amostra a uma 

superfície, onde nenhum fluido biológico foi identificado, será mais difícil de associar à 

atividade do crime, devido à falta de contexto – possibilidade de fenómenos de 

transferência e persistência de DNA. Contexto adicional pode ser providenciado por outros 

tipos de evidências, pelo que a determinação de perfis de DNA não resolve crimes 

isoladamente, mas é uma ferramenta de investigação bastante eficaz quando utilizada 

dentro do contexto de todas as outras evidências de um caso [27]. 

Para terminar, nestes casos, o especialista de genética forense deve fornecer uma 

avaliação objetiva das evidências de DNA, abstendo-se de ultrapassar os limites do 

conhecimento científico – ou seja, o perfil de DNA obtido coincide (ou não) com o de 

determinado indivíduo, mas nenhum fluido biológico foi identificado e vários são os 

cenários possíveis que podem ter levado à sua deposição, transferência e/ou persistência 

no vestígio em causa. Desta maneira, ajuda-se a evitar que erros judiciais sejam cometidos 

e que possíveis inocentes sejam implicados em crimes [11].  
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JUSTIFICAÇÃO DO ESTUDO E OBJETIVOS 

 

Atualmente, o Serviço de Genética e Biologia Forenses da Delegação do Centro (SGBF-

C) do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P. (INMLCF) recebe 

regularmente evidências, no âmbito de processos de criminalística biológica, que não 

apresentam qualquer vestígio de fluidos biológicos visíveis a olho nu e que se suspeita 

terem sido contactadas pelos intervenientes num crime durante o mesmo. Assim, as 

amostras de touch DNA em investigações forenses em Portugal começam também a ser 

uma realidade, pelo que um estudo sobre este tipo de amostras seria importante e 

pertinente na aquisição de conhecimentos teóricos e práticos sobre as mesmas. 

 

 

1. Objetivos gerais 

Esta investigação foi, então, desenvolvida com os objetivos principais de avaliar a 

transferência direta de touch DNA para uma superfície e de estudar o background DNA 

naturalmente presente em alguns objetos pessoais e noutros comummente utilizados em 

ambiente de escritório. 

 

 

2. Objetivos específicos 

Nos ensaios de transferência direta estipularam-se os seguintes objetivos específicos: 

▪ confirmar a variabilidade intra-individual nas quantidades de DNA depositadas; 

▪ determinar o shedder status dos voluntários; 

▪ avaliar se existem diferenças na quantidade e qualidade de DNA depositado 

consoante a área de contacto entre o indivíduo e a superfície (polegar vs. mão); 

▪ avaliar se existem diferenças na quantidade e qualidade de DNA transferido 

diretamente para diferentes superfícies (vidro vs. plástico); 

▪ verificar se existe transferência indireta de DNA exógeno, através dos participantes, 

para a superfície e, caso exista, se é compatível com algum colaborador do SGBF-C. 

 

Já no ensaio de background DNA, os objetivos específicos foram: 

▪ verificar se o DNA do utilizador habitual do objeto é sempre detetado no mesmo; 

▪ verificar se DNA exógeno é detetado no objeto e, caso seja, averiguar se é 

compatível com algum colaborador do SGBF-C e como poderá ter sido depositado.  



 

 
19 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo foi, então, desenvolvido no SGBF-C do INMLCF, tendo sido simuladas 

algumas situações de transferência direta de touch DNA (descritas de seguida), através de 

amostras produzidas em laboratório, em condições semi-controladas, com material 

biológico voluntariamente cedido por colaboradores do SGBF-C, cujos perfis genéticos já 

se encontravam na base de dados do laboratório. Foram também realizadas zaragatoas 

de alguns objetos presentes nos gabinetes do SGBF-C para o estudo do background DNA 

presente nos mesmos.  

A execução do trabalho experimental contou, assim, com a colaboração de 10 

voluntários (A – J: F e I do sexo masculino e os restantes do sexo feminino), todos destros, 

com idades compreendidas entre os 29 e os 53 anos, sem qualquer doença dermatológica 

associada, à exceção dos indivíduos A e B que têm psoríase e eczema, respetivamente. 

O presente estudo foi submetido para avaliação à Comissão de Ética do INMLCF, tendo 

obtido um parecer favorável, e todos os participantes, de acordo com os procedimentos 

éticos, assinaram um documento de consentimento informado para participação no estudo. 

 

 

1. Design experimental 

 

1.1 Transferência direta de touch DNA 

Nos três ensaios realizados, não foram impostas quaisquer restrições às atividades 

normais dos voluntários, apenas lhes foi pedido que não lavassem as mãos, nem 

utilizassem luvas, durante pelo menos 1 hora antes dos mesmos. 

  

1.1.1 Ensaio 1 – thumbprint em placa de vidro  

Em placa de vidro (12.5 x 26 cm, 2 mm de espessura), anteriormente lavada e 

esterilizada por autoclavagem, começou-se por desenhar, seis circunferências de 

aproximadamente 3 cm de diâmetro, com caneta permanente, utilizando sempre luvas, 

máscara e bata descartáveis e evitando ao máximo tocar nas placas, para não as 

contaminar. Destas seis circunferências em cada placa, cinco delimitavam a zona de 

deposição dos voluntários (identificadas com a letra correspondente) e a outra delimitava 

a área de amostragem para o controlo de contaminação (Figura 4), de forma a confirmar 

que as placas estavam devidamente limpas e DNA-free. 

Terminada a preparação das placas, solicitou-se então aos voluntários que colocassem 

o seu polegar direito na circunferência correspondente, aplicando pressão, durante 30 s, 
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permitindo a deposição/transferência do DNA presente no dedo do indivíduo para a placa 

(Figura 4). As amostras foram depois colhidas separadamente com uma zaragatoa (Rayon 

swab with plastic stick sterile disposable – Goodwood Medical Care®) humedecida com 

água nuclease-free, a haste desta cortada e a zaragatoa em si colocada numa LySep™ 

Filter Column acoplada a um Sample Tube (componentes do kit de extração), devidamente 

identificadas, onde foram armazenadas a cerca de -20ºC até ao processo de extração.  

Após a colheita das amostras de uma determinada placa, realizou-se, por último, a 

zaragatoa da circunferência destinada ao controlo de contaminação, como se de uma 

amostra se tratasse, sendo esta armazenada e processada de igual forma. No total, e ao 

longo deste ensaio, realizaram-se 8 controlos de contaminação das placas de vidro. 

Este ensaio foi realizado em 3 dias diferentes para cada voluntário, aproximadamente à 

mesma hora do dia (início da tarde), de forma a obtermos 3 replicados de cada indivíduo e 

avaliarmos também a variabilidade intra-individual. 

 

 

 

1.1.2 Ensaio 2 – handprint em placa de vidro 

Este ensaio, à semelhança do anterior, foi realizado em placa de vidro (12.5 x 26 cm, 

2mm de espessura) esterilizada. Após esterilização, esta permaneceu selada no invólucro 

até à realização do ensaio. 

4 

5 

6 

Figuras 4, 5 e 6 - Demonstração dos ensaios de transferência direta de touch DNA. A Figura 4 ilustra o 
ensaio 1 - thumbprint em placa de vidro. As circunferências identificadas de A-E delimitavam a zona de 
deposição dos respetivos voluntários e a circunferência “CTRL (-) P1” delimitava a zona do controlo de 
contaminação dessa mesma placa. As Figuras 5 e 6 mostram os ensaios 2 - handprint em placa de vidro 
e 3 - handprint em tubo de plástico, respetivamente. 
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Neste caso, em vez de apenas o polegar, foi pedido aos voluntários que colocassem 

toda a mão direita na superfície de uma placa – uma para cada indivíduo –, aplicando 

pressão, também durante 30 s, de modo a transferir o DNA presente na mão do indivíduo 

para a placa de vidro (Figura 5). Enquanto o voluntário contactava com a placa, foi 

desenhado o contorno da sua mão, com caneta permanente, delimitando a zona de 

amostragem. 

Após a deposição procedeu-se então à colheita individual de cada uma das amostras, 

utilizando novamente o método da zaragatoa humedecida. As zaragatoas foram, tal como 

no ensaio 1, colocadas individualmente nas colunas acopladas a tubos (fornecidos pelo kit 

de extração) devidamente identificadas, e armazenadas até à extração.  

Como controlos de contaminação, por cada 10 amostras, realizou-se uma zaragatoa, 

de uma área equivalente a uma mão, de uma placa de vidro esterilizada e não utilizada no 

ensaio, obtendo um total de 3 zaragatoas de controlo. 

Novamente, este ensaio foi realizado, para cada voluntário, em 3 dias diferentes, 

aproximadamente à mesma hora, obtendo também 3 replicados para cada um.  

 

1.1.3 Ensaio 3 – handprint em tubo de plástico 

Para este ensaio, solicitou-se aos voluntários que segurassem num tubo de plástico de 

50 mL esterilizado também com a mão direita, durante 30 s, transferindo o DNA presente 

na mão do indivíduo (Figura 6). Antes de serem utilizados neste teste, os tubos lavados 

foram selados em sacos individuais e esterilizados por autoclavagem. Após esterilização 

os tubos permaneceram selados nos invólucros até serem removidos pelos próprios 

voluntários.  

Imediatamente após a deposição, à semelhança dos ensaios já descritos, procedeu-se 

à amostragem de toda a lateral do corpo do tubo segurado pelo indivíduo, utilizando uma 

zaragatoa humedecida, sendo armazenada e processada da mesma forma. 

Mais uma vez, este ensaio foi realizado em 3 dias diferentes para cada voluntário, 

aproximadamente à mesma hora, obtendo novamente 3 replicados para cada um.  

Como controlos de contaminação, por cada 10 tubos de plástico amostrados (1 de cada 

10 indivíduos), realizou-se a zaragatoa de um tubo de plástico esterilizado que não tinha 

sido utilizado no ensaio, obtendo um total de 3 zaragatoas de controlo de contaminação 

para este ensaio. 

 

1.2 Background DNA 

Com o objetivo de estudar o background DNA que existe normalmente num ambiente 

de escritório, foram ainda realizadas zaragatoas de limpeza em alguns objetos pessoais 

ou destinados ao uso de uma só pessoa, presentes nos gabinetes do SGBF-C. Assim, 
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foram estudados 6 objetos, pertencentes a 6 dos nossos voluntários: um teclado, um 

telemóvel, dois telefones, uns óculos e um rato de computador. 

A amostragem foi realizada pelo método da zaragatoa humedecida, tal como nos 

ensaios de transferência direta de touch DNA e as zonas de amostragem em cada objeto, 

tal como os voluntários a quem pertenciam os mesmos, estão especificadas na Tabela 2. 

Também neste ensaio, as zaragatoas foram colocadas numa LySep™ Filter Column 

acoplada a um Sample Tube (componentes do kit de extração), devidamente identificadas 

e armazenadas também a cerca de -20ºC até ao processo de extração.  

Também este estudo foi realizado em 3 dias diferentes, com pelo menos 1 mês de 

utilização diária de intervalo, tendo também 3 replicados para cada objeto. 

 

Tabela 2 - Zonas de amostragem de touch DNA em objetos presentes nos gabinetes do SGBF-C. 

Objeto Quantidade 
Voluntário 

Proprietário 
Zonas de amostragem 

Teclado 1 H Superfície de todas as teclas. 

Telemóvel 1 D Ecrã, capa de proteção, laterais e botões. 

Telefones 2 C e I Apenas o auscultador. 

Óculos 1 F 
Hastes, parte inferior das lentes/armação, ponte e 

plaquetes. 

Rato 1 J Superfície superior e laterais. 

 

 

2. Controlo de qualidade 

De forma a prevenir qualquer contaminação por parte da investigadora, tanto durante a 

preparação dos ensaios, como na produção e colheita das amostras e em todas as etapas 

do processamento das mesmas, esta esteve sempre equipada com roupa de trabalho 

adequada e descartável – bata, luvas e máscara. 

Antes e depois de qualquer procedimento laboratorial, procedeu-se ainda à 

descontaminação das salas, bancadas, workstations, materiais e/ou equipamentos com 

recurso à luz UV. 

Para além dos controlos de contaminação realizados aquando da colheita de amostras, 

controlos negativos e positivos foram preparados em todas as etapas do processamento 

das amostras (extração, quantificação e amplificação do DNA), como monitorização de 

possíveis contaminações durante os processos e como controlos internos de qualidade, 

respetivamente.  
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Assim, os controlos negativos eram constituídos apenas pelos reagentes utilizados na 

respetiva etapa do processamento, sem que lhe tivesse sido adicionada qualquer amostra, 

e os controlos positivos pelos reagentes utilizados e uma amostra com perfil genético e/ou 

concentração, dependendo da etapa, previamente determinados e confirmados.  

 

 

3. Processamento das amostras 

As amostras foram processadas de acordo com os protocolos em vigor no SGBF-C do 

INMLCF para amostras de vestígios, tal como o seriam numa situação de caso real. 

  

3.1 Extração de DNA 

As proteínas e outros componentes celulares que protegem o DNA no ambiente celular 

podem impedir a análise deste. Como tal, os métodos de extração foram desenvolvidos de 

forma a separar essas proteínas e componentes celulares das moléculas de DNA, 

maximizando assim a obtenção de DNA de uma amostra e removendo também inibidores 

que possam vir a reduzir ou impedir totalmente a PCR [2,57]. 

Neste caso, o touch DNA foi isolado das zaragatoas utilizando o PrepFiler Express™ 

Forensic DNA Extraction kit (ThermoFisher Scientific – Applied Biosystems®) combinado 

com o equipamento AutoMate Express™ DNA Extraction System (AB). A constituição do 

kit está especificada na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Constituição do PrepFiler Express™ Forensic DNA Extraction kit. (Adaptado de [58]) 

Componentes do kit 

PrepFiler Express™  

• PrepFiler™ Lysis Buffer 

• PrepFiler Express™ Cartridges 

• PrepFiler™ Sample Tubes 

• PrepFiler™ Elution Tubes 

• PrepFiler LySep™ Columns 

• AutoMate Express™ Tips and Tip Holders 

 

A técnica de extração utilizada neste kit baseia-se em quatro fases: (1) a lise dos 

componentes celulares, libertando a molécula de DNA; (2) a ligação da molécula de DNA 

a partículas magnéticas – esta ligação permite a purificação de DNA sem que ocorram 

perdas de material genético e possibilita uma maior obtenção de DNA a partir, quer de 

amostras degradadas, quer de amostras com quantidades exíguas de DNA (como é o caso 
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do touch DNA); (3) a remoção de potenciais inibidores da PCR; e (4) a eluição da molécula 

de DNA purificada e concentrada [57,59]. 

Para tal, começou-se por preparar a solução de lise, constituída por 500 µL de Lysis 

Buffer e 5 µL de DTT (ditiotreitol) (1M) por amostra, e, posteriormente, adicionou-se 500µL 

desta mistura a cada uma das nossas amostras (armazenadas em LySep™ Columns 

acopladas a Sample Tubes). De seguida, os tubos foram colocados num thermomixer a 

70ºC, com agitação de 750 rpm (rotações por minuto), durante 40 min – lise celular. 

Decorrido este tempo, os tubos foram centrifugados a 10000 rpm durante 2 min, para que 

todo o lisado descesse da coluna para o tubo acoplado. Por fim, a coluna com o suporte 

da amostra (zaragatoa) foi descartada e o tubo com o lisado colocado no robot de extração 

(com as Cartridges e Tips and Tip Holders nos locais apropriados), no programa pré-

definido para o kit utilizado, onde foram realizadas as restantes três fases da técnica de 

extração, terminando com a eluição do DNA concentrado e purificado no tubo de eluição 

(volume final de 50 µL). 

Concluída a extração, as amostras foram armazenadas a -25ºC ± 10ºC [58,59]. 

  

3.2 Quantificação de DNA 

A reação de amplificação por PCR pode falhar devido à presença de inibidores da 

reação, DNA muito degradado, DNA em quantidade insuficiente ou, ainda, uma 

combinação de todos estes fatores. Assim, a determinação da quantidade de DNA tem 

como principal objetivo determinar a existência de material genético em quantidade e 

qualidade suficientes para se proceder à análise de STRs e, caso exista, qual a quantidade 

de amostra que deve ser utilizada para um eficaz processo de amplificação [57]. 

Após extração, as amostras foram então quantificadas por PCR em tempo real (RT-

PCR) no 7500 Real-Time PCR System (AB) usando o Quantifiler™ Trio DNA Quantification 

kit (ThermoFisher Scientific – AB). Este kit, cuja constituição é apresentada na Tabela 4, 

para além de permitir quantificar o DNA humano total e o DNA humano de origem 

exclusivamente masculina, informa-nos ainda sobre o índice de degradação da amostra e 

sobre a presença, ou não, de inibidores da reação de PCR [60]. 

 

Tabela 4 - Constituição do Quantifiler™ Trio DNA Quantification kit. (Adaptado de [60]) 

Reagentes do kit 

Quantifiler™Trio  

• Quantifiler™ THP PCR Reaction Mix 

• Quantifiler™ Trio Primer Mix 

• Quantifiler™ THP DNA Dilution Buffer 

• Quantifiler™ THP DNA Standard 
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Esta técnica de quantificação baseia-se, assim, na existência de primers específicos 

para DNA humano e DNA masculino e de sondas marcadas. Estas sondas, marcadas com 

dois fluorocromos nas extremidades, hibridizam com sequências de interesse do DNA, 

localizadas entre as regiões de acoplamento dos primers. Numa das extremidades da 

sonda encontra-se o fluorocromo reporter e na outra o quencher, que emitem fluorescência 

em diferentes comprimentos de onda. Na inexistência de DNA para amplificar, a sonda 

mantém-se intacta e, como tal o reporter e o quencher continuam em proximidade, levando 

à supressão da emissão de fluorescência. Quando existe DNA suficiente, a enzima Taq 

polimerase, ao fazer a extensão dos primers, degrada a sonda, libertando o reporter da 

ação inibitória do quencher e emitindo fluorescência. À medida que mais produtos da PCR 

são gerados, mais fluorocromos são libertados e maior será a emissão de fluorescência. 

Esta fluorescência é, então, medida pelo equipamento para cada uma das amostras, sendo 

proporcional à quantidade de DNA presente em cada uma delas [2,57,61].  

Deste modo, para cada amostra e controlos, foram adicionados 10 µL de Reaction Mix 

e 8 µL de Primer Mix, às quais se adicionou 2 µL de amostra (ou controlo positivo) no poço 

respetivo de uma placa MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate (ThermoFisher 

Scientific – AB). Por fim, a placa foi selada com MicroAmp™ Optical Adhesive Film 

(ThermoFisher Scientific – AB) e colocada no equipamento de RT-PCR. Este, em conjunto 

com o software HID Real-Time PCR Analysis Software (AB), permite-nos determinar a 

quantidade de DNA presente nas amostras extraídas, extrapolando estes valores de uma 

curva de calibração produzida, anteriormente, a partir de 5 diluições sucessivas de DNA 

Standard com DNA Dilution Buffer [60,61]. 

Após quantificação, as amostras extraídas voltaram a ser armazenadas a -25ºC ± 10ºC. 

É importante referir que apenas as amostras com concentração igual ou superior a 

0,0067 ng/µL foram posteriormente amplificadas, uma vez que, com o volume máximo de 

15 µL de amostra permitido pelo kit de amplificação, era obtida a quantidade de 0,1 ng de 

DNA para ser amplificado – apesar da quantidade de DNA adequada para amplificação 

com esse kit ser de 1 ng –, numa tentativa de assegurar a obtenção de perfis de DNA 

valorizáveis. 

 

3.3 Amplificação de DNA 

A reação de PCR é um processo enzimático no qual uma região específica do DNA é 

replicada inúmeras vezes, obtendo imensas cópias dessa sequência em particular. Para 

esta reação são necessários, para além do DNA alvo, uma DNA polimerase termoestável, 

como a Taq polimerase, primers específicos para as sequências de interesse (marcados 

com fluorocromos, que vão permitir a deteção posterior dos amplicons produzidos), dNTPs 

(desoxinucleótidos trifosfatados), cloreto de magnésio e solução tampão. 
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A amplificação de DNA implica ainda ciclos consecutivos de aquecimento e 

arrefecimento que se dividem em três fases – desnaturação, annealing e extensão. 

Resumidamente e de uma forma geral, durante a fase inicial, com a temperatura de ± 95ºC, 

a cadeia dupla de DNA separa-se, ou desnatura, permitindo, à medida que a temperatura 

é diminuída para ± 60ºC, a ligação, ou annealing, dos primers às sequências alvo do DNA. 

Por último, a temperatura é aumentada para ± 72ºC, a temperatura ótima para que a Taq 

polimerase possa fazer a extensão dos primers, incorporando dNTPs e criando uma cadeia 

complementar à de DNA alvo [2,57]. 

Esta amplificação exponencial das moléculas de DNA presentes em cada amostra 

permitirá, à partida, a aquisição de DNA em quantidade suficiente para a deteção em 

eletroforese capilar [57,62]. 

Posto isto, depois de quantificadas, as amostras extraídas foram amplificadas com 

recurso ao kit comercial GlobalFiler™ PCR Amplification (ThermoFisher Scientific – AB) e 

colocadas num termociclador Veriti™ 96-Well Thermal Cycler (AB). Este kit permite 

amplificar 21 STRs autossómicos (D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179, 

D21S11, D18S51, D2S441, D19S433, TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, 

D7S820, SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338), a amelogenina (marcador 

determinante do sexo) e ainda, no cromossoma Y, caso exista, 1 Y-STR (DYS391) e 1 

marcador polimórfico de inserção/deleção (Y indel) [63].  

Todos os constituintes deste kit são discriminados na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Constituição do GlobalFiler™ PCR Amplification kit. (Adaptado de [63]) 

Reagentes do kit 

GlobalFiler™  

• GlobalFiler™ Master Mix 

• GlobalFiler™ Primer Set 

• DNA Control 007 (0.1 ng/µL) 

• GlobalFiler™ Allelic Ladder  

 

Assim, preparou-se inicialmente uma mistura composta por 7,5 µL de Master Mix e 

2,5µL de Primer Set para cada amostra e controlos, incluindo sempre volume para reações 

adicionais, de forma a minimizar eventuais erros de pipetagem. De seguida, distribuíram-

se 10 µL desta mistura por cada tubo de PCR – Multiply®-Pro cup 0.2 mL, PP (Sarstedt®) 

– previamente identificado. Posteriormente, adicionou-se 1 a 15 µL de amostra, consoante 

os resultados da quantificação. Para que o volume final da reação se mantivesse constante 

(25 µL), quando o volume de amostra necessário foi inferior a 15 µL, low TE buffer – 10 

mM Tris, 0.1 mM EDTA, pH 8.0 – (PanReac AppliChem®) foi adicionado até perfazer esse 



 

 
27 

volume. Por último, colocaram-se os tubos num termociclador, escolhendo o programa 

adequado ao kit e ao tipo de amostras (vestígios, neste caso) [62,63] – Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Condições do programa de PCR para amostras de vestígios com o GlobalFiler™ PCR Amplification 
kit. (Adaptado de [63]) 

Incubação inicial 

29 ciclos 

Extensão Final Hold 

Desnaturação Annealing/Extensão 

95ºC 

1minuto 

94ºC 

10 segundos 

59ºC 

90 segundos 

60ºC 

10 minutes 

4ºC 

∞ 

 

Mais uma vez, após o procedimento da amplificação, as amostras extraídas foram 

armazenadas a -25ºC ± 10ºC. 

 

3.4 Eletroforese capilar / Separação e deteção de fragmentos de DNA 

Após a amplificação dos fragmentos de DNA, estes necessitam ser separados, de 

acordo com o seu tamanho, e detetados, de forma a poderem ser analisados. Este 

procedimento foi realizado por eletroforese capilar no sequenciador automático 3500 

Genetic Analyzer (AB x Hitachi®). 

Para aplicação, foi preparada uma mistura contendo 9.5 µL de Hi‑Di™ Formamide 

(ThermoFisher – AB) – para desnaturar os fragmentos de DNA – e 0.5 µL de GeneScan™ 

600 LIZ™ Size Standard v2.0 (ThermoFisher - AB) – que contém fragmentos de DNA de 

comprimento conhecido –, por cada poço que iria conter amostras, considerando 

novamente reações adicionais. Distribuíram-se, numa placa, 10µL desta mistura e, 

posteriormente, adicionou-se 1 µL de cada amostra e controlos amplificados por poço 

respetivo, assim como de Allelic Ladder (Tabela 5) – que contém os alelos mais frequentes 

em cada locus –, no último poço contendo mistura. De seguida, a placa foi selada com a 

septa e colocada num termociclador a 95ºC durante 3 min, para garantir que as cadeias 

complementares de DNA estavam efetivamente separadas. 

Posto isto, a placa foi encerrada nos suportes e colocada no sequenciador automático, 

de acordo com o kit utilizado e o tempo de injeção desejado (10 ou 40s) [2,57,64].  

Uma vez no sequenciador, a amostra é transferida para o capilar através de uma injeção 

eletrocinética, onde um elétrodo positivo atrai as moléculas de DNA, carregadas 

negativamente, para o interior do capilar. Após esta injeção, uma voltagem constante é 

aplicada no capilar e os fragmentos de DNA amplificados continuam a sua migração, 

através do polímero viscoso, para o elétrodo positivo. É este polímero que, atuando como 

um gel, vai separando os fragmentos de DNA de acordo com o seu peso molecular – os 
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fragmentos menores migram mais rapidamente que os fragmentos maiores. À medida que 

esta separação vai ocorrendo, os fragmentos passam por uma janela de deteção, onde os 

amplicons marcados com corantes fluorescentes são excitados por um laser, emitindo 

fluorescência. É esta fluorescência que é então detetada pelo equipamento e convertida, 

posteriormente, nos diferentes alelos dos diferentes marcadores genéticos, através da 

utilização do GeneMapper™ ID-X Software (AB) [2,57]. Os limiares analítico e estocástico 

foram fixados em 100 RFU (unidades de fluorescência relativa) e 250 RFU, 

respetivamente, tal como validado pelo SGBF-C para o kit comercial GlobalFiler™. 

 

 

4. Análise e interpretação de dados 

Os eletroferogramas obtidos foram analisados e interpretados de acordo com os 

procedimentos de validação de perfis genéticos em prática no SGBF-C [65], excluindo 

assim picos atribuídos a artefactos (e. g. stutter, drop-in).  

Os perfis genéticos obtidos foram então comparados com os perfis de referência dos 

participantes, assim como dos outros colaboradores, já guardados na base de dados do 

SGBF-C. Os alelos observados que não coincidiam com os do perfil de referência do 

voluntário em questão foram considerados como alelos exógenos (non-self). É ainda de 

referir que, quando tanto DNA do voluntário como DNA exógeno foi detetado, os alelos que 

coincidiram com os do perfil de referência do voluntário foram contabilizados como sendo 

originários apenas deste, mesmo podendo ser alelos comuns entre voluntário e DNA 

exógeno. Assim, é provável que a contagem de alelos non-self tenha sido realizada por 

defeito. 

Relativamente à classificação dos perfis genéticos, um perfil foi considerado como perfil 

singular completo quando o número total de alelos de um indivíduo – 42 (excluindo os loci 

amelogenina, DYS391 e Y-indel e os homozigóticos contabilizados como 2 alelos) – 

presentes no perfil de referência do voluntário, e um máximo de 2 alelos non-self foram 

detetados; como perfil singular parcial quando de 1 a 41 alelos do participante e também 

um máximo de 2 alelos non-self foram detetados; e como mistura quando mais do que 2 

alelos estavam presentes em, pelo menos, 2 loci e um desequilíbrio alélico significativo 

observado em, pelo menos, 1 locus heterozigótico. 

Quanto à classificação do shedder status dos voluntários, consideraram-se como good 

shedders os indivíduos que, nos três ensaios de transferência direta, produziram amostras 

com valores de quantificação superiores ao cut-off estabelecido e que geraram o seu perfil 

completo, independentemente da área de contacto e do tipo de substrato, logo em pelo 

menos 7 das 9 amostras produzidas; como bad shedders os que produziram amostras com 
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o seu perfil completo num máximo de 2 amostras; e como intermediate shedders todos os 

restantes. 

 

4.1 Análise estatística 

A análise estatística foi realizada com recurso ao software R, versão 3.5.0 [66]. Os 

resíduos foram representados graficamente e analisados quanto a desvios de normalidade 

e a homocedasticidade e as variáveis de resposta foram transformadas para garantir o 

melhor ajuste às premissas da regressão linear. De forma a selecionar o modelo com a 

melhor aproximação aos nossos dados, utilizou-se ainda o critério de informação de Akaike 

(AIC). 

Com o intuito de avaliar a influência do tipo de material na quantidade de DNA 

depositada por um indivíduo, efetuou-se um modelo linear generalizado misto (GLMM; 

package Ime4 [67] e ImerTest [68]). A concentração de DNA foi ajustada a uma distribuição 

Gama com uma função de log link, incluindo o tipo de material e o sexo do indivíduo como 

fatores fixos e o indivíduo como fator aleatório. 

Já para avaliação do efeito da área de contacto na quantidade de DNA depositada por 

um indivíduo, efetuou-se novamente um modelo linear generalizado misto (GLMM; 

package Ime4 [67] e ImerTest [68]), com a área de contacto (polegar vs. mão) e o sexo do 

indivíduo como fatores fixos e o indivíduo como fator aleatório. A transformação da variável 

de resposta (log (x+1)) foi ainda realizada para atender aos pressupostos de normalidade 

e homocedasticidade. A concentração de DNA foi ajustada a uma distribuição Gaussiana 

com uma função de identity link. 

A significância de todos os modelos realizados é apresentada no Apêndice I, 

dependendo da variável de resposta que estava a ser analisada.  
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RESULTADOS 

 

1. Transferência direta de touch DNA 

 

1.1 Ensaio 1 – thumbprint em placa de vidro  

Todos os 8 controlos de contaminação efetuados ao longo deste ensaio obtiveram 

resultados negativos. De igual forma, os controlos negativos e positivos realizados em 

todas as etapas do processamento das amostras produziram resultados adequados. 

Neste primeiro ensaio, para as 30 amostras produzidas, obtiveram-se valores de 

quantificação compreendidos entre 0 e 0,2197 ng/µL – Tabela 7 – (média de 0,0124 ng/µL, 

muito devido ao valor obtido para a amostra H #2), o que corresponde a um intervalo de 0 

e 11 ng, aproximadamente, nos 50 µL de volume final de amostra extraída (sem a amostra 

H #2, o intervalo seria de 0 e 2,34 ng).  

 

Tabela 7 - Resultados de quantificação obtidos para o Ensaio 1 – thumbprint em placa de vidro. As amostras 
que obtiveram valores iguais ou superiores ao cut-off de 0,0067ng/µL encontram-se a negrito, indicando as 
amostras que prosseguiram para amplificação e eletroforese. 

Amostra 
Quantificação 

(ng/µL) 

 
Amostra 

Quantificação 

(ng/µL) 

A #1 0,0014  F #1 0,0039 

A #2 0  F #2 0,0021 

A #3 0,0020  F #3 0,0035 

B #1 0,0009  G #1 0,0007 

B #2 0,0009  G #2 0,0041 

B #3 0  G #3 0,0010 

C #1 0,0006  H #1 0,0145 

C #2 0,0011  H #2 0,2197 

C #3 0,0070  H #3 0,0256 

D #1 0,0014  I #1 0 

D #2 0  I #2 0,0025 

D #3 0,0468  I #3 0,0020 

E #1 0,0075  J #1 0,0094 

E #2 0  J #2 0,0051 

E #3 0,0069  J #3 0,0012 
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Como referido anteriormente, o kit Quantifiler™ Trio informa-nos também sobre o índice 

de degradação da amostra e sobre a presença, ou não, de inibidores da reação de PCR. 

Assim, todas as amostras apresentaram valores considerados normais e aceitáveis de 

degradação e, uma vez que a amplificação do IPC (controlo interno de PCR) – sequência 

de nucleótidos sintética presente nos reagentes do kit – decorreu sem problemas, também 

não foi detetada a presença de inibidores da reação de PCR em nenhuma delas. 

Das 30 amostras produzidas, apenas 8 (26,67%) obtiveram valores iguais ou superiores 

ao cut-off de quantificação estabelecido – Tabela 7 –, pelo que apenas estas foram 

posteriormente amplificadas e submetidas a eletroforese capilar.  

Uma vez analisados e interpretados os eletroferogramas das amostras amplificadas, 

procedeu-se à contagem de alelos self e non-self, bem como à classificação do perfil 

genético obtido, como demonstrado na Tabela 8.  

 

Tabela 8 - Contagem dos alelos self e non-self observados nos eletroferogramas das amostras amplificadas e 
respetiva classificação dos perfis genéticos obtidos para o Ensaio 1 – thumbprint em placa de vidro. A azul 
evidencia-se o facto de faltarem alelos do dador, logo a obtenção de um perfil parcial, e a laranja o número de 
alelos non-self observados. No caso dos perfis singulares obtidos, todos foram compatíveis com o dador em 

causa. 

Amostra 

Eletroferograma 

Classificação do perfil 

Alelos self Alelos non-self 

C #3 42 11 
Mistura – componente maioritário compatível com C 

e componente minoritário de difícil valorização 

D #3 42 0 Perfil singular completo 

E #1 40 0 Perfil singular parcial 

E #3 42 2 Perfil singular completo 

H #1 42 0 Perfil singular completo 

H #2 42 0 Perfil singular completo 

H #3 42 0 Perfil singular completo 

J #1 42 5 
Mistura – componente maioritário compatível com J 

e componente minoritário não valorizável 

 

Obtiveram-se perfis genéticos para as 8 amostras amplificadas: 6 produziram perfis 

singulares (75%) – 5 perfis completos (62,5%) e 1 perfil parcial (12,5%) –, e 2 perfis de 

mistura (25%). Dos perfis de mistura obtidos, os componentes maioritários foram sempre 

compatíveis com o perfil completo do dador da amostra e os minoritários não foram 

identificáveis, sendo um deles não valorizável (número de alelos non-self reduzido para 
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que o perfil seja discriminatório) e o outro de difícil valorização (apesar de um número 

reduzido de alelos, já é possível fazer alguma comparação com perfis de referência). 

Para terminar, apesar de apenas 2 das amostras amplificadas terem gerado perfis de 

mistura, alelos non-self foram detetados em 3 (37,5%). 

 

1.2 Ensaio 2 – handprint em placa de vidro 

À semelhança do ensaio anterior, tanto os controlos de contaminação efetuados em 

placas de vidro como os controlos negativos e positivos realizados em todas as etapas do 

processamento das amostras produziram resultados adequados. 

Por sua vez, neste ensaio, para as 30 amostras produzidas, obtiveram-se valores de 

quantificação no intervalo de 0,0008 a 0,0486 ng/µL (média de 0,0093 ng/µL) – Tabela 9 – 

o que corresponde a um intervalo de 0,04 a 2,43 ng nos 50 µL de amostra extraída. Todas 

as amostras apresentaram valores considerados normais e aceitáveis de degradação e 

também não foi detetada a presença de inibidores da reação de PCR em nenhuma delas. 

 

Tabela 9 - Resultados de quantificação obtidos para o Ensaio 2 – handprint em placa de vidro. Mais uma vez, 
as amostras que obtiveram valores iguais ou superiores ao cut-off de 0,0067ng/µL encontram-se a negrito, 
indicando as amostras que prosseguiram para amplificação e eletroforese. 

Amostra 
Quantificação 

(ng/µL) 

 
Amostra 

Quantificação 

(ng/µL) 

A #1 0,0013  F #1 0,0486 

A #2 0,0090  F #2 0,0077 

A #3 0,0027  F #3 0,0275 

B #1 0,0045  G #1 0,0011 

B #2 0,0034  G #2 0,0105 

B #3 0,0043  G #3 0,0039 

C #1 0,0015  H #1 0,0128 

C #2 0,0080  H #2 0,0133 

C #3 0,0067  H #3 0,0189 

D #1 0,0121  I #1 0,0170 

D #2 0,0195  I #2 0,0110 

D #3 0,0069  I #3 0,0008 

E #1 0,0095  J #1 0,0020 

E #2 0,0015  J #2 0,0037 

E #3 0,0020  J #3 0,0067 



 

 
33 

Destas 30 amostras, 17 (56,67%) obtiveram valores iguais ou superiores ao cut-off de 

quantificação estabelecido (0,0067 ng/µL) – Tabela 9 –, sendo posteriormente amplificadas 

e submetidas a eletroforese capilar.  

Perfis genéticos foram obtidos para todas as amostras amplificadas. Os alelos self e 

non-self contabilizados nos eletroferogramas das amostras amplificadas, assim como a 

classificação dos perfis genéticos obtidos apresentam-se na Tabela 10.  

Das 17 amostras amplificadas, 11 produziram perfis singulares (64,7%) – 9 perfis 

completos (52,94%) e 2 perfis parciais (11,76%) –, e 6 perfis de mistura (35,3%).  

Em relação aos perfis de mistura obtidos, à exceção da amostra F #1, os componentes 

maioritários foram sempre compatíveis com o perfil completo do dador da amostra e os 

minoritários não foram identificáveis, sendo 1 deles não valorizável e os outros 4 de difícil 

valorização. Analisando o eletroferograma da amostra F #1 (Apêndice II), para além do 

perfil completo do dador F, observou-se também um perfil compatível com o perfil completo 

do indivíduo E, encontrando-se os dois numa proporção equilibrada – componentes co-

maioritários. Apesar de apenas terem sido contabilizados 27 alelos non-self (26 atribuídos 

a E), os restantes alelos do perfil de E, comuns/partilhados com alguns alelos de F, são 

passíveis de serem observados nos desequilíbrios alélicos presentes no eletroferograma. 

Por último, apesar de apenas 6 das amostras amplificadas terem gerado perfis de 

mistura, alelos non-self foram detetados em 9 destas amostras (52,94%). 

 

1.3 Ensaio 3 – handprint em tubo de plástico 

Tal como nos ensaios anteriores, também os controlos de contaminação realizados em 

tubos de plásticos esterilizados e não utilizados e os controlos negativos e positivos 

efetuados ao longo do processamento das amostras produziram resultados adequados. 

Neste terceiro ensaio, para as 30 amostras produzidas, obtiveram-se valores de 

quantificação entre 0,0029 e 0,1636 ng/µL (média de 0,0356 ng/µL) – Tabela 11 –, o que 

corresponde a um intervalo de 0,15 e 8 ng, aproximadamente, nos 50 µL de amostra 

extraída. A presença de inibidores da reação de PCR não foi detetada em nenhuma delas 

e todas apresentaram valores considerados normais e aceitáveis de degradação. 

Das 30 amostras produzidas, apenas 2 não obtiveram valores iguais ou superiores ao 

cut-off de 0,0067 ng/µL, logo 28 amostras (93,33%) foram depois amplificadas e 

submetidas a eletroforese capilar.  

Novamente, perfis genéticos foram obtidos para todas as amostras amplificadas. Após 

análise dos eletroferogramas destas 28 amostras, e exclusão dos picos atribuídos a 

artefactos, procedeu-se novamente à contagem dos alelos self e non-self e à classificação 

dos perfis genéticos obtidos – Tabela 11.  

 



 

 
34 

 

 
Tabela 10 - Contagem dos alelos self e non-self observados nos eletroferogramas das amostras amplificadas 
e respetiva classificação dos perfis genéticos obtidos para o Ensaio 2 – handprint em placa de vidro. A azul 
evidencia-se o facto de faltarem alelos do dador, logo a obtenção de um perfil parcial, e a laranja o número de 
alelos non-self observados. No caso dos perfis singulares obtidos, todos foram compatíveis com o dador em 
causa. 

Amostra 

Eletroferograma 

Classificação do perfil 

Alelos self Alelos non-self 

A #2 42 8 
Mistura – componente maioritário compatível com A 

e componente minoritário de difícil valorização 

C #2 42 1 Perfil singular completo 

C #3 42 4 
Mistura – componente maioritário compatível com C 

e componente minoritário não valorizável 

D #1 42 13 
Mistura – componente maioritário compatível com D 

e componente minoritário de difícil valorização 

D #2 42 8 
Mistura – componente maioritário compatível com D 

e componente minoritário de difícil valorização 

D #3 41 0 Perfil singular parcial 

E #1 42 0 Perfil singular completo 

F #1 42 27 
Mistura – componentes co-maioritários compatíveis 

com F e E (proporção 1:1) – Apêndice II 

F #2 42 1 Perfil singular completo 

F #3 42 0 Perfil singular completo 

G #2 42 2 Perfil singular completo 

H #1 42 0 Perfil singular completo 

H #2 42 0 Perfil singular completo 

H #3 42 0 Perfil singular completo 

I #1 42 19 
Mistura – componente maioritário compatível com I e 

componente minoritário de difícil valorização 

I #2 42 0 Perfil singular completo 

J #3 41 0 Perfil singular parcial 
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Tabela 11 – Resultados da quantificação, contagem dos alelos self e non-self observados nos eletroferogramas 
e respetiva classificação dos perfis genéticos obtidos para o Ensaio 3 – handprint em tubo de plástico. As 
amostras A #2 e A #3 não prosseguiram para amplificação, pelo que estão assinaladas com um hífen (–) nos 
campos correspondentes à amplificação e eletroforese e à classificação do perfil. A azul evidencia-se o facto 
de faltarem alelos do dador e a laranja o número de alelos non-self observados. No caso dos perfis singulares 
obtidos, todos foram compatíveis com o dador em causa. 

Amostra 
Quantificação 

(ng/µL) 

Eletroferograma 

Classificação do perfil 

Alelos self Alelos non-self 

A #1 0,0113 42 8 

Mistura – componente maioritário 

compatível com A e componente 

minoritário de difícil valorização 

A #2 0,0029 – – – 

A #3 0,0042 – – – 

B #1 0,0133 42 11 

Mistura – componente maioritário 

compatível com B e componente 

minoritário de difícil valorização 

B #2 0,0067 33 10 

Mistura – componente maioritário 

compatível com B e componente 

minoritário de difícil valorização 

B #3 0,0144 42 4 

Mistura – componente maioritário 

compatível com B e componente 

minoritário não valorizável 

C #1 0,0173 42 6 

Mistura – componente maioritário 

compatível com C e componente 

minoritário não valorizável 

C #2 0,0207 42 3 

Mistura – componente maioritário 

compatível com C e componente 

minoritário não valorizável 

C #3 0,0422 42 3 

Mistura – componente maioritário 

compatível com C e componente 

minoritário não valorizável 

D #1 0,0171 42 59 
Mistura não valorizável – pelo menos 3 

intervenientes, não exclui D 

D #2 0,0209 42 2 Perfil singular completo 

D #3 0,0533 42 6 

Mistura – componente maioritário 

compatível com D e componente 

minoritário não valorizável 
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(continuação da Tabela 11) 

Amostra 
Quantificação 

(ng/µL) 

Eletroferograma 

Classificação do perfil 

Alelos self Alelos non-self 

E #1 0,0097 42 47 
Mistura não valorizável – pelo menos 3 

intervenientes, não exclui E 

E #2 0,0104 41 1 Perfil singular parcial 

E #3 0,1036 42 0 Perfil singular completo 

F #1 0,0213 42 0 Perfil singular completo 

F #2 0,0728 42 0 Perfil singular completo 

F #3 0,1471 42 0 Perfil singular completo 

G #1 0,0401 42 0 Perfil singular completo 

G #2 0,0079 42 1 Perfil singular completo 

G #3 0,0164 42 0 Perfil singular completo 

H #1 0,0363 42 0 Perfil singular completo 

H #2 0,0218 42 0 Perfil singular completo 

H #3 0,1636 42 0 Perfil singular completo 

I #1 0,0279 42 0 Perfil singular completo 

I #2 0,0070 38 4 

Mistura – componente maioritário 

compatível com I e componente 

minoritário não valorizável 

I #3 0,1004 42 15 

Mistura – componente maioritário 

compatível com I e componente 

minoritário de difícil valorização 

J #1 0,0328 42 0 Perfil singular completo 

J #2 0,0092 40 6 

Mistura – componente maioritário 

compatível com J e componente 

minoritário não valorizável 

J #3 0,0147 42 0 Perfil singular completo 

 

Das 28 amostras amplificadas, 15 produziram perfis singulares (53,57%) – 14 perfis 

completos (50%) e 1 perfil parcial (3,57%) –, e 13 perfis de mistura (46,43%).  

Quanto aos perfis de mistura obtidos, 2 (D #1 e E #1) foram considerados não 

valorizáveis, devido à extrema complexidade que apresentavam, já que possuíam pelo 

menos 3 intervenientes, pelo que foram excluídos de futuras análises (à exceção da 
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contabilização de amostras com alelos non-self presentes). No entanto, em ambos não foi 

possível excluir o dador da amostra (tal como não foi possível excluir muitos outros 

indivíduos). Nos restantes 11 perfis, os componentes maioritários foram sempre 

compatíveis com o perfil (completo ou parcial) do dador da amostra e os minoritários não 

foram identificáveis, sendo 7 deles não valorizáveis e os outros 4 de difícil valorização.  

Por fim, apesar de 13 das amostras amplificadas terem gerado perfis de mistura, alelos 

non-self foram detetados em 16 destas amostras (57,14%). 

 

1.4 Comparação entre os ensaios 

Para concluir a exposição dos resultados obtidos nos ensaios de transferência direta de 

touch DNA realizados, comparam-se agora os diferentes resultados entre ensaios.  

A Tabela 12 apresenta um resumo dos resultados obtidos para os três ensaios 

realizados, onde se expõem os intervalos de quantificação obtidos, o número de amostras 

amplificadas, bem como de perfis singulares (completos e parciais) e de mistura obtidos e 

a quantidade de amostras em que se observaram alelos exógenos aos dadores. 

 

Tabela 12 - Sumário dos resultados obtidos para os ensaios de transferência direta de touch DNA. 

Ensaios 

Intervalo de 

Quantificação 

(ng/µL) 

Amostras 

amplificadas 

Perfis singulares Perfis de 

mistura 

Amostras 

com alelos 

non-self completo parcial 

Ensaio 1 – Thumbprint 

em placa de vidro 

0 – 0,2197 

( �̅� = 0,0124) 
8/30 

5 

(62,5%) 

1 

(12,5%) 

2 

(25%) 

3 

(37,5%) 

Ensaio 2 – Handprint 

em placa de vidro 

0,0008 – 0,0486 

( �̅� = 0,0093) 
17/30 

9 

(52,94%) 

2 

(11,76%) 

6 

(35,29%) 

9 

(52,94%) 

Ensaio 3 – Handprint 

em tubo de plástico 

0,0029 – 0,1636 

( �̅� = 0,0356) 
28/30 

14 

(50%) 

1 

(3,57%) 

13 

(46,43%) 

16 

(57,14%) 

 

 

1.4.1 Qualidade dos perfis dos dadores obtidos e shedder status 

Relativamente à qualidade dos perfis dos dadores obtidos, apresentam-se a Figura 7 e 

a Tabela 13 com o resumo dos resultados dos três ensaios. 

Através da análise da Figura 7 é possível observar que das amostras amplificadas em 

cada ensaio, todas elas geraram perfis completos ou parciais dos dadores das amostras.  

Nota-se que, no ensaio 3 – handprint em tubo de plástico, dois dos perfis completos – 

amostras D #1 e E #1 – não foram considerados nesta análise (daí que n=26 e não as 28 

amostras totais amplificadas), uma vez que pertencem aos perfis considerados como 

misturas não valorizáveis devido à sua elevada complexidade de interpretação.  
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Comparando os três ensaios, observa-se que as diferenças entre as percentagens 

obtidas de perfis completos e parciais são bastante pequenas. 

 

 

Tabela 13 - Sumário da contagem dos alelos self obtidos para cada uma das amostras dos ensaios de 
transferência direta de touch DNA. As amostras que não prosseguiram para amplificação e eletroforese 
encontram-se assinaladas com um hífen (–), a azul evidencia-se os perfis parciais obtidos e a amarelo estão 

sombreadas as células correspondentes às amostras que geraram perfis de mistura não valorizáveis. 

Indivíduo 

Ensaio 1 – Thumbprint em 

placa de vidro 

Ensaio 2 – Handprint em 

placa de vidro 

Ensaio 3 – Handprint em 

tubo de plástico 

#1 #2 #3 #1 #2 #3 #1 #2 #3 

A – – – – 42 – 42 – – 

B – – – – – – 42 33 42 

C – – 42 – 42 42 42 42 42 

D – – 42 42 42 41 42 42 42 

E 40 – 42 42 – – 42 41 42 

F – – – 42 42 42 42 42 42 

G – – – – 42 – 42 42 42 

H 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

I – – – 42 42 – 42 38 42 

J 42 – – – – 41 42 40 42 

 

 

87,50% 88,24% 84,62%

12,50% 11,76% 15,38%
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Figura 7 - Representação gráfica das percentagens de perfis completos e parciais dos dadores obtidas nos 
três ensaios de transferência direta. 
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Ao examinar a Tabela 13, concluímos que o indivíduo A, das 9 amostras que produziu 

nestes ensaios, apenas 2 obtiveram um valor de quantificação superior ao cut-off 

estabelecido, sendo que ambas geraram perfis completos de A. O indivíduo B, por sua vez, 

produziu 3 amostras que prosseguiram para amplificação, sendo que 2 delas geraram 

perfis completos e 1 um perfil parcial de B. Já os indivíduos C e F produziram, cada um 

deles, 6 amostras que foram amplificadas e que possuíam os seus respetivos perfis 

completos. Por sua vez, das 7 amostras amplificadas do indivíduo D, 1 gerou um dos perfis 

de mistura não valorizável, pelo que não é considerada devido à sua complexidade de 

interpretação; 5 geraram perfis completos e uma um perfil parcial de D. À semelhança do 

indivíduo D, também 1 das amostras do indivíduo E gerou um perfil de mistura não 

valorizável, excluindo-se desta análise, e, das restantes 5 amostras amplificadas, 3 

geraram perfis completos de E e 2 perfis parciais. Relativamente ao indivíduo G, do total 

de amostras produzidas, apenas 4 foram amplificadas e todas geraram o seu perfil 

completo. O indivíduo H, foi o único em que das 9 amostras produzidas, todas elas 

obtiveram valores de quantificação superiores a 0,0067 ng/µL e todas elas originaram o 

perfil completo do dador. Por fim, I e J produziram, cada um, 5 amostras, sendo que I gerou 

4 perfis completos e 1 parcial enquanto J originou 3 perfis completos e 2 parciais. 

Como já tinha sido mencionado, os resultados combinados destes três ensaios foram 

utilizados para determinar o shedder status dos participantes. Assim, apenas o indivíduo H 

foi considerado como good shedder (10%), tendo produzido sempre amostras com o seu 

perfil singular completo; os indivíduos A e B como bad/poor shedders (20%) e os restantes 

indivíduos como intermediate shedders (70%). 

 

1.4.2 Influência da área de contacto na concentração de DNA 

Comparando e analisando os ensaios 1 – thumbprint em placa de vidro e 2 – handprint 

em placa de vidro, estes apenas diferiram na área de contacto entre o indivíduo e a placa. 

Assim, analisou-se estatisticamente os resultados destes dois ensaios a fim de averiguar 

se a diferente área de contacto teria influência na quantidade de touch DNA depositada. 

 Posto isto, a área de contacto não demonstrou efeitos significativos na quantidade de 

DNA depositado (χ2 = 0,141, 1 d.f., p = 0,707) (Figura 8). De igual forma, não se detetaram 

diferenças significativas na quantidade de DNA depositada entre indivíduos do sexo 

masculino e feminino (χ2 = 0,000, 1 d.f., p = 0,999). 
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1.4.3 Influência do tipo de material na concentração de DNA 

Relacionando os resultados dos ensaios 2 – handprint em placa de vidro e 3 – handprint 

em tubo de plástico, pretende-se avaliar se o tipo de material em que o DNA é depositado, 

influencia a quantidade disponível no mesmo.  

Após análise estatística, foram então observadas diferenças significativas (χ2 = 48.697, 

1 d.f., p < 0,001) em relação à influência do tipo de material na quantidade de DNA 

depositada, sendo que o plástico apresentou concentrações significativamente maiores de 

DNA do que o vidro (Figura 9). Além disso, o sexo do indivíduo também afetou 

significativamente a quantidade de DNA depositada (χ2 = 4,410, 1 d.f., p = 0,036), com os 

indivíduos do sexo masculino a depositarem uma maior quantidade de touch DNA. 

  

Plástico Vidro 

a 

0 

0.01 

0.02 

0.03 

0.04 

0.05 

b 

Material do substrato 

0 

0.01 

0.02 

0.03 

a 

a 

Polegar Mão 

Área de contacto 

Figura 9 - Representação gráfica da concentração de DNA (média±SE) nos dois tipos de materiais. As 
diferenças significativas entre o tipo de material estão indicadas por letras diferentes (p < 0,05). 

Figura 8 – Representação gráfica da concentração de DNA (média±SE) nas diferentes áreas de contacto. As 
diferenças significativas entre áreas de contacto estão indicadas por letras diferentes (p < 0,05). 
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2. Background DNA 

Ao contrário dos ensaios de transferência direta, para o ensaio de estudo do background 

DNA em objetos não foram realizados controlos de contaminação. Porém, controlos 

negativos e positivos foram implementados ao longo do processamento das amostras e 

produziram sempre resultados adequados. 

Para este ensaio de background DNA, no total das 18 amostras obtiveram-se valores 

de quantificação no intervalo de 0,0229 a 0,6216 ng/µL (média de 0,1841 ng/µL) – Tabela 

14 – o que corresponde a um intervalo de 1,15 e 31 ng, aproximadamente, nos 50 µL de 

amostra extraída. À semelhança dos ensaios anteriores, também não foi detetada a 

presença de inibidores da reação de PCR em nenhuma destas amostras e todas 

apresentaram valores considerados normais e aceitáveis de degradação. 

 

Tabela 14 - Resultados da quantificação, contagem dos alelos self e non-self observados nos eletroferogramas 
e respetiva classificação dos perfis genéticos obtidos para o ensaio de background DNA. A laranja evidencia-
se o número de alelos non-self observados. No caso dos perfis singulares obtidos, todos foram compatíveis 
com o utilizador em causa. 

Amostra 
Quantificação 

(ng/µL) 

Amplificação e Eletroforese 

Classificação do perfil 

Alelos self Alelos non-self 

Telefone  

C #1 

0,0433 42 2 Perfil singular completo 

Telefone  

C #2 

0,1481 42 22 

Mistura – componente maioritário 

compatível com C e componente 

minoritário de difícil valorização 

Telefone  

C #3 

0,0859 42 22 

Mistura – componente maioritário 

compatível com C e componente 

minoritário de difícil valorização 

Telemóvel 

D #1 
0,0333 42 12 

Mistura – componente maioritário 

compatível com D e componente 

minoritário de difícil valorização 

Telemóvel 

D #2 
0,0229 42 17 

Mistura – componente maioritário 

compatível com D e componente 

minoritário de difícil valorização 

Telemóvel 

D #3 
0,6216 42 0 Perfil singular completo 

Óculos      

F #1 

0,1571 42 0 Perfil singular completo 
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(continuação da Tabela 14) 

 Amostra 
Quantificação 

(ng/µL) 

Amplificação e Eletroforese 

Classificação do perfil 

Alelos self Alelos non-self 

Óculos      

F #2 

0,3045 42 0 Perfil singular completo 

Óculos      

F #3 

0,4175 42 0 Perfil singular completo 

Teclado   

H #1 

0,0554 42 0 Perfil singular completo 

Teclado   

H #2 

0,4583 42 2 Perfil singular completo 

Teclado  

 H #3 

0,1145 42 8 

Mistura – componente maioritário 

compatível com H e componente 

minoritário de difícil valorização 

Telefone   

I #1 

0,1018 42 24 

Mistura – componente maioritário 

compatível com I e componente 

minoritário compatível com E 

(proporção 2:1) – Apêndice III 

Telefone 

 I #2 

0,1329 42 6 

Mistura – componente maioritário 

compatível com I e componente 

minoritário não valorizável 

Telefone  

I #3 

0,2354 42 0 Perfil singular completo 

Rato J #1 0,2997 42 0 Perfil singular completo 

Rato J #2 0,2189 42 1 Perfil singular completo 

Rato J #3 0,0420 42 4 

Mistura – componente maioritário 

compatível com J e componente 

minoritário não valorizável 

 

Todas as amostras produzidas obtiveram valores superiores ao cut-off de 0,0067 ng/µL, 

pelo que todas (100%) foram amplificadas e submetidas a eletroforese capilar. 

Também neste último ensaio, perfis genéticos foram obtidos para todas as amostras, 

sendo que, após análise dos eletroferogramas obtidos, se procedeu à contabilização dos 

alelos self e non-self e à classificação dos perfis genéticos obtidos, como se apresenta 

igualmente na Tabela 14.  
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Assim, das nossas 18 amostras, 10 produziram perfis singulares, todos completos 

(55,56%) e 8 perfis de mistura (44,44%). Dos perfis de mistura obtidos, os componentes 

maioritários foram sempre compatíveis com o perfil completo do utilizador habitual do 

objeto e, à exceção da amostra Telefone I #1, os minoritários não foram identificáveis, 

sendo 2 deles não valorizáveis e 5 de difícil valorização.  

Tal como já tinha ocorrido para uma amostra do ensaio 2 de transferência direta, 

analisando o eletroferograma da amostra Telefone I #1 (Apêndice III), para além do perfil 

completo de I, observou-se também, na proporção aproximada de 2:1, a existência de um 

perfil compatível com o perfil completo do indivíduo E, pelo que o perfil minoritário foi 

identificável. Apesar de apenas terem sido contabilizados 24 alelos non-self (22 atribuídos 

a E), os restantes alelos do perfil de E, comuns/partilhados com alguns alelos de I, são 

passíveis de serem observados nos desequilíbrios alélicos presentes no eletroferograma. 

Quanto à existência de amostras com DNA exógeno presente, apesar de apenas 8 das 

amostras amplificadas terem gerado perfis de mistura, alelos non-self foram detetados 

nestas e ainda noutras três amostras, totalizando 11 amostras (61,11%). 

Para terminar a exposição dos resultados obtidos neste ensaio de análise do 

background DNA, apresenta-se a Tabela 15 com o resumo dos mesmos. Em conformidade 

com a Tabela 12, que resume os resultados obtidos nos três ensaios de transferência direta 

realizados, também nesta Tabela 15 se expõem os intervalos de quantificação obtidos, o 

número de amostras amplificadas, bem como de perfis singulares (completos e parciais) e 

de mistura obtidos e a quantidade de amostras em que se observaram alelos exógenos 

aos dadores. 

 

Tabela 15 - Sumário dos resultados obtidos no ensaio de background DNA. 

Ensaio 

Intervalo de 

Quantificação 

(ng/µL) 

Amostras 

amplificadas 

Perfis singulares Perfis de 

mistura 

Amostras 

com alelos 

non-self completo parcial 

Background DNA 
0,0229 – 0,6216 

( �̅� = 0,1941) 
18/18 

10 

(55,56%) 
0 

8 

(44,44%) 

11  

(61,11%) 
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DISCUSSÃO 

 

1. Transferência direta de touch DNA 

As quantidades de DNA recuperadas nos três ensaios de transferência direta realizados 

aparentam estar próximas das previamente descritas [5]. No entanto, é necessário ter 

também em atenção os diferentes designs experimentais, tempos e naturezas de contacto 

e ainda os diferentes métodos de processamento das amostras. 

Também de acordo com estudos anteriores, verificaram-se diferenças na tendência para 

depositar DNA através do toque [18,20,21], bem como se detetou variação nas 

quantidades recuperadas dos depósitos feitos por cada indivíduo [5,10,19,21]. Apesar de 

ter sido observada esta variabilidade intra-individual nos depósitos realizados pela grande 

maioria dos indivíduos e nos três ensaios de transferência direta realizados, à semelhança 

do que Fonneløp et al. reportaram [21], conclui-se que a combinação de resultados de 

amostragens repetidas fornece uma melhor indicação do shedder status de uma pessoa. 

Segundo o nosso critério de classificação do shedder status, 10%, 70% e 20% dos 

participantes foram identificados como good shedders, intermediate shedders e poor 

shedders, respetivamente. A percentagem de good shedders verificada foi, todavia, inferior 

à reportada por outros autores [20,21], mas, mais uma vez, tanto o design experimental, 

como os métodos de processamento das amostras e os critérios aplicados foram distintos.  

Curiosamente, o único indivíduo que foi classificado como good shedder é do sexo 

feminino, contrariamente à literatura existente que afirma que os homens têm uma maior 

tendência a depositar maiores quantidades de touch DNA, sendo, por isso, mais 

frequentemente classificados como good shedders [20-22]. Ainda assim, dos 10 

participantes neste estudo, apenas 2 deles eram do sexo masculino, pelo que um maior 

número de participantes e de ambos os sexos seria o mais indicado para confirmar esta 

tendência. De referir ainda que um dos indivíduos do sexo masculino, F (intermediate 

shedder), produziu 6 amostras “amplificáveis” com valores de quantificação bastante 

elevados, muitas vezes superiores aos do indivíduo H (good shedder), demonstrando 

também uma boa capacidade de libertar touch DNA. 

No extremo oposto do shedder status, os 2 indivíduos classificados como bad shedders 

são os que sofrem de patologias dermatológicas (psoríase e eczema), o que contraria, à 

partida, a conclusão de Kamphausen et al. de que indivíduos com patologias associadas a 

um maior turnover epidérmico depositam maiores quantidades de DNA que os indivíduos 

com uma pele saudável [25]. Todavia, os indivíduos A e B têm as patologias controladas e 

na altura das deposições não se encontravam em crise aguda das mesmas nas mãos, daí 

que os valores de quantificação não tenham sido elevados. 
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A definição de good e bad shedder é, então, condicionada pela existência de um grupo 

de referência com condições iguais de colheita e processamento de amostras, já que 

amostras colhidas e analisadas em diferentes condições podem não ser representativas. 

Assim, mais estudos continuam a ser necessários para definir um teste reprodutível de 

determinação de shedder status. 

Todas as amostras amplificadas produziram perfis de DNA interpretáveis, em maior ou 

menor extensão. Quanto à qualidade dos perfis dos dadores obtidos, estes foram sempre 

detetados quer como perfis completos, quer como parciais – Tabelas 8, 10 e 11 – pelo que 

o voluntário nunca foi excluído do próprio depósito, como observado em estudos anteriores 

[28,30,35-37]. Contudo, alelos non-self foram também detetados em 37,5%, 52,94% e 

57,14% destas amostras nos ensaios 1 – thumbprint em placa de vidro, 2 – handprint em 

placa de vidro e 3 – handprint em tubo de plástico, respetivamente – Tabela 12. Por um 

lado, estes resultados contrastam com estudos anteriores que detetaram pouco DNA non-

self em amostras obtidas de depósitos manuais [16,18,19]. É possível que este contraste 

se deva ao facto de, nesses estudos, terem utilizado técnicas de processamento das 

amostras menos sensíveis que as utilizadas neste estudo, resultando numa menor deteção 

destas contribuições de baixo nível, ou devido a diferenças no design experimental (e.g. 

não permitir aos participantes que interagissem com outros indivíduos e/ou objetos antes 

dos depósitos). Por outro lado, Goray et al. [20] detetaram valores superiores de DNA non-

self, sendo que produziram também um maior número de amostras. 

Neste estudo, antes da realização dos ensaios, os participantes tiveram oportunidade 

de interagir com outras pessoas, por razões profissionais ou pessoais. Além disso, é certo 

que a maioria dos participantes, durante o referido período de pelo menos 1h depois da 

última lavagem das mãos e utilização de luvas, entrou em contacto com objetos que já 

tinham sido tocados por outros indivíduos. Assim, e uma vez que os controlos realizados 

estavam todos conformes e o dador da amostra foi o único a contactar com o objeto 

analisado (placa de vidro ou tubo de plástico), conclui-se que os alelos non-self presentes 

nas amostras dos ensaios de transferência direta terão sido depositados por transferência 

indireta, secundária ou subsequente, através da mão do voluntário. 

Este DNA transferido indiretamente pode não ser originário das mãos do seu dador 

biológico, mas uma vez que foi depositado pela mão do voluntário no estudo, é considerado 

touch DNA. Este pode ter sido transferido para a mão do voluntário através de um objeto 

comum/partilhado ou interação direta entre o voluntário e um colega, por exemplo, ou, uma 

vez que os ensaios foram realizados ao início da tarde, depois da hora de almoço, estes 

podem ser originários de indivíduos da vida pessoal dos voluntários (familiares, amigos, 

etc.) – autores têm demonstrado a transferência de DNA de cônjuges através dos 

participantes nos estudos, várias horas depois do último contacto entre eles, sendo que 
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este DNA poderia estar presente nas mãos dos voluntários ou em objetos pessoais do 

mesmo, tendo sido depois transferido indiretamente para o objeto analisado [21,29,39] 

(neste caso, a placa de vidro ou tubo de plástico). 

No caso das amostras que geraram perfis de mistura (25%, 35,29% e 46,43% das 

amostras amplificadas nos ensaios 1, 2 e 3, respetivamente) – Tabela 12 –, os perfis 

genéticos compatíveis com os dos indivíduos dadores das amostras foram sempre os 

componentes maioritários, à exceção de uma única amostra (F #1 no ensaio 2 – handprint 

em placa de vidro) em que o dador foi co-maioritário, apesar de em estudos anteriores se 

ter demonstrado que, por vezes, o dador pode transferir maior quantidade ou apenas DNA 

non-self [28,36,37]. Consequentemente, o DNA non-self transferido indiretamente foi 

sempre o componente minoritário nestes perfis de mistura (à exceção da amostra referida). 

Conclui-se então que a deteção de um componente maioritário (ou co-maioritário, neste 

caso) originário de uma pessoa que não esteve em contacto direto com um objeto foi um 

acontecimento pouco frequente (detetado em 1/53 amostras).  

Relativamente aos restantes componentes minoritários detetados, estes não puderam 

ser identificados e interpretados devido ao número reduzido de alelos (especialmente no 

caso dos perfis minoritários não valorizáveis) e à falta de perfis de referência e contexto 

(no caso dos perfis minoritários de difícil valorização). 

Das 53 amostras amplificadas nos três ensaios de transferência direta, apenas numa 

(amostra F #1 no ensaio 2 – handprint em placa de vidro) foi possível identificar a origem 

do DNA non-self, tendo este sido compatível com o perfil do indivíduo E.  

Nos resultados de quantificação obtidos para esta amostra, foi possível verificar que a 

quantidade de DNA humano total (0,0486 ng/µL) era quase o dobro da quantidade de DNA 

humano exclusivamente masculino (0,0268 ng/µL) – valores não apresentados –, pelo que 

a diferença, sendo F do sexo masculino, pertenceria a um indivíduo do sexo feminino. 

Deste modo, a ter existido contaminação desta amostra, teria de ter sido durante a colheita 

ou extração do DNA da amostra. No entanto, a probabilidade de ter ocorrido contaminação 

aquando da colheita ou extração da amostra é reduzida (mas não impossível), já que cada 

amostra foi colhida imediatamente após deposição desta e, só posteriormente, outro 

participante produziu outra amostra; bem como, durante o processo de extração, os tubos 

contendo amostras apenas foram abertos para colocar a mistura de lise, e diferentes 

pontas utilizadas para diferentes amostras, e quando foram colocados no robot de 

extração. De igual forma, tanto o controlo de contaminação como os controlos positivos e 

negativos obtiveram resultados adequados, não se detetando contaminações.  

Assim sendo, nos momentos anteriores à realização do ensaio, o indivíduo F poderá ter 

interagido diretamente com o indivíduo E ou com algum objeto que tinha sido utilizado 

previamente por E [21,30,54], ficando com o DNA deste indivíduo na sua mão e 



 

 
47 

transferindo-o posteriormente para a placa de vidro. Porém, uma vez que não se efetuou 

o registo das atividades e interações desenvolvidas anteriormente às deposições, não 

podemos concluir com certeza a forma como este DNA chegou à amostra, apenas que terá 

sido transferido indiretamente. 

Relativamente à influência da área de contacto (polegar vs. mão), entre o indivíduo e a 

superfície/objeto, na quantidade de touch DNA depositada, ao comparar os resultados da 

quantificação e o número de amostras posteriormente amplificadas nos ensaios 1 – 

thumbprint em placa de vidro (8/30) e 2 – handprint em placa de vidro (17/30) – Tabela 12 

–, é possível observar que uma maior quantidade de amostras obteve valores de 

quantificação iguais ou superiores ao cut-off estabelecido no ensaio 2, indicando que uma 

maior área de contacto aumentaria a quantidade de DNA depositada e, consequentemente, 

o potencial para transferência direta de touch DNA, tal como descrito anteriormente [41]. 

Todavia, estatisticamente, não foram detetadas diferenças significativas entre os valores 

de quantificação obtidos nos dois ensaios (Figura 8). Também quanto à qualidade dos 

perfis dos dadores obtidos, não se observaram diferenças nos dois ensaios, tendo-se 

obtido 87,50% de perfis completos no ensaio 1 e 88,24% no ensaio 2 (Figura 7). 

A falta de significância estatística foi de alguma forma surpreendente, uma vez que 

estudos reportaram que os dedos da mão libertam maior quantidade de DNA do que a 

palma [16,42], logo os cinco dedos da mão juntos deveriam libertar significativamente mais 

DNA do que um só dedo, como é o caso do polegar, o que não se verificou.  

Estes resultados podem estar relacionados com o facto de outros fatores poderem ter 

uma maior influência na quantidade de DNA depositada do que a área de contacto entre o 

indivíduo e a superfície (e.g. shedder status ou material da superfície), ou com o facto de 

o indivíduo H ter produzido, no ensaio 1, uma amostra (H #2) que obteve o valor mais 

elevado de quantificação para os três ensaios de transferência direta realizados, fazendo 

com que o valor médio de concentração de DNA obtido fosse superior no ensaio 1 do que 

no ensaio 2. No entanto, análises estatísticas preliminares que não consideraram esta 

amostra, demonstraram que, à partida, os resultados continuariam a não apresentar 

diferenças significativas, mas que a tendência seria maior quantidade de DNA depositada 

pela mão. Assim, a razão específica para a obtenção destes resultados é desconhecida, 

pelo que mais estudos, e com um maior número de indivíduos, são necessários para ter 

conclusões mais fidedignas e significativas. 

Quanto à influência do tipo de material do substrato também na quantidade de touch 

DNA depositada, o maior número de amostras amplificadas no ensaio 3 – handprint em 

tubo de plástico (28/30), quando comparado ao ensaio 2 – handprint em placa de vidro 

(17/30), indica que o plástico será um melhor substrato para a deposição de DNA do que 

o vidro. Também estatisticamente o plástico apresentou concentrações significativamente 
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maiores de DNA do que o vidro (Figura 9). Em adição, os dois indivíduos do sexo 

masculino, neste caso, depositaram uma maior quantidade de touch DNA, tal como 

previamente reportado [20-22]. 

Porém, em termos de qualidade dos perfis, e mais ao encontro de um estudo anterior 

[45] (tendo sempre em consideração as diferenças entre designs experimentais e 

processamento de amostras), o vidro parece ser ligeiramente melhor substrato do que o 

plástico  – 88,24% das amostras amplificadas (15/17) no ensaio 2 – handprint em placa de 

vidro produziram perfis completos dos dadores enquanto uma percentagem ligeiramente 

inferior de 84,62% das amostras amplificadas (22/26) no ensaio 3 – handprint em tubo de 

plástico originaram perfis completos (Figura 7).  

Assim, em termos da quantidade de DNA depositada, o plástico será um melhor 

substrato do que o vidro, mas em termos da qualidade do perfil de DNA passível de ser 

recuperada não existiram grandes diferenças. 

Por último, referir que o cut-off de quantificação estabelecido foi utilizado como tentativa 

de obtenção de um perfil de DNA valorizável e com a presença de poucos artefactos – o 

que se veio a verificar, uma vez que todas as amostras que prosseguiram para amplificação 

e eletroforese produziram perfis valorizáveis e interpretáveis (à exceção das duas misturas 

de maior complexidade e, por isso, não valorizáveis) –, pelo que não se pode concluir 

acerca da qualidade dos perfis que se obteriam se todas as amostras tivessem sido 

amplificadas e submetidas a eletroforese capilar, consoante a área de contacto e o tipo de 

material do substrato. 

 

 

2. Background DNA 

Analisando os resultados obtidos para este ensaio, e comparando-os com os dos 

ensaios de transferência direta (Tabelas 12 e 15), verifica-se que foi o único ensaio em que 

todas as amostras obtiveram valores de quantificação muito superiores ao do cut-off 

estabelecido (valor mínimo obtido: 0,0229 ng/µL), pelo que todas foram amplificadas e 

submetidas a eletroforese capilar. No entanto, continua a verificar-se variabilidade nos 

valores obtidos entre os três diferentes replicados para cada objeto, o que não é 

inesperado, já que os contactos e utilizações dos objetos não devem ter sido exatamente 

os mesmos durante os períodos entre as colheitas das amostras. 

Também o valor médio de quantificação obtido para este ensaio foi bastante superior 

aos dos outros ensaios, indicando que o tempo de utilização de um objeto e, 

consequentemente, contactos frequentes e/ou mais prolongados com o mesmo resultarão 

em maiores quantidades de DNA depositado, devido à sua acumulação na superfície do 
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item – tal como referido por outros autores [9,41]. Contudo, é de referir também as 

diferenças entre os materiais que constituem os objetos testados neste ensaio e o vidro e 

plástico testados nos ensaios de transferência direta, bem como a natureza do contacto 

com os mesmos, entre outros fatores que podem ter influenciado na deposição de DNA. 

Visto que não se testemunharam ou registaram as interações que existiram com os 

objetos anteriormente às amostragens, nem se procedeu à realização de testes 

presuntivos para deteção de fluidos biológicos como origem do DNA obtido, é impossível 

excluir com certeza estes fluidos (ou outras fontes que não a pele) como a sua possível 

origem. Todavia, uma vez que a utilização destes objetos no dia a dia implica contacto com 

a pele do indivíduo, considera-se que o touch DNA constitua grande parte do material 

genético detetado. 

Todas as amostras produziram perfis de DNA interpretáveis, tendo sido possível a 

deteção do perfil completo do utilizador habitual do objeto em todas elas – Tabela 14 –, 

independentemente do shedder status do mesmo. Porém, alelos non-self foram também 

detetados em 11 das 18 amostras (61,11%). Neste caso, estes alelos non-self podem ser 

atribuídos a transferência direta pelos colegas de trabalho dos utilizadores habituais dos 

objetos, já que apesar dos objetos estarem atribuídos a uma pessoa específica (à exceção 

do telemóvel e dos óculos que são objetos mais pessoais), estes são passíveis de serem 

utilizados pelos colegas em casos de necessidade; a transferência por aerossol, por 

exemplo, do ambiente circundante e/ou transferência indireta através das mãos do 

utilizador habitual para o objeto. A possibilidade de transferência indireta ter ocorrido é 

corroborada pela existência de alelos non-self não atribuíveis a nenhum dos colaboradores 

do SGBF-C, pelo que este fenómeno será a explicação mais provável para a sua presença 

nos objetos. 

No caso das amostras que geraram perfis de mistura (8 amostras – 44,44%), os perfis 

genéticos compatíveis com os dos utilizadores habituais dos objetos (e, à partida, também 

o último a ter contactado com o mesmo) foram sempre os componentes maioritários, 

apesar de em estudos anteriores se ter demonstrado que nem sempre o último indivíduo a 

tocar ou utilizar um objeto é detetado como componente maioritário de um perfil de mistura 

[20,30,34-36], como já tinha sido referido. Consequentemente, o DNA non-self foi sempre 

o componente minoritário nestes perfis de mistura.  

Em relação aos telefones analisados, apesar de cada colaborador no SGBF-C ter um 

telefone atribuído a si próprio, por vezes, na ausência do “dono” do telefone no seu 

gabinete, este é passível de ser utilizado pelos colegas – daí que não seja estranho que 

as três amostras do telefone do indivíduo A e duas do telefone do indivíduo I 

apresentassem alelos non-self. Particularmente, a amostra Telefone I #1 foi a única, das 

que geraram perfis de mistura, em que foi possível identificar o componente minoritário, 
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tendo este sido compatível com o perfil do indivíduo E. Neste caso exclui-se, à partida, a 

possibilidade de ter ocorrido contaminação aquando do processamento da amostra, já que 

todos os controlos estavam conformes e nenhuma das outras amostras analisadas 

pertencia a este indivíduo. Igualmente, nos resultados de quantificação obtidos para esta 

amostra, era já possível verificar que a quantidade de DNA humano total (0,1018 ng/µL) 

era relativamente superior à quantidade de DNA humano exclusivamente masculino 

(0,0721 ng/µL) – valores não apresentados –, pelo que a diferença, sendo I do sexo 

masculino, pertenceria a um indivíduo do sexo feminino (atribuído ao indivíduo E). No 

entanto, e como se expôs anteriormente, uma vez que não se testemunharam ou 

registaram as interações que existiram com os objetos anteriormente às diferentes 

amostragens, também não é possível excluir a possibilidade de ter ocorrido transferência 

indireta, neste caso, do DNA do indivíduo E para o telefone, via indivíduo ou objeto 

intermediário – um estudo demonstrou que existe background DNA pertencente aos 

funcionários em várias áreas amostradas em ambiente de escritório que podem, 

potencialmente, ser transferidas pelos colegas que contactam com estas áreas [21,54]. 

Em duas das amostras do telemóvel do indivíduo D, perfis de mistura foram obtidos. 

Devido à natureza do objeto ser mais pessoal, a probabilidade de este ter sido utilizado por 

um colega é mais reduzida (contudo não impossível), sendo que os alelos non-self 

detetados poderão ser atribuídos a elementos do agregado familiar do indivíduo D (e.g. 

filhos), mais prováveis de utilizarem também o telemóvel. Mais uma vez, não é possível 

excluir também a ocorrência de transferência indireta destes alelos non-self. 

Quanto ao teclado e rato analisados (dos indivíduos H e J, respetivamente), 

identificaram-se alelos non-self em duas amostras de cada objeto, mas em número bem 

mais reduzido que nos objetos anteriores. Isto dever-se-á, talvez, ao facto de, apesar de 

passíveis de serem contactados pelos colegas dos utilizadores habituais, tal não acontecer 

muito frequentemente, já que cada um tem o seu computador e respetivos equipamentos 

para trabalhar, ou novamente, a transferência indireta via utilizadores dos objetos. 

Por fim, as amostras dos óculos do indivíduo F foram as únicas que, sendo os óculos 

passíveis de serem utilizados apenas pelo próprio e de utilização constante, geraram perfis 

singulares completos do utilizador, e sem quaisquer alelos non-self, nos 3 replicados. 

Curiosamente, à exceção da parte inferior das lentes e das plaquetes dos óculos, as zonas 

amostradas eram de metal, material que tem sido descrito como sendo dos piores 

substratos para depositar DNA, já que alguns dos seus iões (e.g. iões do níquel e do cobre) 

provocam a sua degradação [45]. No entanto, foram das amostras que obtiveram valores 

mais altos de quantificação, pelo que podem existir melhores e piores tipos de metais para 

deposição de DNA, já que não sabemos qual o tipo específico de metal que constitui os 



 

 
51 

óculos, ou a maior parte do DNA poderia estar concentrada nas plaquetas e na parte 

inferior das lentes. 

Todas estas amostras com resultados interpretáveis, em maior ou menor extensão, de 

DNA demonstram o potencial do background DNA ser confundido como relevante para 

uma investigação de um determinado crime, caso este corresponda a um indivíduo de 

interesse, como um suspeito ou uma vítima. Cada local do crime terá o seu background 

DNA específico, influenciando a deposição e a transferência de DNA nesse contexto, 

sendo, portanto, importante reconhecer as limitações deste tipo de evidência. 

Conhecimento sobre a composição usual de background DNA num local de crime poderia 

ser de grande utilidade, mas não está disponível geralmente. No entanto, como também já 

foi mencionado, pode valer a pena tentar recolher essas informações do local do crime, de 

forma a melhor interpretar os resultados obtidos durante uma investigação [21].  



 

 
52 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1. Conclusões 

Um melhor entendimento dos fenómenos de transferência direta e indireta, persistência, 

recuperação, entre outros, relacionados com o touch DNA, é fundamental para que este 

tipo de amostras se torne num meio de prova forense mais robusto. 

Neste estudo procurou-se então compreender melhor a transferência direta de touch 

DNA, e alguns dos fatores que a podem influenciar, e também a composição do 

background DNA que habitualmente está presente nalgum tipo de objetos. 

Terminada a investigação, quanto aos ensaios de transferência direta realizados, 

confirmou-se a existência de variabilidade intra-individual em relação às quantidades de 

touch DNA depositadas em dias diferentes, bem como variabilidade inter-individual na 

tendência para depositar DNA através do toque. Deste modo, utilizando a combinação dos 

resultados dos três ensaios de transferência direta, foi possível distinguir os voluntários 

como good, intermediate e bad shedders.  

Verificou-se que o dador da amostra nunca foi excluído do próprio depósito, tendo sido 

sempre detetado o seu perfil completo ou parcial. Detetou-se também a ocorrência de 

transferência indireta, via voluntário, nos três ensaios, demonstrando que este fenómeno 

pode, de facto, ocorrer no dia-a-dia e, como tal, deve ser tido em consideração aquando 

da avaliação de evidências de touch DNA. Adicionalmente, observou-se que a deteção de 

um componente maioritário no perfil genético originário de um indivíduo que não contactou 

diretamente com a superfície é pouco frequente, mas não impossível. 

Em relação aos fatores área de contacto e material da superfície contactada, não se 

detetaram grandes diferenças nas percentagens de perfis completos e parciais obtidos nos 

três ensaios, já que o cut-off de quantificação foi estabelecido exatamente com o intuito de 

obter perfis de DNA valorizáveis. No entanto, relativamente às quantidades de DNA 

recuperadas, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas no tipo de material 

da superfície, com o plástico a apresentar concentrações de DNA significativamente 

maiores do que o vidro. Já no caso da área de contacto (polegar vs. mão) não se 

observaram diferenças significativas nas quantidades de DNA depositadas, apesar de no 

ensaio 2 (mão), um maior número de amostras – o dobro, aproximadamente – ter obtido 

valores de quantificação iguais ou superiores ao cut-off, do que no ensaio 1 (polegar). 

No que ao ensaio de background DNA diz respeito, valores de quantificação superiores 

aos dos ensaios de transferência direta foram obtidos, indicando que o tempo de utilização 

de um objeto e, consequentemente, contactos frequentes e/ou mais prolongados com o 

mesmo, resultarão em maiores quantidades de DNA depositado. 
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Verificou-se ainda a deteção do perfil completo do utilizador habitual do objeto em todas 

as amostras. Porém, alelos non-self foram também detetados, podendo ser fruto de 

transferência direta e/ou indireta, já que os objetos em que estes foram detetados eram 

passíveis de serem utilizados por outros indivíduos. Refere-se ainda que, quando alelos 

non-self foram detetados, o utilizador habitual do objeto foi sempre detetado como 

componente maioritário do perfil genético obtido. 

Estes resultados corroboram a existência de background DNA em praticamente tudo, 

tendo o potencial para interferir na deteção de DNA alvo ou ser confundido como relevante 

para uma determinada investigação. 

 

 

2. Perspetivas Futuras 

A temática do touch DNA, 20 anos depois de descoberta, continua a despertar o 

interesse da comunidade científica, sendo que muito permanece por compreender. 

Assim, e face ao reduzido número de participantes neste estudo e aos resultados 

obtidos contrastantes, em parte, com os da literatura existente, considera-se pertinente a 

realização de novos estudos, com condições semelhantes a este, mas com um maior 

número de participantes, a fim de se obterem resultados com maior representatividade na 

população e de se aferirem conclusões mais fidedignas. Sugere-se também a não 

utilização de um cut-off de quantificação, amplificando e submetendo a eletroforese capilar 

todas as amostras produzidas, de forma a poder avaliar mais precisamente os efeitos dos 

fatores estudados na qualidade dos perfis genéticos obtidos. 

Embora não tenha sido muito explorado neste trabalho, as metodologias utilizadas na 

colheita, armazenamento e processamento das amostras de touch DNA influenciarão, 

obviamente, a quantidade e qualidade de DNA recuperado e detetado, pelo que a validação 

de metodologias específicas e indicadas para este tipo de amostras seria também de 

grande interesse. 

Como já foi mencionado, a questão da origem biológica do touch DNA permanece 

incerta e, como tal, uma melhor caracterização dos componentes celulares e subcelulares 

dos depósitos de touch DNA será muito útil na obtenção de informação sobre como melhor 

preservar, recuperar, analisar e interpretar este tipo de evidência no futuro, bem como de 

um melhor entendimento sobre os mecanismos de deposição e transferência deste DNA. 

Por fim, aconselha-se que, aquando da comparação de resultados entre estudos e/ou 

investigações forenses, se considerem sempre designs experimentais, métodos de 

processamento de amostras e de interpretação semelhantes aos utilizados, de forma a 

melhor interpretar e valorizar os mesmos.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice I – Resultados para os modelos lineares generalizados mistos (GLMMs). Uma ANOVA de cada 

modelo foi realizada para verificar a significância dos preditores. a 

Variável de resposta e 

estrutura do modelo 
Parâmetro Estimativa ± SE Teste t p 

Concentração de DNA: 

GLMM; transformação 

log (x+1); identity link; 

distribuição Gaussiana 

 

Fator aleatório: indivíduo 

Intercept 

Handprint 

Sexo masculino 

0.012±0.006 

-0.002±0.006 

-1.351×10-5±0.011 

1.912 

-0.375 

-0.001 

0.074 

0.710 

0.999 

Área de contacto:  χ2=0.141, 1 d.f., p=0.707 a 

Sexo: χ2=0.000, 1 d.f., p=0.999 a 

Concentração de DNA: 

GLMM; log link; 

distribuição Gama 

 

Fator aleatório: indivíduo 

Intercept 

Plástico 

Sexo masculino 

-5.084±0.226 

1.348±0.193 

0.960± 0.457 

-22.522 

6.978 

2.100 

< 0.001 

< 0.001 

  0.036 

Material:  χ2=48.697, 1 d.f., p <0.001 a 

Sexo: χ2=4.410, 1 d.f., p=0.036 a 
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Apêndice II - Eletroferograma obtido para a amostra F #1 no ensaio 2 – handprint em placa de vidro. Os picos 
considerados artefactos encontram-se traçados. Os alelos compatíveis com o perfil de referência do indivíduo 
F apresentam-se assinalados a azul e os compatíveis com o indivíduo E a amarelo. Os alelos partilhados, estão 

assinalados com ambas as cores. 
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(continuação do Apêndice II) 
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(continuação do Apêndice II) 
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Apêndice III - Eletroferograma obtido para a amostra telefone I #1 no ensaio de background DNA. Os picos 
considerados artefactos encontram-se traçados. Os alelos compatíveis com o perfil de referência do indivíduo 
I apresentam-se assinalados a lilás e os compatíveis com o indivíduo E a amarelo. Os alelos partilhados, estão 

assinalados com ambas as cores. 
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(continuação do Apêndice III) 
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(continuação do Apêndice III) 

 

 


