
 
  
     
 

 
 

  

Prefixos das unidades SI 

 

Nome  Símbolo     Fator de multiplicação da unidade 

yotta  Y  1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 
zetta  Z  1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000 
exa  E  1018 = 1 000 000 000 000 000 000 
peta  P  1015 = 1 000 000 000 000 000 
tera  T  1012 = 1 000 000 000 000 
giga  G  109 = 1 000 000 000 
mega  M  106 = 1 000 000 
quilo  k  10³ = 1 000 
hecto  h  10² = 100 
deca  da  10 
deci  d  10-1 = 0,1 
centi  c  10-2 = 0,01 
mili  m  10-3 = 0,001 

micro  µ  10-6 = 0,000 001 
nano  n  10-9 = 0,000 000 001 
pico  p  10-12 = 0,000 000 000 001 

femto  f  10-15 = 0,000 000 000 000 001 
atto  a  10-18 = 0,000 000 000 000 000 001 

zepto  z  10-21 = 0,000 000 000 000 000 000 001 
yocto  y  10-24 = 0,000 000 000 000 000 000 000 001 

Fonte: www.inmetro.gov.br 
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             Lavagem de vidrarias 
 
 
 
 

1- Imersão em Hipoclorito 5%:     - 4 h. para material infectado 

             - 2 h. para material não-infectado 

 
 
2- Água: 3 banhos 
 
3- Detergente neutro 
 
4- Água:  6 banhos 
 
5- Água destilada: 2 banhos ( não usar água Milli Q) 
 
6- Secar na estufa 
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LIMPEZA DE MATERIAIS 

  
  
Fonte: http://www.icb.ufmg.br/lbem/protocolos 
 
 
 
 
PLACAS DEEP WELL 

•         Deixar submerso em solução de água sanitária e detergente por no 
mínimo 30 minutos (o ideal é overnight). 
•         Enxaguar por no mínimo 8 vezes em água corrente. 
•         Enxaguar com água deionizada. 
•         Enxaguar com água mili-Q. 
•         Autoclavar. 

  
BANHEIRAS E TIPS 

•         Enxaguar por no mínimo 8 vezes em água corrente. 
•         Enxaguar com água deionizada. 
•         Enxaguar com água mili-Q. 
•         Autoclavar. 

  
VIDRARIA (FRASCOS, ERLENMEYER, BEQUER, PROVETA, FUNIL, PIPETAS) 

•         Lavar com detergente. 
•         Enxaguar por no mínimo 8 vezes em água corrente. 
•         Enxaguar com água deionizada. 
•         Enxaguar com água mili-Q. 
•         Queimar, exceto provetas e pipetas que devem ser autoclavadas. 

  
REPLICADOR 

•         Lavar com detergente. 
•         Enxaguar por no mínimo 8 vezes em água corrente (usar a esponja 
que acompanha o produto para retirar restos sólidos). 
•         Enxaguar com água deionizada. 
•         Enxaguar com água mili-Q. 

  
TAMPAS DE BORRACHA 

•         Deixar submerso em solução de NaOH 0,1N por 15 minutos 
•         Deixar submerso em solução de HCl 0,1N por 15 minutos. 
•         Enxaguar com água corrente. 
•         Enxaguar com água deionizada. 
•         Enxaguar com água mili-Q. 

  
PLACAS PARA TAMPÃO MEGA BACE 

•         Retirar com água corrente todo resíduo do well 
•         Enxaguar com água deionizada. 
•         Enxaguar com água mili-Q. 
•         Enxaguar com água mili-Q quente. 

  
  

TUBOS DE MATRIZ MEGA BACE 
•         Retirar com água corrente todo resíduo de gel, desprezando-o em 
local apropriado. 
•         Enxaguar com água deionizada. 
•         Enxaguar com água mili-Q. 
•         Enxaguar com água mili-Q quente. 

  
FILTROS MILIPORE 



•         Logo após o uso, deixar submerso em água. 
•         Enxaguar por no mínimo 8 vezes em água corrente. 
•         Enxaguar com água deionizada. 
•         Enxaguar com água mili-Q. 
•         Secar e armazenar empacotado. 

  
PLACAS FUNDO EM U 

•         Logo após o uso, lavar com água corrente, desprezando os debris 
celulares em água sanitária. 
•         Deixar submerso em solução de detergente e água sanitária 
overnight.. 
•         Enxaguar por no mínimo 8 vezes em água corrente. 
•         Enxaguar com água deionizada. 
•         Enxaguar com água mili-Q. 
•         Deixar 30 minutos na luz UV para esterilizar. 

  
PLACAS FUNDO EM V 

•         Deixar submerso em solução de detergente e água sanitária 
overnight.. 
•         Enxaguar por no mínimo 8 vezes em água corrente. 
•         Enxaguar com água deionizada. 
•         Enxagušr com água mili-Q. 
•         Autoclavar. 

  
TUBOS FALCON MEGA BACE 

•         Enxaguar por no mínimo 8 vezes em água corrente. 
•         Enxaguar com água deionizada. 
•         Enxaguar com água mili-Q. 

  
LAVAGEM DE TUBOS E PONTEIRAS 

•         Deixar submerso em solução de detergente e água sanitária. 
•         Enxaguar 2 ou 3 vezes em água corrente. 
•         Ferver por 15 minutos em água deionizada.  
•         Enxaguar 2 vezes com água deionizada. 
•         Deixar imerso em solução de EDTA (3,35 gramas de EDTA para 10 
litros de água) por 30 minutos. 
•         Enxaguar 2 vezes com água mili-Q. 
•         Secar na estufa e autoclavar nas caixinhas próprias. 

  
  
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CONTAMINADO 

•         Colocar as placas de petri descartáveis em sacos para autoclavagem. 
•         Autoclavar por 25 minutos e desprezar em local apropriado. 

  
CUBETAS PARA ELETROPORAÇÃO 

•         Retirar do álcool. 
•         Colocar em água sanitária 70% por 3 horas. 
•         Enxaguar por no mínimo 8 vezes em água corrente. 
•         Enxaguar com água deionizada estéril. 
•         Enxaguar com água mili-Q estéril. 
•         Lavar com álcool novo e levar para secar no fluxo. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
  
     
 

 
 
 

 
 
 

CALIBRAÇÃO DO PHMÊTRO 
 
 

  
•               O primeiro usuário do dia deve calibrar o aparelho com os tampões dentro da 
faixa desejada (7-4 ou 7-10). Sempre começar com o pH 7. 
•               Apertar a tecla Power e em seguida a tecla Mode até aparecer no visor o 
modo CALIBRATE; 
•               Coloque o eletrodo dentro do padrão 7, cobrindo completamente a ponta do 
eletrodo; 
•               Pressione Yes ou No para escolher a faixa de calibração que será feita (7-4 ou 
7-10); 
•               Quando "READY" estiver aparecendo no visor indicando a estabilidade do 
eletrodo, pressione YES para aceitar o valor ou NO para alterá-lo. O valor do 
tampão é armazenado.. O medidor automaticamente altera para o segundo 
tampão, indicado por "P2" no visor; 
•               Remova o eletrodo do primeiro tampão, rinse com água deionizada (milliQ).  
•               Coloque o eletrodo dentro do segundo tampão; 
•               Quando "READY" estiver aparecendo no visor, pressione YES para aceitar o 
valor ou NO para alterá-lo. O valor do tampão é armazenado. 
•               O visor alterará o modo para MEASURE. Remova o eletrodo do tampão e 
rinse com água deionizada.  
•               Meça o pH da amostra.  
•               Rinse o eletrodo com água deionizada. Use a capinha com água deionizada 
para proteger a ponta. 

 
 
 

Fonte: http://www.icb.ufmg.br/lbem/protocolos 
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                                       REAGENTES E SOLUÇÕES    
 

 
 
Fonte: http://www.icb.ufmg.br/lbem/protocolos/SOLUCAO.html 

 
  
 

1- TRIS HCl 1M pH 7,65 
 Volume : 1 litro 
 Tris base: 121,11g 
 Ajustar pH /,65 c/ HCl (= 4 ml). 
 q.s.p. 1000 ml c/ ddH2O. 
 Autoclavar. 
  
2- TRIS 1M pH 8,0 
 Volume: 1 litro 
 Tris base: 121,11g 
 Ajustar pH 8,0 c/ HCl (=42 ml). 
 q.s.p. 1000 ml c/ ddH2O. 
  
3- TRIS 1M pH 7,5 
 Volume: 100 ml 
 Tris base: 12,11g 
 Ajustar pH 7,5 c/ HCl (= 5,0 ml). 
 q.s.p. 100 ml c/ H2O. 
 Autoclavar e estocar em alíquotas. 
  
4- EDTA 0,5M pH 8,0 (SIGMA - Obs.: Para DNA) 
 Volume: 50 ml 
 EDTA: 9,305g (PM = 372,22) 
 Ajustar pH = 8,0 com NaOH pellet ou concentrado até dissolver. 
 Após dissolução, terminar de ajustar com NaOH  conc. até pH 8,0. 
 q.s.p. 50 ml c/ ddH2O. 
 Autoclavar e aliquotar. 
  
5- EDTA 0,5M pH 8,0 (RIEDEL - Obs.: Para tampão de corrida) 
 Volume: 200 ml 
 EDTA 2H2O: 37,22g 
 Ajustar pH até próximo de 8,0 c/ NaOH pellet até dissolver. 
 Após dissolução ajustar pH 8,0 com NaOH conc. 
 q.s.p. 200 ml com ddH2O. 
 Autoclavar. 
  
6- NaCl 5,0M 
 Volume: 100 ml 
 NaCl: 29,22g 
 q.s.p. 100 ml com ddH2O. 
 Autoclavar. 
  
7- MgCl 5,0M 
 Volume: 100 ml 
 MgCl2.6H2O: 20,33g 
 q.s.p. 100 ml. 
 Autoclavar. 



  
 
 
8- DTT - DITHIOTHREITOL 
 Volume: 5 ml 
 DTT: 0,773g 
 q.s.p. 5 ml com água estéril. 
 Aliquotar em microtubos e estocar a -20ºC. 
  
9- SDS ( sodium dodecil sulfate - sigma - nuclease free ) 
 Volume: 10 ml     
 SDS: 1g 
 Aquecer a 68ºC para dissolver e ajustar pH 7,2 com HCl diluído. 
 q.s.p. 10 ml com ddH2O estéril. 
 OBS.: Usar máscaras para pesar o SDS (IRRITANTE DE MUCOSA). 
                       Vidraria ao forno. 
  
10- SDS 10% P LAVAGEM DE MEMBRANAS 
 Volume: 200 ml 
 SDS: 20g 
 Dissolver em 150 ml de ddH2O estéril e aquecer a 68ºC. 
 q.s.p. 200 ml com ddH2O estéril. 
  
11- ACOONH4 4 M - ACETATO DE AMÔNIO 
 Volume: 100 ml 
 ACOONH4: 30,8g 
 q.s.p. 100 ml com ddH2O estéril. 
 Esterilizar por filtração. 
  
12- ACOONH4 7,5 M 
 Volume: 100 ml 
 ACOONH4: 57,75g 
 q.s.p. 100 ml com ddH2O estéril. 
 Esterilizar por filtração. 
  
13- 20X SSC ( NaCl 3M / Citrato Trissódico.2H2O 0,3M) 
 Volume: 4 litros 
 NaCl: 701,2g 
 Citrato: 352,9g 
 Ajustar pH 7,0 com HCl. 
 q.s.p. 4000 ml. 
 Autoclavar. 
  
14- BROMETO DE ETÍDIO  ( MUTAGENICO )  10 mg/ml 
 USAR MÁSCARAS E LUVAS, E PESAR EM CAPELA DE EXAUSTÃO 
            Volume: 10 ml 
 BROMETO DE ETÍDIO: 100 mg 
 q.s.p. 10 ml com ddH2O estéril. 
 Agitar até dissolução. 
 Estocar a 4ºC, no escuro. 
  
15- NaOH 1M 
 Volume: 100 ml 
 NaOH: 4g 
 q.s.p. 100 ml c0m ddH2O estéril. 
 * Estocar em frasco plástico. 
  



16- TAMPÃO FOSFATO pH 7,0 
A = 2.90g NaH2PO4  | 
B = 5.16g Na2HPO4  |  PARA 100 ml 

 
 17- NaOH 3M 
 Volume: 100 ml 
 NaOH: 12 g 
 q.s.p. 100 ml com ddH2O. 
 Estocar em frasco de plástico. 
  
18- SALINA 10X CONC. ( PARA 0.85% ) 
 Volume: 1000 ml 
 NaCl: 85 g 
 q.s.p. 1 litro com ddH2O. 
 Autoclavar. 
  
19- FORMAMIDA DEIONIZADA 
 ( TODA VIDRARIA E BARRA MAGNÉTICA ESTERILIZADA NO FORNO ) 
 Volume: 50 ml 
 FORMAMIDA: 50 ml 
 Resina ( MIXED-BED AMBERLITE MB.1 monobed Resin ): 5 g 
 Agitar por 30 min à temperatura ambiente. 
 Filtrar 2 X em WHATMAN Nº 1. 
 Aliquotar e estocar a -20ºC. 
  
20- DENHARDT'S 100 X CONC. 
 Volume: 50 ml 
 2% PVP - ( POLIVINILPIRROLIDONA ): 1 g 
 2% FICOLL 400: 1 g 
 2% FISH SKIN GELATIN : 1 g 
 q.s.p. 50 ml  com ddH2O. 
 Aliquotar e estocar a - 20ºC. 
  
21- ACETATO DE SÓDIO 3M pH 5.2 
 Volume: 100 ml 
 Acetato de Sódio.3H2O: 40.81g 
 Ajustar pH 5.2 com Ácido Acético Glacial. 
 q.s.p. 100 ml com ddH2O. 
 Autoclavar. 
  
22- CaCl2 1M 
 Volume: 50 ml 
 CaCl2: 7.35g 
 q.s.p. 50 ml ddH2O. 
 Autoclavar. 
  
23-NEUTRALIZATION BUFFER - ( TRIS HCl 0,5M pH 7.5/NaCl 2,5M ) 
 Volume: 2 litros 
 TRIS BASE: 121,11g ou TRIS HCl: 157,6g 
 NaCl: 292,5g 
 Ajustar pH 7,5 com HCl ou NaOH. 
 q.s.p. 2000 ml com ddH2O. 
 Autoclavar. 
  
24- WASH BUFFER - ( TRIS HCl 0,1M pH 7,5/NaCl 0,5M ) 
 400 ml de NEUTRALIZATION BUFFER. 
 1600 ml de ddH2O. 
 
 



 
  
  
25-STAIN BUFFER - ( TRIS HCl 0,1M pH 9,1/NaCl 0,1M/MgCl2 5mM ) 
 Volume 2 litros  tampão 1X 
 Tris base: 24,22g ou 31,52g Tris HCl  
 NaCl:  11,75g   
 MgCl2.6H2O: 2,05g                    
 Acertar pH 9,1 com HCl conc.     
 q.s.p. 2000 ml com ddH2O        
 OBS.: PARA 10 X: 121,11g Tris base ou 157,6g de Tris HCl 
                                             58,75g NaCl 
                                               10,25g MgCl2.6H2O 
                                              q.s.p. 1000 ml. 
  
26- COMPLEX DILUTION BUFFER 
 40 ml NEUTRALIZATION BUFFER 
 10 ml TWEEN 20 
 150 ml ddH2O. 
  
27- DNA BLOCK 
 Volume: 1 litro 
 Caseína: 10g 
 Neutralization Buffer: 200 ml 
 Calf Skin Gelatin: 30g 
 TWEEN 20: 500 µl 
 q.s.p. 1000 ml com ddH2O. 
 OBS.: Dissolver a caseína com NaOH conc., separadamente. 
  
28- DYKES HYBRIDIZATION SOLUTION 
 Volume: 50 ml 
 20XSSC: 12,5 ml 
 Denhardt's 100X :  0,5 ml 
 Formamida Deionizada: 22,5 ml 
 Tampão Fosfato pH 7,0 - 0,5M : 2,5 ml 
 Dextran: 5,0 g 
 SDS 10%: 500,0 µl 
 q.s.p. 50,0 ml c/ ddH2O 
 Estocar a -20ºC. 
 Esterilizar por filtração. 
  
29- TE ( LOW ) pH 8,0 ( TRIS HCl pH 8,0  10 mM/EDTA pH 8,0 1M ) 
 Volume: 50 ml 
 0,5 ml Tris HCl 1M pH 8,0 
 0,1 ml EDTA 0,5M pH 8,0 
 q.s.p. com ddH2O  50 ml. 
  
30-HIGH TE pH 8,0 ( TRIS HCl pH 8,0 100 mM/EDTA pH 8,0 40 mM ) 
 Volume: 50 ml 
 5,0 ml Tris HCl 1M pH 8,0 
 4,0 ml EDTA 0,5M pH 8,0 
 q.s.p. com ddH2O 50 ml. 
  
31-STE ( TRIS HCl pH 8,0 10 mM/NaCl 100 mM/ 1mM EDTA pH 8,0 ) 
 Volume: 50 ml 
 0,5 ml Tris HCl 1M pH 8,0 
 0,1 ml EDTA 0,5M pH 8,0 
 1,0 ml NaCl 5M 
 q.s.p. com ddH2O 50 ml. 



 
  
32- SALINA 0,85% 
 Volume: 100 ml 
 10 ml salina 10X conc. 
 90 ml ddH2O estéril. 
  
33- TRIS HCl 0,17M pH 7,65 : NH4Cl 0,155M 
 28 ml NH4Cl 5M 
 17 ml TRIS HCl 1M pH 7,65 
 q.s.p. com ddH2O estéril 1000 ml. 
  

34- MISTURA DE LISE DE MADISEN 
 ( TRIS HCl 0,1M pH 8,0/EDTA 0,5M pH 8,0/SDS 0,2%/NaCl 1M ) 
 10 ml Tris HCl 1M pH 8,0           "Nuclease Free" 
  8 ml EDTA o,5M pH 8,0                          
  2 ml SDS 10% 
  20 ml NaCl 5M 
  q.s.p. com ddH2O estéril 100 ml. 
OBS.: Toda avidraria deve ser esterilizada no forno a 180ºC por 2 horas. 

  
35- CLOROFÓRMIO/ÁLCOOL ISOAMÍLICO ( 24 : 1 ) 
 Volume: 100 ml 
 96 ml Clorofórmio destilado. 
  4 ml álcool isoamílico destilado. 
  
36- FENOL SATURADO COM TRIS HCl 
 Destilar o fenol e estocar em alíquotas a -20ºC ou sob gás N2.    
            Saturar com Tris HCl 0,1M pH 8,0 ( igual volume ) até que o sobrenadante 
adquira pH 7,5.  

            A última lavagem é feita com Tris HCl 0,1M pH 8,0/Mercapto etanol 
0,2% e medir o pH com papel até pH 8,0, então, remover a fase aquosa. 
 Estocar em alíquotas a -20ºC. 

  
37- ETANOL 95% OU ABSOLUTO 
 Etanol destilado e estocado a -20ºC. 
 Aliquotar. 
  
38- ETANOL 75%, 80% OU 70% 
 75,80 ou 70 ml de etanol destilado. 
 25,20 ou 30 ml de ddH2O estéril. 
 Aliquotar e estocar a -20ºC. 
  
39- ISOPROPANOL ABSOLUTO 
 Isopropanol destilado. 
 Estocar a 4ºC. 
  
40- TBE 5X ( TAMPÃO DE CORRIDA ) 
 Volume: 2 litros 
 Tris base: 108g 
 Ácido bórico: 55g 
 EDTA 0,5M pH 8,0: 40 ml ( pesar 7,444g ) 
 q.s.p. com ddH2O  2000 ml 
 Dissolver, filtrar e autoclavar. 
  
 
 
 
 



 
 
41- TAMPÃO DE AMOSTRA 5X 
 ( TBE 5X/AZUL DE BROMOFENOL 0,25%/XILENOCIANOL 0,25%/FICOLL 400 
25% ) 
 Volume: 50 ml 
 Azul de Bromofenol: 0,05g. 
 Xilenocianol: 0,05g. 
 FICOLL 400: 5,00g. 
 TBE 5X q.s.p. 50 ml. 
  
42- IPTG 100 mM 
 (ISOPROPYL THIO--D-GALACTOSIDE) 
 23,8 mg IPTG. 
 1 ml de ddH2O. 
 Estocar em alíquotas a -20ºC. 
  
43- X-GAL 4% 
 Volume: 100 l 
 (5-BROMO-4-CLORO-3-INDOLYL-D-GALACTOSIDEO) 
 4 mg X-gal. 
 0,10 ml DMF (DIMETILFORMAMIDA). 
 Preparar pouco tempo antes de usar. Usar no escuro. 
  
  
44- SOLUÇÃO DE DESNATURAÇÃO 
 (NaOH 0,5M / NaCl 1,5M) 
 Volume: 1 litro 
 20 g NaOH 
 87,66 g NaCl 
 q.s.p. com ddH2O 1000 ml. 
 Armazenar em frasco plástico. 
  
45- SOLUÇÃO DE NEUTRALIZAÇÃO 
 (TRIS HCl 1M pH 7,5 / NaCl 1,5M) 
 Volume: 1 litro 
 121,11 g Tris 
 87,66 g NaCl 
 Acertar pH 7,5 com HCl conc. 
 q.s.p. com ddH2O 1000 ml. 
 Filtrar e autoclavar. 
  
46- TAMPÃO DE DIGESTÃO  REACT 2 10 X CONC. 
 Volume: 10 ml 
 Tris HCl estéril, 500 mM pH 8,0: 5,0 ml 
 MgCl2 estéril, 100 mM: 1,0 ml 
 NaCl estéril, 500 mM: 1,0 ml 
 q.s.p. com ddH2O estéril 10,0 ml. 
 Aliquotar em microtubos e estocar a -20ºC. 
  
47- PEG/NaCl 
 (20% Polyethylene Glycol 6000 / NaCl 2,5 M) 
 Volume: 50 ml 
 10 g de Polyethylene Glycol 6000 
 25 ml NaCl 5M 
 q.s.p. com ddH2O estéril  50 ml. 
 Autoclavar e estocar a 4ºC. 
  
 



 
 
48- TAE 50 X 
 Volume: 1 litro 
 242 g de TRIS BASE 
 57,1 ml Ácido Acético Glacial 
 100 ml de EDTA 0,5M pH 8,0 
 q.s.p. com ddH2O 100 ml. 
 Autoclavar. 
  
  
 49- LB MEDIUM (LURIA - BERTANI MEDIUM) 
 10 g Bacto-tryptone 
  5 g Bacto-yeast extract 
 10 g NaCl 
 Ajustar pH 7,4 com NaOH. 
 q.s.p. com ddH2O 1000 ml. 
 Autoclavar e abrir em ambiente estéril. 
  
50- BCIP 
 50 mg BCIP 
 1 ml de  DIMETILFORMAMIDA (DMF) 
 Armazenar a 4ºC. 
  
51- NBT 
 75 mg NBT 
 1 ml DMF 70% em ddH2O. 
  
52- EDTA PARA COLETAR SANGUE (1% EDTA) 
 Volume: 100 ml 
 1 g de EDTA 
 q.s.p. ddH2O. 
 Usar 0,5 ml de solução para cada 5,0 ml de sangue ou 1 gota de uma 
solução 10% de EDTA (para não precisar secar). 
  
53- DENHARDT'S 20 X 
 ( BSA 0,2% / PVP 0,2% / FICOLL 400 0,2% ) 
 Volume: 50 ml 
 0,2 g BSA (ALBUMINA DE SORO BOVINO) 
 0,2 g PVP (POLIVINILPERROLIDONA) 
 0,2 g FICOLL 400 
 q.s.p. com ddH2O estéril 50 ml. 
 Estocar a -20ºC. 
  

54- 10 X SSPE 
 (NaCl 1,8M / NaHPO4.2H2O 50 mM / NaH2PO4.H2O 50mM /  EDTA  pH 8,0  10 
mM) 
 10,52 g NaCl 
  0,89 g NaHPO4.2H2O 
  0,69 g NaH2PO4.H2O 
  2,0 ml EDTA 0,5M pH 8,0 
 Ajustar pH 8,0 com HCl ou NaOH. 
 q.s.p. com ddH2O 100 ml. 
 Autoclavar. 

  
  
 
 
 



 
 
55- SOLUÇÃO DE HIBRIDIZAÇÃO PARA GEL SECO 
 (5 X SSPE / 5 X DENHARDT'S / 0,5% SDS) 
 Volume: 20 ml 
 5,0 ml Denhardt's 20 X 
 10,0 ml 10 X SSPE 
 1,0 ml SDS 10% 
 q.s.p. com ddH2O estéril 20 ml. 
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Princípios Básicos da Centrifugação 

Reimpresso com permissão da THERMO 

A finalidade deste tutorial é introduzir os conceitos básicos de centrifugação, incluindo vocabulário, tipos 
de centrífuga e rotores, técnicas de separação e distribuição uniforme de gradiente. Para mais detalhes 
sobre centrifugação, favor consultar as obras de referência recomendadas Sorvall® e Heraeus sobre a 
literatura citada na seção de referência. 

I. Introdução. 

A centrifugação é uma técnicas de pesquisa mais importantes e de ampla utilização na bioquímica, 
biologia celular, molecular e medicina moderna. As pesquisas e aplicações clínicas atuais se valem do 
isolamento de células, organelas subcelulares e macromocélulas, freqüentemente em altas 
CONCENTRAÇÕES. 

Uma centrífuga usa a fora centrífuga (força g) para isolar partículas suspensas em seu meio, seja da 
forma em lotes ou fluxo contínuo. As aplicações de centrifugação são muitas e podem incluir a 
sedimentação de células e vírus, separação de organelas subcelulares, e isolamento de 
macromoléculas como o DNA, RNA, proteínas ou lipídios. 

II. Aumento no efeito da gravidade: a centrífuga. 

Com o tempo, muitas partículas ou células em uma suspensão líquida se assentarão no fundo de um 
recipiente por causa da gravidade (1 x g). Todavia, o tempo necessário para tais separações é inviável. 
Outras partículas, extremamente pequenas em tamanho, não se separarão de forma alguma na 
solução, a menos que submetidas à força centrífuga. Quando uma suspensão é girada sob certa 
velocidade ou revoluções por minuto (RPM), a força centrífuga faz com que as partículas se afastem 
radialmente do eixo da rotação. A força nas partículas (comparada à gravidade) é chamada de Força 
Centrífuga Relativa (RCF). Por exemplo, um RCF de 500 x g indica que a força centrífuga aplicada é 
500 vezes maior que a força gravitacional da Terra. A tabela 1 ilustra as classes comuns de centrífuga e 
suas aplicações. 

Tabela 1. Classes de centrífuga e suas aplicações. 

 



 
III. Tipos de separação centrífuga. 

1. Centrifugação diferencial. A separação é obtida principalmente com base no tamanho das 
partículas na centrifugação diferencial. Este tipo de separação é geralmente utilizado na granulação 
simples e para a obtenção da preparação parcialmente pura de organelas subcelulares e 
macromoléculas. Para o estudo de organelas subcelulares, os tecidos ou células são primeiro 
quebrados para liberar o seu conteúdo interno. Esta mistura celular crua e rompida é denominada 
homogenado. Durante a centrifugação de um homogenado celular, as partículas maiores sedimentam 
com mais rapidez do que as partículas menores, oferecendo meios de se obter as frações de organelas 
cruas pela centrifugação diferencial. Um homogenado celular pode ser centrifugado a uma série de 
forças g e vezes progressivamente maiores para gerar grãos de organelas parcialmente purificadas.  

Quando um homogenado celular é centrifugado a 1000 x g por 10 minutos, as células intactas e os 
núcleos densos sedimentam para o fundo do tubo. O sobrenadante pode ser ainda mais centrifugado a 
10.000 x g por 20 minutos para granular as organelas subcelulares de velocidades intermediárias como 
mitocôndrias, lisossomos e microrganismos. Algumas destas organelas em sedimentação podem ser 
obtidas em pureza parcial, e em geral elas estão contaminadas com outras partículas. A lavagem 
repetida dos grãos pela ressuspensão em solventes isotônicos e re-granulação pode resultar na 
remoção dos contaminantes de tamanho inferior (Figura 1). A obtenção de organelas parcialmente 
purificadas pela centrifugação diferencial serve como etapa preliminar para posterior purificação usando 
outros tipos de separação centrífuga (separação por gradiente de densidade).  

 

2. Centrifugação por gradiente de densidade A centrifugação de gradiente de densidade é o método 
preferido para purificar organelas subcelulares e macromoléculas. Os gradientes de densidade podem 
ser gerados ao aplicar camada após camada do meio gradiente (Tabela 2), tal como a sacarose. A 
fração celular a ser separada é colocada sobre a camada e centrifugada. A separação por gradiente de 
densidade pode ser classificada em duas categorias. 2a. Separação por índice regional (tamanho). 2b. 
Separação isopícnica (densidade). 

2a. Separação por índice regional (tamanho).  

A separação por índice regional se vale do tamanho e massa da partícula em vez da densidade para 
sedimentação. A Figura 2 ilustra um processo de separação zonal e os critérios para uma separação por 
índice regional bem-sucedida. Alguns exemplos de aplicações incluem a separação de organelas 
celulares como endossomos ou a separação de proteínas, como anticorpos. Por exemplo, as classes de 
anticorpos que possuem densidades similares, porém massas diferentes. Assim, a separação com base 
na massa separará as diferentes classes, enquanto a separação com base em densidade não poderá 
resolver estas classes de anticorpos. 

Certos tipos de rotores são mais adequados a este tipo de separação do que outros. Consulte as 
categorias de rotores (abaixo) e a tabela 2. 



 

Critérios para uma centrifugação zonal bem sucedida: 

• A densidade da solução de amostra deve ser inferior à menor densidade do gradiente.  
• A densidade da solução de amostra deve ser maior que a maior densidade do gradiente.  
• A extensão de caminho do gradiente devem ser suficiente para ocorrer a separação.  
• Tempo é importante. Em testes muito longos, as partículas podem ser acumular no fundo do 

tubo.  

2b. Separação isopícnica 

Neste tipo de separação, uma partícula de determinada densidade encolherá durante a centrifugação 
até atingir uma posição onde a densidade da solução ao redor é exatamente igual à densidade da 
partícula. Uma vez atingido o quase-equilíbrio, a duração da centrifugação não influencia na migração 
da partícula. Um exemplo comum para este método é separação de ácidos nucléicos em um gradiente 
de CsCl. A figura 3 ilustra a separação isopícnica e os critérios para uma separação bem-sucedida 
Diversos meios gradientes podem ser usados para separações isopícnicas, suas aplicações biológicas 
são apresentadas na Tabela 2.  

 

Critérios para uma separação isopícnica bem sucedida:  

• A densidade da partícula de amostra deve estar dentro dos limites das densidades de gradiente.  
• Qualquer extensão de gradiente é aceitável.  
• O tempo de execução deve ser suficiente para que as partículas se unam em seu ponto 

isopícnico. Os tempos de execução em excesso não causam efeitos adversos.  



 

IV. Categorias de rotores 

Os rotores podem ser amplamente classificados em três categorias gerais denominadas rotores do tipo 
caçamba móvel (swing-bucket), ângulo fixo e verticais (Figura 4, Tabela 3). Note que cada tipo de rotor 
tem potências e limitações de acordo com o tipo de separação. 

1. caçamba móvel (swing-bucket)  
2. ângulo fixo  
3. vertical  

 

Outros rotores incluem rotores de fluxo contínuo e elutriação.  

 

Em rotores de caçamba móvel, os tubos de amostra são carregados em caçambas individuais que ficam 
suspensas verticalmente quando o rotor está em repouso. Quando começa a girar, as caçambas se 
movem para uma posição horizontal (Figura 4). Este rotor é particularmente útil quando as amostras 



precisam ser resolvidas em gradientes de densidade. Quanto maior a extensão de caminho, melhor será 
a separação de diferentes tipos de partículas de uma mistura. Entretanto, este rotor é relativamente 
ineficiente para a granulação. Entretanto, é preciso ter cuidado ao evitar pontos de carga causados pela 
rotação de CsCL ou outro material com gradiente denso que possa precipitar. 

Em rotores de ângulo fixo, os tubos de amostra são mantido fixos em um ângulo da cavidade do rotor. 
Quando o rotor começa a girar, a solução no tubo reorienta (Figura 4). Este tipo de rotor é utilizado com 
mais freqüência para aplicações de granulação. Alguns exemplos incluem a granulação de bactérias, 
leveduras e outras células de mamíferos. Ele também é útil para separações isopícnicas de 
macromoléculas como ácidos nucléicos. 

Em rotores verticais, os tubos de amostra são mantidos na posição vertical durante a rotação. Este tipo 
de rotor não é adequado para aplicações de granulação, embora seja mais eficiente para separações 
isopícnicas (densidade) devido à curta extensão de caminho. As aplicações incluem isolamentos de 
DNA, RNA plásmico e lipoproteína. 

V. Seleção dos Tubos da centrífuga. 

A tabela 4 e tabela 5 ilustram as propriedades dos tubos de centrífugo e rotores adequados nos quais 
devem ser utilizados. 

Seleção do tubo de centrífuga adequado: 
�  Evitar o vazamento ou perda da amostra.  
�  Assegura a compatibilidade química  
�  Permite a fácil recuperação da amostra 
 
Principal fator na seleção de um material de tubo (plástico): 
�  Transparência  
�  Resistência química  
�  Mecanismo de lacre (se necessário)  

 

• consulte as páginas de guia do produto ou embalagem do tubo para instruções sobre o volume 
de amostra recomendado e velocidade máxima.  

• usar tubos lacrados de espessura fina em rotores de ângulo fixo ou verticais. 
Exemplos: 
- tubos com tampa superior e conjunto de vedação múltipla 
- Tubos de vedação reutilizáveis 

 
- Tubos Ultracrimp® e Clearcrimp®  

• tubos de auto-fechamento somente se absolutamente necessário e apenas a 121ºC por 15 
minutos.  

• evitar limpar tubos plásticos em lavadoras automáticas ou lavadoras de louças, que podem 
produzir temperaturas excessivamente altas.  

• recomendamos limpar os tubos com detergente de laboratório suave em água morna, lavar e 
secar a ar.  

• o tubo deve ser cuidadosamente escolhido conforme o tipo de rotor para evitar perda da 



amostra e/ou falha, conforme ilustrado na Tabela 5 abaixo.  

Para prolongar a vida útil do tubo e evitar quebrar ou deixar cair: 

 

VI. Vocalubário e Fórmulas Gerais de Centrifugação. 
�  Grânulo: concentração aglomerada de partículas em um tubo ou rotor após a centrifugação.  
�  Sobrenadante: O líquido claro acima do grânulo.  
�  Adaptador: Um dispositivo usado para encaixar tubos menores ou dispositivos centrífugos em 
cavidades do rotor.  
�  RPM: Revoluções Por Minuto (Velocidade).  
�  Rmax: Raio máximo de um eixo de rotação em centímetros.  
�  Rmax: Raio mínimo a partir do eixo de rotação em centímetros.  
�  RCF: Força centrífuga relativa. RCF = 11.17 x Rmax (RPM/1000)2  
�  Fator K: Eficiência de granulação de um rotor. Quanto menor o fator K, melhor será a eficiência de 
granulação.  

 
�  Valor S: o coeficiente de sedimentação é um número que informa sobre o peso molecular e forma de 
uma molécula. O valor S é expresso em unidades Svedberg. Quanto maior o valor S, mais rápida a 
partícula se separa.  

Para mais informações sobre os coeficientes de sedimentação, consultar a seção sobre referências e 
leituras recomendadas deste artigo. 

• Tempo de granulação: tempo necessária para ocorrer a granulação de uma partícula. T = K/S 
onde T= tempo de granulação em horas. K = fator K do rotor e S = coeficiente de sedimentação.  

• Fórmula de conversão do rotor: Se souber o tempo de granulação de seu “antigo” rotor, é 
possível determinar quanto tempo levaria para a granulação da mesma amostra em um “novo” 
rotor. A fórmula desta determinação é dada a seguir: 

 

Onde: 
T1 = Tempo de granulação no “novo” rotor 
T2 = Tempo de granulação no “velho” rotor 
K1 = fator K do “novo” rotor 
K2 = fator K do “velho” rotor 

Exemplo de uma conversão de rotor: 

Velho rotor (Beckman® JA-10)  Novo Rotor (Sorvall® SLC-1500) 

T2 = 20 min; K2 = 3610    T1 = ( ? ) min; K1 = 1676 

Tempo de granulação anterior = 20 min    Novo tempo de granulação = 9.2 min 
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PROTOCOLO PARA LIMPEZA DE GRAL E PISTILOS 
 

● Lavar os cadinhos e pistilos com água e sabão. Enxaguar primeiramente com água 

filtrada, logo após água destilada e água ultrapura (milliQ). 

● Secar o material e limpar com álcool 70%. 

● Embalar o material para a esterilização em autoclave.  
● Autoclavar a (120°C) por 20 minutos. 

● No momento do uso, limpar a capela de fluxo unidirecional com álcool 70% e 

solução RNAse extermination. Abrir a embalagem do material autoclavado e limpá-

lo com a solução RNAse extermination. 

● Esterilizar na luz UV por 15 min. 

 

PROTOCOLO DE EXTRAÇÃO DE RNA 
 

● Todos os reagentes devem ser tratados com DEPC. 

● O tecido biológico deve ser mantido sempre CONGELADO durante o procedimento. 

● LUVAS são essenciais para evitar contaminação por RNAse. 

 
Procedimentos: 
 
1- Preparação das amostras:  
a) Macerar cerca de 50 mg do tecido em Nitrogênio líquido utilizando o gral e o 

pistilo até que fique com aspecto pastoso.  

b) Homogeneizar as amostras de tecidos em 500 uL de Trizol. 

c) Transferir a amostra homogeneizada para o eppendorf de 1,5mL 

identificado.  

d) Centrifugar por 10 minutos a 4ºC em velocidade 12,000 x g . 

e) Transferir o sobrenadante para outro tubo eppendorf de 1,5 mL identificado 

(desprezar o pellet que fica embaixo do tubo). Nesta etapa se houver gordura 

sobrenadante, esta deverá ser retirada com a pipeta e descartada. Esta fase 

pode ser armazenada no -80ºC por 1 mês. 

 
2- Separação de Fases: 
a) Incubar por 5 minutos em temperatura ambiente. 

b) Adicionar 100 uL de clorofórmio.  



c) Agite os tubos manualmente por 15s e incubá-los por 3 minutos em temperatura 

ambiente. 

d) Centrifugar os tubos a 12,000 x g por 15min a 4⁰C. 

e) Após a centrifugação, a mistura ficará separada em 3 partes: no fundo do tubo 

uma fase avermelhada (fenol + clorofórmio), uma interfase, e uma fase aquosa 

superior (onde está contido o RNA).  

f) Transfira somente a fase aquosa para um novo tubo eppendorf de 1,5mL 

identificado. Esta fase pode ser armazenada a 4ºC overnight. 

 

3- Precipitação do RNA: 
a) Precipitar o RNA da amostra acrescentando 250 uL de álcool isopropílico.  

b) Agite os tubos manualmente e incubá-los por 10 minutos em temperatura 

ambiente. 

c) Centrifugar a 12,000 x g por 10min a 4⁰C. 

d) O RNA precipitado irá formar um pellet em forma de gel no fundo e nas 

paredes do tubo. 

 

4- Lavagem do RNA: 
a) Descartar o sobrenadante com pipeta, deixando o pellet. 

b) Lave o pellet uma vez utilizando 500 uL de etanol 75% (diluído em água 

DEPC). 

c) Centrifugar a 7,500 x g por 5min a 4⁰C.  

d) Descartar o sobrenadante com pipeta  
e) No fim do procedimento seque rapidamente o pellet a temperatura ambiente. 

 
5- Ressuspensão do RNA: 
a) Dissolva o RNA em água livre de RNAse aquecida a 65ºC (5 a 10 µl) passando a 

solução pela ponteira algumas vezes. 
b) Congelar a amostra a -80oC. 
 

 



PROTOCOLO PARA RETROTRANSCRIÇÃO (OBTENÇÃO DE cDNA) 

 

1) Fazer a quantificação da RNA presente na amostra, com o auxílio do Nanodrop. 

- Abrir o programa, clicar em ácidos nucléicos, escolher a opção RNA e salvar 

(File à new workbook à save) 

- Fazer primeiramente o branco: pipetar 1 uL de água DEPC no leitor, fechar a 

tampa e clicar em Blank 

- Após o branco, quantificar as amostras: pipetar 1 uL da amostra no leitor, 

fechar a tampa e clicar em Measure 

- Entre cada quantificação, limpar delicadamente o leitor com papel higiênico. 

- Anotar todas as quantificações (a amostra ideal deve ter uma razão 

A230/A280 > 1,8) 

2) Calcular a quantidade de RNA para cada amostra (1000ng) 

3) Calcular a quantidade de água DEPC para cada amostra (o suficiente para 

completar o volume final de 5 uL, subtraindo a quantidade da amostra e do mix 

(2,1 uL)) 

4) Limpar a capela de fluxo laminar com álcool 70% e ligar o UV por 15 minutos. 

5) Identificar os tubos eppendorf de 0,2 uL 

6) Pipetar a água DEPC nos tubos. 

7) Pipetar as amostras nos tubos. 

8) Preparar o mix: 

- 0,5 uL do tampão (10x PCR Buffer sem Mg) por amostra 

- 1,5 uL de MgCl2 50mM por amostra 

- 0,1 uL de DNAse I por amostra 

8) Pipetar 2,1 uL do mix nos tubos. 

9) Aguardar 15 minutos em temperatura ambiente. 

10) Adicionar 0,5 uL de EDTA 2,5 mM em cada amostra 

11) Levar ao termociclador, no programa DNASE (65ºC, 10 minutos, volume 

5uL) 

12) Retirar do termociclador e deixar resfriar no gelo por 1 minuto. 

13) Adicionar 0,25 uL de Random Primer em cada amostra. 

14) Levar ao termociclador, no programa OLIGODT (70ºC, 5 minutos, volume 

6uL) 

15) Retirar do termociclador e deixar resfriar no gelo por 1 minuto. 

16) Preparar o mix: 

 - 0,5 uL de DNTP por amostra 



 - 0,25 uL de RNAsin (RNAse inhibitor) por amostra 

 - 3 uL de tampão (5x first buffer) por amostra 

 - 0,25 uL Transcriptase reversa por amostra 

 - 5,5 uL de água DEPC por amostra 

17) Pipetar 9,5 uL do mix em cada tubo. 

18) Levar ao termociclador, no programa RT (volume 15uL, 37ºC por 60 

minutos e 65ºC por 5 minutos). 

19) Retirar do termociclador e armazenar a -20ºC. 
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PCR – Reação em cadeia da polimerase 
 
 
 

A reação em cadeia da polimerase (Polymerase Chain Reaction- PCR) é a 

amplificação enzimática de uma seqüência específica de DNA, visando a produção de 

milhões de cópias desta seqüência em um tubo de ensaio. Essa técnica foi descrita 

por Kary Mullis no final dos anos 80 e tem revolucionado a genética molecular, pois 

possibilita uma nova estratégia na análise dos genes por meio de um método simples 

e rápido de amplificação de seqüências, dispensando todas as trabalhosas etapas de 

clonagem gênica. 

A PCR explora a capacidade de duplicação do DNA. Uma fita simples de DNA é usada 

como molde para a síntese de novas cadeias complementares sob a ação da enzima 

polimerase do DNA, capaz de adicionar os nucleotídeos presentes na reação, segundo 

a fita molde. A polimerase do DNA requer, entretanto, um "ponto de início" ligado à 

fita molde que servirá de apoio para que os nucleotídeos subseqüentes sejam 

adicionados. Esse ponto de início da síntese é fornecido por um oligonucleotídeo que 

se hibridiza (se anela) à fita molde simples, o qual é denominado de primer. Ambas 

as fitas simples iniciais servem de fita molde para a síntese, desde que se forneça 

primers específicos a cada uma delas. Dessa forma, a região do DNA genômico a ser 

sintetizada é definida pelos primers, que se anelam especificamente às suas 

seqüências complementares na fita molde, delimitando o fragmento de DNA que se 

deseja amplificar.  

Na prática o que se faz é adicionar em um tubo de ensaio uma quantidade muito 

pequena de DNA genômico, mais os quatro nucleotídeos que compõem a cadeia de 

DNA (dCTP, dATP, dGTP e dTTP), a enzima polimerase do DNA, os oligonucleotídeos 

que servirão de primers e a solução tampão, que fornecerá as condições de pH e 

salinidade para que a síntese se processe. O tubo de ensaio é submetido a uma alta 

temperatura (geralmente 94ºC por 5 minutos) para provocar o rompimento das 

pontes de hidrogênio entre ambas as cadeias de DNA, causando a desnaturação da 

molécula. A temperatura é rebaixada (30 a 60ºC por 30 segundos) quando, então, os 

primers têm a oportunidade de se anelarem às suas seqüências complementares do 

DNA genômico. Finalmente, a temperatura é colocada em torno de 72ºC (por 2 a 5 

minutos), temperatura ideal para que a polimerase do DNA utilizada na reação atue, 

dirigindo a síntese de novas cadeias. Repetindo-se esses três tipos de passos 

(desnaturação, anelamento e síntese), por cerca de 30 ciclos, produziremos mais de 



250 milhões de cópias de uma determinada seqüência de DNA em fita dupla, uma vez 

que o número de cópias cresce de modo exponencial a cada ciclo. Após a primeira 

desnaturação do DNA genômico, o tempo de aquecimento a 94ºC pode ser reduzido 

para 30 segundos nos ciclos subseqüentes, tendo em vista que a renaturação da 

molécula será dificultada. 

 

História 

O processo de PCR foi descrito por Kary Mullis no final da década de 1980, tendo-lhe 

sido posteriormente, em 1993, atribuído o Prémio Nobel da Química pelo seu 

trabalho. Em 1989, a Hoffman La Roche & Perkin-Elmer Corporation patenteou este 

processo. O método PCR é usado habitualmente nos laboratórios de investigação 

médica e biológica para uma variedade de tarefas, como a detecção de doenças 

hereditárias, que é a identificação de "impressões digitais" genéticas, a construção de 

árvores filogenéticas (árvores de relação entre espécies), a clonagem de genes (ver 

adiante), testes de paternidade, exames para detecção de agentes patogênicos e 

etc. 

Aplicações 

O PCR encontra sua principal aplicação em situações onde a quantidade de DNA 

disponível é reduzida. Em teoria, é possível amplificar qualquer DNA. Uma das 

principais aplicações do PCR é na medicina forense, onde pequenas amostras de DNA 

retiradas da cena de um crime (pedaços de cabelo, gotas de sangue ou saliva, 

pedaços de pêlo ou até mesmo a minúscula quantidade de DNA deixada em uma 

impressão digital) são amplificadas para serem analisadas pelo método de 

fingerprinting. O PCR também é rotineiramente utilizado em procedimentos 

científicos de Biologia Molecular como amplificação para gerar mutagênese, detecção 

de mutações ou preparação de fragmentos de DNA para clonagem (inserção em 

plasmídeo, por exemplo) como também pode ser utilizado para identificação de 

patógenos que estão presentes em amostras como por a exemplo identificação de 

agentes como Cândida sp, Chlamydia trachomatis, HPV Vírus do papiloma humano e 

seus genótipos, HBV Vírus da Hepatite B. Etc 

 

 

 



Procedimentos 

 

- Oito tubos de PCR, cada tubo contendo 100µl. 

A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) é um método muito sensível de análise e 

por isso é realizado com muito cuidado para evitar contaminações que possam 

inviabilizar ou tornar errôneo o resultado. Em primeiro lugar, deve-se extrair o 

material genético da célula ou outro material a ser estudado (exemplo: vestígios de 

crimes) sem danificá-lo. Normalmente o material extraído é o DNA (ADN), mas pode-

se trabalhar com o RNA (ARN) em uma RT-PCR que é um desdobramento da PCR e 

possui outras aplicações. 

Resultado da PCR após ser realizada uma eletroforese em gel de agarose ou de 

poliacrilamida. 

Depois de extraído o DNA, a este é adicionada uma mistura (também conhecida como 

pré-mix) que contém os dNTPs (desoxirribonucleotídeos trifosfatos), que são as bases 

nitrogenadas ligadas com um três fosfato, os primers também chamados de 

oligonucleotídeos (ou iniciadores) e a enzima DNA polimerase em uma solução 

tampão. Toda esta mistura é colocada no termociclador, o qual faz ciclos de 

temperatura pré-estabelecidos com tempos exatos específicos para cada reação 

(fragmento a ser amplificado). 

 

Na primeira etapa do ciclo a temperatura é elevada de 94 a 96ºC por pouco tempo 

para que haja a separação da dupla cadeia de DNA (Desnaturação). Na segunda 

etapa, a temperatura é reduzida entre 50 a 60ºC dependendo da quantidade de C e G 

encontrada no primer, para que os primers se anelem (pareiem) com a fita molde de 



DNA (anelamento). Na última etapa do ciclo a temperatura é elevada a 72ºC para que 

a enzima possa funcionar sintetizando a nova molécula (extensão), em seguida um 

novo ciclo é iniciado. Normalmente são realizados de 25 a 40 ciclos para cada reação 

na qual a taxa de replicação é exponencial 2ciclos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eletroforese em gel 

Eletroforese em gel é uma técnica de separação de moléculas que envolve a 

migração de partículas em um determinado gel durante a aplicação de uma diferença 

de potencial. As moléculas são separadas de acordo com o seu tamanho, pois as de 

menor massa irão migrar mais rapidamente que as de maior massa. Em alguns casos, 

o formato da moléculas também influi, pois algumas terão maior facilidade para 

migrar pelo gel. A eletroforese normalmente é utilizada para separar proteínas e 

moléculas de DNA e RNA. 

Como Funciona 

Cada molécula de proteína se liga a um grande número de 

moléculas do detergente dodecil sulfato de sódio (SDS) 

carregado negativamente, que supera a carga intrínseca 

da proteína e faz com que ela migre em direção ao 

eletrodo positivo, quando uma voltagem é aplicada. As 

proteínas do mesmo tamanho tendem a migrar através do gel com velocidades 

similares, pois sua estrutura nativa será completamente desdobrada pelo SDS, de 

maneira que suas formas são as mesmas, e elas se liguem a uma mesma quantidade 

de SDS tendo, portanto, a mesma quantidade de cargas negativas. As proteínas 

maiores, com mais carga, são submetidas a forças elétricas maiores e também a um 

retardamento maior. Livres e solução, os dois efeitos seriam anulados, mas nas 

malhas do gel poliacrilamida, que age como uma peneira molecular, as proteínas 

maiores são retardadas muito mais do que as menores. Como resultado, uma mistura 

complexa de proteínas é fracionada em uma série de diferentes bandas de proteínas 

arranjadas de acordo com sua massa molecular. As proteínas majoritárias são 

facilmente detectadas corando-se as proteínas do gel com um corante como o azul 

Coomassie, e mesmo as proteínas menos abundantes são visualizadas em géis 

tratados com coloração de prata ou ouro (com o qual pequenas quantidades, como 10 

ng de proteína, podem ser detectadas em uma banda). 

Tipos de eletroforese 

Eletroforese em gel de agarose Nesse caso, a agarose é utilizada como gel para a 

eletroforese. A agarose é um polissacarídeo, e forma uma rede que segura as 

moléculas durante a migração. Dependendo da concentração de agarose, têm-se uma 



diferença no gradiente de separação. Para preparar um gel de agarose, simplesmente 

faz-se a mistura entre o pó de agarose e solução tampão (TBE). Após fundir, coloca-

se brometo de etidio, que fará o DNA ou RNA "brilhar" quando exposto ao UV. Quando 

a mistura esfriar o gel estará duro. Esse endurecimento é feito em um local 

apropriado, o mesmo local onde será feita a corrida da amostra. Um detalhe 

importante é a colocação do pente no gel durante o endurecimento. O pente cria 

poços que serão utilizados para a colocação das amostras. 

Eletroforese em gel de poliacrilamida: 

 A poliacrilamida também pode ser utilizada com gel para a eletroforese. A 

poliacrilamida é uma mistura de dois polímeros, acrilamida e bisacrilamida. A 

acrilamida é uma molécula linear, enquanto que a bisacrilamida é em forma de "T". 

Misturando essas duas moléculas, temos a formação de uma "rede". Diferentes 

relações entre as concentrações dessa moléculas permitem a criação de diferentes 

gradientes de separação. Para preparar um gel de poliacrilamida, deve-se misturar as 

duas substâncias formadoras nas concentrações desejadas, coloca-las em um suporte 

de vidro, e adicionar Temed e S208, que atuam como catalizadores da polimerização. 

Eletroforese desnaturante, normalmente feita em gel de agarose, inclui no um 

agente desnaturante (normalmente uréia), o que ajuda a tornar a separação melhor 

entre moléculas que apresentam diferenciação em suas estruturas secundárias. 

Eletrofrese capilar Funciona como a eletrofores normal, porém o gel e a amostra 

estão dentro de um capilar, e a amostra é detectada automaticamente por um 

detector. Isso possibilita a automação do processo. Essa é a eletrofores atualmente 

utilizada em sequenciadores de DNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROTOCOLOS - ELETROFORESE 

  
 
 

GEL DE POLIACRILAMIDA a 6,5% 
 
 

- Lavar as placas com éter, álcool isopropílico  e álcool 70%. 

- Montagem das placas 

- Inserir o gel com pipeta de transferência (não deixar bolhas no gel) 

 

 

Reagente 
Quantidade 

1 placa 2 placas 

Acrilamida 30% 2,16 ml 4,32 ml 

TBE 10 X 1,30 ml 2,60 ml 

Água mili-Q 6,44 ml 12,88 ml 

Temed 8,0 µl 16,0 µl 

APS (10% p/v) 80,0 µl 160,0 µl 

 
 
- Preparo do APS 10%: 10g de persulfato de amônio + 90 ml de água mili-Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Soluções utilizadas na eletroforese em gel de poliacrilamida 

  
 
 

Acrilamida 30%: 
 
Para cada 100 ml de solução: 
 

Acrilamida 29 g 

Bis-acrilamida 1 g 

Água destilada ou Milli-Q q.s.p para 100 ml 

 
 
TBE 20X: 
 

Para cada 1000 ml de solução:        *** Ajustar pH para 8,3 
 

Tris 121 g 

Ácido bórico 61,7 g 

EDTA 7,44 g 

Água destilada ou Milli-Q q.s.p para 1000 ml 

 
 
TBE 10X: 
 
Para cada 1000 ml de solução: 
 

TBE 20X 500 ml 

Água destilada ou Milli-Q q.s.p para 1000 ml 

 
 
TBE 1X: 
 
Para cada 1000 ml de solução: 
 

TBE 20X 50 ml 

Água destilada ou Milli-Q q.s.p para 1000 ml 

 
Gel Load: 
 
 



Reagente Quantidade 

Azul de bromofenol 0,25 % p/v 

Xilenocianol 0,25 % p/v 

Glicerol 50,0 % v/v 

Água mili-Q q.s.p 10 ml 

 
- Acondicionar em eppendorf 1,5 e mantê-lo em geladeira 
 
 
Solução de Carnoy: 
 
 

Reagente Quantidade 

Etanol 96º 6 partes 

Clorofórmio 3 partes 

Ácido acético glacial 1 parte 

 
 

 
 

Diluição de marcador de peso molecular (padrão) 
  
 

 
Reagente Quantidade 

Padrão 5,0 µl 

Glicerol (glicerina P.A) 36,0 µl 

TE 1X 36,0 µl 

Gel load 72,0 µl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Revelação pelo NaOH 

  
 
 
1.  Solução fixadora 

 
Reagente Quantidade Observação 

Etanol   100 ml  

Ácido acético 5 ml  

Água mili-Q q.s.p 1000 ml  

Volume final ..............................................................................1000 ml 

 
 Incubar o gel da eletroforese durante 10 minutos 

 
2.  Solução de coloração (reaproveitar 6 vezes) 
 

Reagente Quantidade Observação 

Nitrato de prata (AgNO3) 0,30 g  

Solução fixadora 50 ml  

Água mili-Q 100 ml  

 
 Incubar o gel da eletroforese durante 20 minutos 

 Lavar rápido durante 10 segundos 

 
3.  Solução reveladora (reaproveitar 6 vezes) 
 

Reagente Quantidade Observação 

Hidróxido de sódio (NaOH) 15,0 g  

Formaldeído P.A 3,0 ml  

Água mili-Q q.s.p 1000 ml  

 

 Incubar o gel da eletroforese até evidenciar as bandas. 

 

 

 

 



 

 

 

Revelação/Coloração pela Prata 
  
 
 

Reagente Tempo regular Tempo mínimo 

Ácido acético 10% 8 min. 3 min. 

Água mili-Q 3 min. 30 seg. 

Solução de prata 8 a 10 min. 5 min. 

Água mili-Q (2X) 30 seg. ---- 

Revelador até ver as bandas ---- 

Ácido acético 10% 10 min. 5 min. 

Água mili-Q 15 min. 8 min. 

 
 
1.  Solução de prata 
 

Reagente 
Nº de géis 

1 gel 2 gel 

Nitrato de prata (AgNO3) a 2% 4 ml 8 ml 

Água mili-Q 50 ml 100 ml 

Formaldeído 75 µl 150 µl 

     
2.  Revelador 
 

Reagente 
Nº de géis 

1 gel 2 gel 

Carbonato de sódio (Na2CO3) 1,5 g 3,0 g 

Tiossulfato de sódio a 10% 20 µl 40 µl 

Água mili-Q 50 ml 100 ml 

Formaldeído 75 µl 150 µl 



Soluções utilizadas na eletroforese em gel de agarose 

EDTA 0,5 M:     - Acertar pH para 7,5 com NaOH 
 

EDTA 18,61 g 

Água destilada ou Milli-Q q.s.p para 1000 ml 

 
 
TAE 50X  -  Tampão Tris-acetato: 
 

Tris base 242,0 g 

Ácido acético glacial 57,1 ml 

EDTA 0,5 M – pH: 8,0 100 ml 

Água destilada ou Milli-Q q.s.p para 1000 ml 

 
 
TAE 1X: 
 

TAE 20X 40 ml 

Água destilada ou Milli-Q q.s.p para 2000 ml 

 
 
Gel de agarose 1,5%: 
 

Agarose 1,5 g 

TAE 1X q.s.p para 100 ml 

 
 
Tampão da amostra 6X: 
 

Azul de bromofenol 0,025 g 

Glicerol 3 ml 

Água destilada ou Milli-Q q.s.p para 10 ml 

 
Brometo de Etídio 0,3 µg/ml: 
 

Brometo de etídio 10 mg/ml 6,0 µl 

Água destilada ou Milli-Q q.s.p para 200 ml 



Procedimento experimental - Etapas 

 
- Limpeza e montagem das placas de vidro 
 

- Preparação do gel de poliacrilamida (conforme protocolo descrito) 

 

 

• Após montagem deste suporte, procede-se à preparação da solução de 

acrilamida que deverá ser inserida entre as placas, utilizando uma pipeta de 

transferência; cuidado para não formar bolhas. O gel irá se polimerizar neste 

suporte. Uma vez que a acrilamida é um composto neurotóxico, deve-se 

evitar contato com a solução; 

• Preparar o sistema para fazer o gel. O gel é disposto entre duas placas de 

vidro, separadas por espassadores. Todo o material deve ser bem lavado e 

seco para evitar irregularidades no gel;   

• Misturar cuidadosamente e pipetar imediatamente a solução entre as placas 

até uma altura de aproximadamente 6 cm. Inserir o pente para formar as 

canaletas. Deixar polimerizar.  

• Após polimerização remover o excesso do gel com papel absorvente. 

• Montagem da cuba eletroforética contendo TBE 1X; adaptação da placa. 

 

Fig. 1 - Gel de poliacrilamida em polimerização. Pode-se visualizar o pente ainda 

inserido no sistema.  



Eletroforese - Corrida do Gel  

Após a polimerização, os procedimentos são:  

 •  cobertura pelo tampão de corrida (TBE 1X) na cuba de eletroforese,  

•  aplicação do padrão das amostras nas canaletas (5,0 µl) misturadas a 1,5 m l de 

gel load  

•  aplicação da corrente elétrica que, em geral, varia de 10 a 200V. (aprox. 1:30 hora 

de duração) 

V: 120 a 200v (variável) 

I: 302 mA (variável) 

P: 120 W (variável) 

 

 Revelação do gel (conforme protocolo – NaOH ou Nitrato de prata) 

 
Fig. 2 - Gel de poliacrilamida corado com nitrato de prata. Devido à alta sensibilidade do método de 

coloração, observa-se bandas inespecíficas e DNA não amplificado na base da foto. A seta indica a 

corrida do Ladder  

 

A distância que o fragmento percorreu a partir do ponto de aplicação é comparada 

com a distância que outros fragmentos de tamanhos conhecidos percorreram no 

mesmo gel. São os marcadores de tamanho molecular ( Ladders = Escadas), que são 

misturas de trechos de DNA com tamanhos variáveis, normalmente eqüidistantes 

entre si. 

 

 

 



 

           Electroforese e imunodetecção de proteínas 

                                        Electroforese de proteínas - SDS-PAGE 

 
 
O SDS é um detergente aniónico que se liga à maioria das proteínas.  

A electroforese é uma técnica que assenta na separação de macromoléculas por 

aplicação de um campo eléctrico. Quando um campo eléctrico é aplicado a uma 

solução de proteínas, estas moléculas migram numa direcção e com uma velocidade 

que reflectem a sua dimensão (massa molecular) e carga global. 

A separação de proteínas tornou-se possível com o desenvolvimento da electroforese 

em gel de poliacrilamida ou PAGE (de PolyAcrylamide Gel Electrophoresis) em que às 

amostras a separar é adicionado o detergente SDS (Sodium Dodecyl Sulfate), pelo 

que a que a técnica é habitualmente conhecida por SDS-PAGE (Weber and Osborn, 

1969; U.K. Laemmli, 1970). O detergente SDS é usado para desnaturar proteínas com 

várias subunidades e para cobrir as moléculas da proteína com cargas negativas. 

Deste modo, a carga íntrinseca à proteína é mascarada, e a razão carga/massa torna-

se constante. Assim, as proteínas são separadas em função do seu tamanho, tal como 

no caso das moléculas de DNA na electroforese de ácidos nucleicos, em que as 

amostras aplicadas no gel migram no sentido do eléctrodo positivo. 

Géis de poliacrilamida 

O desenvolvimento de géis de duas fases - a  de concentração (stacking) e a de 

resolução ou corrida (running) (ver figura) - permite que as misturas proteicas 

colocadas em cada poço sejam concentradas antes da corrida no gel, aumentando-se 

assim, significativamente, a resolução das proteínas (Ornstein, 1964; Davis, 1964).  

 



A formação do gel por polimerização da acrilamida ocorre no interior do sistema 

esquematizado na figura. A mistura reaccional inclui, para além da acrilamida a 

polimerizar, bis-acrilamida (N,N’-metilenebisacrilamida) que funciona como cross-

linker, persulfato de amónio (APS – ammonium persulfate) usado como peróxido 

iniciador (a reacção de polimerização da acrilamida é catalizada pela presença de 

radicais livres) e TEMED (N,N,N’,N’-tetramethylethylenediamine) que actua como 

catalisador da reacção. Deve-se evitar umaoxigenação excessiva da mistura, uma vez 

que o oxigénio atmosférico (O2) remove radicais livres, inibindo dessa forma a 

reacção. Para além disso, após a introdução da primeira mistura a polimerizar no 

sistema, esta deve ser coberta com 1ml de isopropanol para que este ao evitar o 

contacto com o ar, garanta a uniformidade do gel em polimerização. A exposição ao 

ar é evitada durante a polimerização do gel de concentração por colocação do pente. 

A densidade da acrilamida nos géis determinará a velocidade de migração e a 

capacidade de separação das proteínas. Num gel de densidade uniforme a distância 

de migração de uma proteína é inversamente proporcional ao logaritmo da sua massa 

molecular. 

Aplicações da técnica de SDS-PAGE 

A corrida simultânea de proteínas de peso molecular conhecido (marcador de pesos 

moleculares), permite determinar para cada gel a relação entre peso molecular e 

distância de migração. Para proteínas com pesos moleculares dentro da gama útil é 

possível estabelecer uma relação linear entre o logaritmo do peso molecular e a 

distância de migração no gel. 

 



Na figura acima pode-se observar o resultado de uma separação de proteínas após 

corrida, em diferentes pistas, de extractos proteicos de Pseudomonas putida KT2440 

em simultâneo com um marcador de pesos moleculares (PM) comercial, cujos 

constituintes apresentam os PM indicados. A partir destes valores e dos valores da 

distância (dist.) percorrida no gel, pode-se obter a função que se apresenta na figura 

acima. Esta função permite estimar o peso molecular das proteinas dde qualquer 

amostra que tenha sofrido o mesmo tratamento.  

A separação de proteínas por SDS-PAGE  permite também determinar a abundância 

relativa de proteínas numa amostra, caso estas se encontrem bem separadas no gel. 

A identificação e quantificação de proteínas em misturas mais complexas não pode 

ser feita com base num simples SDS-PAGE. Um dos métodos que pode ser utilizado 

com este objectivo é a imunodetecção/imunoquantificação de proteínas, recorrendo 

à técnica de  Western blotting. 

O fraccionamento de extractos proteicos por electroforese em gel pode também ser 

utilizado para separar proteínas com o objectivo de determinar a sua actividade. 

Nesse caso, a escolha dos diversos tampões a utilizar leva em conta a  necessidade 

de manter a conformação nativa das proteínas, ou seja, são usadas condições não 

desnaturantes. Evidentemente que o detergente SDS não pode ser utilizado, pelo que 

as velocidades de corrida no gel não são proporcionais à dimensão da proteína, sendo 

dependendo também da sua carga e conformação. 

Electroforese de proteínas nativas - Procedimento experimental 

Preparação das amostras 

As amostras são preparadas de forma similar ao descrito na técnica de SDS-PAGE. A 

diferença reside no tampão a utilizar. Este pode ter a seguinte constituição: 

Imidazole 20 mM (Sigma), EDTA 2mM (Sigma), pH 7,0; ou alternativamente: Tris-HCl 

25mM, NaCl 150mM, EDTA 1mM, pH 7,5. 

 

 

 

 

 



Preparação do gel de poliacrilamida 

• Após a montagem do sistema de preparação de geís, descrito na técnica de 

SDS-PAGE (ver), preparar o gel de resolução (10% de acrilamida), juntando:  

o 0,375 ml de solução I (ver composição), sem SDS;  

o 1,25 ml de solução de acrilamida (ver composição);  

o 2,0375 ml de água destilada;  

o 6,25 µl de TEMED;  

o 25 µl de persulfato de amónia 10%.  

o Misturar cuidadosamente e pipetar imediatamente a solução entre as 

placas de vidro e silica até uma altura de aproximadamente 6 cm. 

Colocar uma camada de 1 ml de isopropanol de forma a obter uma 

superfície plana. Deixar polimerizar.  

• Após polimerização remover o isopropanol com papel absorvente.  

• Preparar o gel de concentração (6% de acrilamida) juntando:  

o 0,4 ml de solução II (ver composição), sem SDS;  

o 0,4 ml de solução de acrilamida;  

o 1,2 ml de água destilada;  

o 4 µl de TEMED;  

o 12 µl de persulfato de amónia 10%.  

• Misturar cuidadosamente, encher o espaço entre as placas com esta solução e 

colocar o pente. Deixar polimerizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solução I: 

Soluções usadas para a electroforese de proteínas em gel de poliacrilamida em 

condições desnaturantes 

Solução Reagentes Observações 

Tampão do gel de resolução (I) 
1,5 M Tris base 

0,4% SDS 
pH 8,8-9,0 

Tampão do gel de concentração (II) 
0,5 M Tris base 

0,4% SDS 
pH 6,6-6,8 

Solução de acrilamida (bisacrilamida) 
30% acrilamida 

0,8% bisacrilamida 
  

Tampão de electroforese Tris-Glicina 

10% 

0,25 M Tris base 

1,92 M glicina 

1% SDS 

pH ,6-6,8 

(Diluir 1:10 antes de usar) 

Tampão de aplicação em SDS-PAGE 

20% glicerol 

4% SDS 

100 mM Tris.Cl 

0,2% azul de bromofenol 

200 mM DTT 

pH 6,8 

Solução corante 

2 g Coomassie blue R-250 

100 ml ácido acético 

475 ml etanol 

425 ml água 

  

Solução descorante 

80 ml ácido acético 

210 ml etanol 

510 ml água 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solução de acrilamida: 

 

Soluções usadas para a electroforese de proteínas em gel de poliacrilamida em 

condições desnaturantes 

Solução Reagentes Observações 

Tampão do gel de resolução (I) 
1,5 M Tris base 

0,4% SDS 
pH 8,8-9,0 

Tampão do gel de concentração (II) 
0,5 M Tris base 

0,4% SDS 
pH 6,6-6,8 

Solução de acrilamida (bisacrilamida) 
30% acrilamida 

0,8% bisacrilamida 
  

Tampão de electroforese Tris-Glicina 

10% 

0,25 M Tris base 

1,92 M glicina 

1% SDS 

pH 6,6-6,8 

(Diluir 1:10 antes de usar) 

Tampão de aplicação em SDS-PAGE 

20% glicerol 

4% SDS 

100 mM Tris.Cl 

0,2% azul de bromofenol 

200 mM DTT 

pH 6,8 

Solução corante 

2 g Coomassie blue R-250 

100 ml ácido acético 

475 ml etanol 

425 ml água 

  

Solução descorante 

80 ml ácido acético 

210 ml etanol 

510 ml água 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solução II: 

Soluções usadas para a electroforese de proteínas em gel de poliacrilamida em 

condições desnaturantes 

Solução Reagentes Observações 

Tampão do gel de resolução (I) 
1,5 M Tris base 

0,4% SDS 
pH 8,8-9,0 

Tampão do gel de concentração (II) 
0,5 M Tris base 

0,4% SDS 
pH 6,6-6,8 

Solução de acrilamida (bisacrilamida) 
30% acrilamida 

0,8% bisacrilamida 
  

Tampão de electroforese Tris-Glicina 

10% 

0,25 M Tris base 

1,92 M glicina 

1% SDS 

pH 6,6-6,8 

(Diluir 1:10 antes de usar) 

Tampão de aplicação em SDS-PAGE 

20% glicerol 

4% SDS 

100 mM Tris.Cl 

0,2% azul de bromofenol 

200 mM DTT 

pH 6,8 

Solução corante 

2 g Coomassie blue R-250 

100 ml ácido acético 

475 ml etanol 

425 ml água 

  

Solução descorante 

80 ml ácido acético 

210 ml etanol 

510 ml água 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SDS-PAGE - Procedimento experimental 

Preparação do gel de poliacrilamida 

 

• Preparar o sistema para fazer o gel. Os géis são preparados entre uma placa 

de vidro e outra de porcelana, separadas por separadores. Todo o material 

deve ser bem lavado e seco para evitar irregularidades no gel;   

• Após montagem deste suporte, procede-se à preparação da solução de 

acrilamida que deverá polimerizar neste suporte. Uma vez que a acrilamida é 

um composto neurotóxico, a preparação de géis de acrilamida pode ser 

evitada por recurso a géis pré-encastrados, disponíveis no mercado.  

• Preparar o gel de resolução (12,5% de acrilamida), juntando:  

o 1,25 ml de solução I (ver composição);  

o 2,08 ml de solução de acrilamida (ver composição);  

o 1,64 ml de água destilada;  

o 8 µl de TEMED;  

o 33 µl de persulfato de amónia 10%.  

• Misturar cuidadosamente e pipetar imediatamente a solução entre as placas 

de vidro e sílica até uma altura de aproximadamente 6 cm. Colocar uma 

camada de 1 ml de isopropanol de forma a obter uma superfície plana. Deixar 

polimerizar.  

• Após polimerização remover o isopropanol com papel absorvente.  

• Preparar o gel de concentração (6% de acrilamida) juntando:  

o 0,4 ml de solução II (ver composição);  

o 0,4 ml de solução de acrilamida;  

o 1,2 ml de água destilada;  

o 4 µl de TEMED;  

o 12 µl de persulfato de amónia 10%.  

• Misturar cuidadosamente, encher o espaço entre as placas com esta solução e 

colocar o pente. Deixar polimerizar.  



Eletroforese 

Gel de poliacrilamida  

No laboratório utiliza-se mini-géis de poliacrilamida de 6,5%. O gel de 5ml 

polimeriza-se a partir da reação de:  

Eletroforese 

A Eletroforese, ferramenta amplamente utilizada no meio científico, é uma técnica 

baseada na separação de partículas em um determinado gel de acordo com sua massa 

e carga. A eletroforese pode ser utilizada para separação de diversas moléculas 

orgânicas, como lipoproteínas, proteínas, RNA e DNA. O princípio da eletroforese 

utilizada para separação de DNA se baseia na carga negativa global de uma fita de 

DNA. Portanto, íons livres, moléculas de DNA ou fragmentos de DNA em uma solução 

podem ser separados aplicando–se uma certa voltagem. Ao final do processo as 

cadeias de DNA estarão próximas ao catodo (positivo), que atrai, devido à 

polaridade, moléculas de carga negativa. O gel de poliacrilamida forma uma malha 

constituida por uma rede de polímeros que permite a migração de moléculas. 

Moléculas de menor peso molecular terão mais facilidade em atravessar a malha do 

gel, se posicionando assim mais próximas do catodo; enquanto as moleculas com 

maior peso apresentam maior dificuldade e se posicionam mais próximas do anodo. A 

distância que o fragmento percorreu a partir do ponto de aplicação é comparada com 

a distância que outros fragmentos de tamanhos conhecidos percorreram no mesmo 

gel. São os marcadores de tamanho molecular (Ladders = Escadas), que são misturas 

de trechos de DNA com tamanhos variáveis.  

Existem dois modelos básicos de eletroforese: Baseada em géis de agarose ou em géis 

de poliacrilamida. As duas substâncias formam tramas de poros de tamanhos 

variáveis, possibilitando a separação dos fragmentos, que terá sua eficiência 

dependente da concentração do polímero e da intensidade da voltagem e 

amperagem aplicada.  

 - acrilamida (C 3 H 5 NO) 30%: ,079 ml  

- perssulfato de amônio(APS): 40 µml  

-Catalisada por TEMED (N,N,N´,N´-Tetrametiletilenodiamino):  4 µml 

- Tampão de TBE 10X 0,65 ml  



- Água destilada 3,22 ml  

 

Fig. 1 - Gel de poliacrilamida em polimerização. Pode-se visualizar o pente ainda 

inserido no sistema.  

Solução de acrilamida 30% 

- acrilamida 290 g  

- Bis-Acrilamida (N,N´- Metileno-bis-acrilamida) 10 g  

- Água destilada (completar para) 1000 ml  

 

Solução de TBE 20X 

 Já a solução de TBE 20X é feita da forma que se segue abaixo e dissolvida para a 

concentração desejada conforme a necessidade.  

- Tris Base 121,0g  

- Ácido Bórico 61,7 g  

- EDTA 7,9 g  

- Água destilada (completar para) 1000 ml  

- Ajustar pH para 8,3  

 

 

 

 



Corrida do Gel  

Após a polimerização, os procedimentos são:  

 •  cobertura pelo tampão de corrida (TBE 1X) na cuba de eletroforese,  

•  aplicação das amostras nas canaletas (de 3 a 6,5 m l) misturadas a 1,5 m l de gel 

load  

•  aplicação do ladder (1,5 m l)  

•  aplicação da corrente elétrica que, em geral, varia de 10 a 200V.  

Logo após a corrida e gel é fixado com uma solução de ácido acético, para impedir a 

eluição (forma borrões no gel) das amostras.  

  

Revelação do gel  

Em seguida a revelação é feita agitando o gel por:  

 - 10 minutos numa solução de ácido acético  

- 3 minutos em água destilada  

- 10 minutos numa solução de prata (este composto escurece quando oxidado pelo 

revelador)  

- 30 segundos por 2 vezes em água destilada  

- revelador até aparecerem as bandas do DNA  

 

Solução de prata 

- Nitrato de prata 10X (nitrato de prata 10,2g em 500 ml de água destilada) 4ml  

- Água destilada (completar para) 50 ml  

- Formaldeído 37 % 75 m l  

  



Revelador 

- Carbonato de sódio 1,5 g  

- Água destilada (completar para) 50 ml  

- Formaldeído 37% 75 m l  

 
Fig. 2 - Gel de poliacrilamida corado com nitrato de prata. Devido à alta sensibilidade do método de 

coloração, observa-se bandas inespecíficas e DNA não amplificado na base da foto. A seta indica a 

corrida do Ladder  

- Tiosulfato de sódio (10mg/ml de água destilada) 20 m l  

A distância que o fragmento percorreu a partir do ponto de aplicação é comparada 

com a distância que outros fragmentos de tamanhos conhecidos percorreram no 

mesmo gel. São os marcadores de tamanho molecular ( Ladders = Escadas), que são 

misturas de trechos de DNA com tamanhos variáveis, normalmente eqüidistantes 

entre si.  

Essa mistura é aplicada entre duas placas de vidro e também é posto um pente para 

a formação de poços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocolos – Metilação do DNA 
 
 

 
 

Tratamento do DNA com bissulfito de sódio 
  
 
 
Goldemberg D, Harden S, Masayesva BG, Há P, Benoit N, Westra WH, Koch WM, 
Sidransky D, Califano JA. Intraoperative molecular margin analysis in head and neck 
câncer. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2004; 130:39-44 
 
 
 

 O tratamento com o bissulfito de sódio converte citosinas não-metiladas 

para uracil; as citosinas metiladas são resistentes a essa modificação. 

 

 

Desnaturação do DNA: 

 

1. Pipetar 0,5-1,0 µg de DNA em eppendorf de 1,5 ml. 

2. Completar com água milli Q autoclavada para 17,0 µl (máximo) 

3. Adicionar 1,0 µl de DNA de esperma de Hering ou de salmão (Ci= 10 mg/l) 

4. Adicionar 2,0 µl de NaOH 3M (Merck) 

5. Vortex e dar spin 

6. Aquecer por 20 min. a 50ºc em banho seco ou úmido 

 
 
Tratamento com bissulfito de sódio: 

 
          Soluções: 
 
 
    - NaOH 2M 

    - Solução de bissulfito de sódio 2M  

    - Solução de hidroquinona 1M 

    - Água milli Q aquecida a 80ºc 

 

- As soluções de bissulfito de sódio 2M e hidroquinona 1M devem ser preparadas 

na hora do experimento para que estejam frescas. 

 



- Não esqueça!!!  A Solução de hidroquinona é fotossensível e a de bissulfito 

de sódio é extremamente tóxica 

 

Compensa comprar o glicogênio da sigma (referencia G1508-5G, catal. 

G1508). Acho q não precisa mais de 5 gramas pois rende muito. Pode se 

preparado 20 mg/ml, da seguinte forma: 1 g de glicogênio em 50 ml de água 

milli Q. Fazer aliquotas e estocar a -20ºC 

 

 

Para 8 amostras 

1,9 g de bissulfito de sódio + 2,5 ml DDW a 80ºc (2,5 ml de solução de bissulfito 2,5M) 

0,7 ml de NaOH 2M 

0,11 g de hidroquinona + 1 ml de DDW a 80ºc (1 ml de hidroquinona 1M) 

 

1. Adicionar 0,7 ml de NaOH 2M à solução de bissulfito para ajustar o pH 

2. Acrescentar metade do volume (500 µl) da solução de hidroquinona à 

solução de bissulfito. 

3. Adicionar 500 µl da solução de bissulfito/hidroquinona à solução de 

DNA. 

4. Incubar por 3 horas a 70ºc em banho seco ou úmido, cobrindo ou tubos 

com papel alumínio, devido à hidroquinona ser fotossensível. 

 

 

Purificação do DNA: 

 
          Soluções: 
 
 
    - isopropanol 80% 

    - etanol 100% gelado  

    - etanol 70% gelado 

    - Água milli Q aquecida a 80ºc 

    - Acetato de amônio 5M 

    - NaOH 3M 

 



 

- Verificar a resina. Se necessário, dissolvê-la a 37ºc por 10 min. e resfriá-la antes de 

utilizar. 

 

 

Ligação do DNA: 

 

1. Adicionar 1 ml da resina à amostra. 

2. Homogenizar no agitador mecânico durante 5-10 min. 

3. Retirar o êmbolo de uma seringa de 5 ml. 

4. Conectar a seringa à coluna. 

5. Adicionar a amostra contendo a resina à seringa, com pipetador ou apenas 

vertendo o tubo. 

6. Recolocar o êmbolo na seringa e pressionar até o volume passar pela coluna 

 

Importante: Nesse último passo, é fundamental não deixar o êmbolo voltar, pois isso 

fará com que o DNA volte junto, retirando-o do filtro da coluna. 

 

 

Lavagem: 

 

1. Desconectar a coluna da seringa e, então, retirar o êmbolo. 

2. Reconectar a coluna na seringa. 

3. Pipetar 4 ml de isopropanol 80% na seringa. 

4. Recolocar o êmbolo na seringa e pressinar até o volume passar pela coluna, 

sem que o êmbolo volte. 

5. Desconectar a coluna da seringa e reposicioná-la no tubo de 2,0 ml. 

6. Centrifugar a 14.000 rpm por 3 min., para secar a resina. 

 

OBS: Ao invés de 1 lavagem com 4 ml de isopropanol, pode ser feita 2 lavagens com 2 

ml de isopropanol cada. 

 

Eluição: 

 

1. Transferir a coluna para um novo tubo de 1,5 ml. 

2. Adicionar 45 µl de água milli Q, autoclavada e pré-aquecida a 80ºc, à coluna. 

3. Incubar durante 1 min., temp. ambiente. 

4. Centrifugar por 3 min. a 14.000 rpm. 



5. Retirar a coluna e descartá-la. 

6. Adicionar 5 µl de NaOH 3M (Ci= 0,3 M). 

7. Incubar durante 10 min., temp. ambiente. 

 

Precipitação: 

 

1. Adicionar 75 µl de acetato de amônio 5 M. 

2. Incubar 5 min. para a completa deaminação. 

3. Adicionar 350 µl de etanol 100% gelado. 

4. Adicionar 1 µl de glicogênio (Ci= 20mg/ml). 

5. Incubar o DNA a -20ºc, overnight. 

 

Re-suspensão: 

 

1. Centrifugar por 15 min. a 14.000 rpm, temp. ambiente. 

2. Descartar o sobrenadante. 

3. Adicionar 500 µl de etanonl 70% gelado. 

4. Centrifugar por 15 min. a 14.000 rpm, temp. ambiente. 

5. Secar em centrífuga a vácuo ou em temp. ambiente. 

6. Re-suspender o DNA em 25-50 µl de TE. (30 µl). 
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PROTOCOLO PARA EXTRAÇÃO DE DNA 

 
 
 

SOLUÇÕES UTILIZADAS NA EXTRAÇÃO DO DNA 
 
 

1. Solução de Krebs Ringer Heppes (KRH) 
 
 

Volume Final de 1 L 

Reagente Quantidade Observação 

NaCl   7,25 g  

KCl 0,30 g  

MgSO4 0,29 g  

Hepes 5,95 g  

Glicose 1,80 g  

 
2. Preparo da sílica 

 
 

Volume Final de 1 L 

Reagente Quantidade  Observação 

Sílica SiO2 60 g  

H2O qsp 500 ml  

 
 

a- Ressuspender em cilindro graduado Ǿ =5 cm; alt. 27,5 cm (col. H2O) 

b- Sedimentar por 24 hs (temperatura ambiente); 

c- Descartar o sobrenadante e adicionar h2o qsp 500ml. Ressuspender o sedimento. 

d- Deixar a temperatura ambiente por 5 hs e descartar o sobrenadante. 

e- Adicionar a suspensão 600 l para ajustar o pH para 2.0. 

f- Aliquotar e autoclavar. A suspensão é estável por no mínimo 6 meses. 

 

 

 



           Protocolos – Extração de DNA 
 

 
Preparo das Soluções 

 Lysis Buffer (L6) 

Reagente Total 24 amostras 

GuSCN (guanidina) 

ou 
120 g - 

GuHCl (guanidina 

hidroclorídrica) 
97 g 9,7 g 

Tris HCl 0,1 M pH 6,4 100 mL 10 mL 

EDTA 0,2 M pH 8,0 22 mL 2,2 mL 

Triton x-100 2,45 mL 245 mL 

 

 

 Washing Buffer (L2) 

 

Reagentes Total 24 amostras 

GuSCN (guanidina) 

ou 

120 g - 

GuHCl (guanidina 

hidroclorídrica) 

97 g 19,4 g 

Tris HCl 0,1 M pH 6,4 100 mL 20 mL 

 

As soluções L6 e L2 são fotossensíveis, portanto, não podem ser expostas à luz. Cobrir o tubo 

de Falcon com fita laminada. 

 

 Etanol 70% 

Reagentes Total 

 0Etanol 100% 35 mL 

Água milli-Q  15 mL 

 
 
 
 
 
 



           Protocolos – Extração de DNA 
 

 
Soluções utilizadas 

 

 Sílica 

 Lysis Buffer (L6) 

 Washing Buffer (L2) 

 Etanol 70% 

 Acetona  

 Tris EDTA 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Extração de DNA – Raspado de mucosa 
 

 
 
 

1. Descongelar o Raspado; descongelar e homogeneizar a Sílica; 

2. Centrifugar o Eppendorf por 5 minutos a 15000 rcf; 

3. Retirar a Escovinha; 

4. Centrifugar o Eppendorf por 1 minuto e 30 segundos a 15000 rcf; 

5. Retirar o excesso de Solução de Krebs; 

6. Adicionar 450 µL de L6 e 20 µL de Sílica; 

7. Agitar no Vortex por 5 segundos; 

8. Colocar em repouso no Banho Seco a 58ºC por 45 à 60 minutos; 

9. Agitar no Vortex por 5 segundos; 

10. Centrifugar por 5 minutos a 15000 rcf, descartar o sobrenadante; 

11. Lavar o Pellet com 450 µL de L2; 

12. Agitar no Vortex até dissolver o Pellet; 

13. Centrifugar por 5 minutos a 15000 rcf, descartar o sobrenadante; 

14. Lavar o Pellet com 450 µL de L2; 

15. Agitar no Vortex até dissolver o Pellet; 

16. Centrifugar por 5 minutos a 15000 rcf, descartar o sobrenadante; 

17. Lavar o Pellet com 450 µL de Etanol 70%; 

18. Agitar no Vortex até dissolver o Pellet; 

19. Centrifugar por 5 minutos a 15000 rcf, descartar o sobrenadante; 

20. Lavar o Pellet com 450 µL de Etanol 70%; 

21. Agitar no Vortex até dissolver o Pellet; 

22. Centrifugar por 5 minutos a 15000 rcf, descartar o sobrenadante; 

23. Lavar o Pellet com 450 µL de Acetona; 

24. Agitar no Vortex até dissolver o Pellet; 

25. Centrifugar por 5 minutos a 15000 rcf, descartar o sobrenadante; 

26. Secar o Pellet no Banho Seco com a tampa aberta a 58ºC por 30 minutos; 

27. Adicionar 100 µL de TE (Tris Edta); 

28.  Agitar no Vortex até dissolver o Pellet; 

29. Colocar o Eppendorf no Banho Seco a 58ºC por 24 h (48 h, 2ª extração); 

30. Agitar no Vortex por 5 segundos; 

31. Centrifugar por 5 minutos a 15000 rcf; 

32. Transferir o sobrenadante para outro Eppendorf; 

33. Para a 2ª extração, repetir a partir do número 27. 



 
        Extração de DNA – Material parafinado 

 
 

 
- Utilizar 10 ou mais cortes de 10 µm 

- Aquecer o xilol a 65ºc no banho seco (colocar o xilol em um tubo Falcon e manter aquecido 

durante todo o processo) 

- Adicionar 1000 µl de xilol aquecido ao tecido contido no eppendorf. 

- Deixar por 10 min. em cada banho (2,3,4...quantos banhos forem necessários até a remoção da 

parafina) 

- Vórtex e centrifugar durante 1 min. – 15.000 rcf (entre cada banho e também no final dessa 

etapa) 

 
Obs.: 
 

 Remover o xilol com a pipeta. Prosseguir com os banhos de xilol até a remoção da 

parafina. 

 Se após o descarte do xilol, permanecer muita parafina no eppendorf, colocar o tecido 

novamente no banho seco, sem xilol, para derreter a parafina e retirar esta com a ponteira. 

         - Cuidado para não descartar o tecido! 

         - Nesta etapa, o eppendorf deverá permanecer aberto no banho-seco. 

 

- Ressuspender o corpo de fundo em 1 ml de etanol (merck® ou sigma®): Homogeneizar no vortex e 

centrifugar por 2 min. 

 
 

 Se após a centrifugação do tecido em etanol, o tecido permanecer aderido no fundo do 

eppendorf, é por que há parafina em excesso. Deve-se, então, dispensar o álcool e voltar 

para a etapa de desparafinização através do xilol, até que o tecido fique suspenso no álcool. 

 

- Ressuspender o corpo de fundo em 100 µl de álcool 95%. 

- Homogeneizar e centrifugar por 2 min. 

- Ressuspender o corpo de fundo em 100 µl de álcool 70%. 

- Homogeneizar e centrifugar por 2 min. 

- Dispensar o álcool e secar um pouco o corpo de fundo (usar papel filtro ou no banho seco) 

 

           Prosseguir para a etapa de digestão protéica com a proteinase K. 

          Se for utilizar o kit Dneasy Tissue Kit QIAGEN®, proceder da seguinte forma: 

 



Verificar no kit: 

 

1- Se os Buffers ATL e AL formarem precipitado, incubá-los a 55ºc. 

2- Verificar se os buffers AW1 e AW2 foram diluídos (ver rótulos). 

3- Usar em torno de 25 mg de tecido (10 cortes de 10 µm cada). 

4- Em um tubo de 1,5 ml, adicionar 180 µl de buffer ATL à amostra. 

5- Adicionar 20 µl de proteinase K (concentrada) 

6- Vórtex por 10 seg. 

7- Incubar a 55ºc (banho-seco) até a digestão completa do tecido. O tempo de digestão é 

variável. Verificar amostra, com freqüência, e adicionar proteinase K (menos concentrada), 

conforme necessário.  

 

Para as adições subseqüentes de proteinase K, procede-se da seguinte forma:  

 Diluir 15 µl de proteinase K em 1500 µl de tampão de proteinase 

 

 Após a digestão, o material poderá ficar armazenado no buffer ATL, no máximo, durante 6 

meses a -20c (freezer). 

 

Após a digestão:  

 

8- Centrifugar o tecido para q este descongele. Vórtex por 15 seg.  

         Nesse momento, organizar os tubos do kit QIAGEN, enumerando com o nº correspondente da 

amostra. Cada tubo contém uma coluna de purificação com sílica. 

9- Adicionar 200 µl de buffer AL e homogeneizar no vórtex. (Pode formar um precipitado 

branco, que será dissolvido com o aquecimento). 

10- Incubar a 70ºC no banho-seco, durante 10 min. (ou 80º no termociclador). 

 

 Enquanto isso organizar os eppendorfs e tubos do kit QIAGEN para utilizar nas etapas 

seguintes. 

 
 
                                                                                        
 
 
 
 

 

 

 

 

Tubos com a coluna de 
purificação/Kit QIAGEN 

Tubos sem tampa/Kit QIAGEN 
- para os banhos com buffers 
AW1 e AW2. 

Eppendorf’s com tampa (1,5 ml) 
- utilizar no passo 18 



Tampão de proteinase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digestão protéica 

 

 

 

 

- 5 ml de NaCl 1 µl estéril 

- 0,5 ml de Tris 1 M – pH 8.0 

- 2,5 ml de EDTA 0,5 M – pH 8,0 

- 2,5 ml de SDS 10% p/v (5,0 g em 50 ml) 

- H2O (milli Q esterilizada) – q.s.p 100 ml 

 

1- Adicionar 400 µl de proteinase K na [  ] final de 500 µg/mol no 1º dia ([  ] inicial da PK 50000 

µg/ml) 

2- Manter a 55º por 3-5 dias adicionando 10 a 20 µl na [  ] 250 µg/mol nos dias seguintes 

3- Inverter o tubo pelo 1 vez/dia 

4- Inativar a proteinase K (95º - 10 min.) 

 

 

 

 

 

 

11- Adicionar 200 µl de etanol 100% (merck ou sigma); votex por 15 seg. (Se formar um precipitado branco, este deverá ir para a 

coluna de precipitação). 

12- Pipetar a solução anterior na coluna de precipitação/kit QIAGEN (capacidade: 1 ml) 

13- Centrifugar por 1 min.; no máximo a 6.000 rcf. 

14- Descartar o sobrenadante e transferir a coluna para o outro tubo de coleta (sem tampa/kit) 

 e adicionar 500 µl de buffer AW1 

15- Centrifugar por 1 min.; no máximo a 6.000 rcf. 

16- Descartar o sobrenadante e transferir a coluna, novamente, para o outro tubo de coleta  

     (sem tampa/kit) e adicionar 50 µl de buffer AW2. 

17- Centrifugar por 3 min. a 20.000 rcf. 

18- Descartar o sobrenadante e transferir a coluna para um eppendorf (com tampa) de 1,5 ml 

e adicionar 200 µl de água para pcr (milli-Q filtrada e esterilizada). 

19- Incubar em temp. ambiente por 1 mn. 

20- Centrifugar por 1 min.; no máximo a 6.000 rcf. (os eppendorf’s devem ficar abertos;  

colocar os tubos em ordem, pois as tampas podem quebrar na centrífuga) 

21-  Armazenar  as amostras e aproveitar a coluna com a sílica que, ainda, contém DNA para a 2ª e 3ª extração. 

22- Repetir os passos 18, 19 e 20, duas vezes, em tubos para a 2ª e 3ª extração, 

utilizando tampão AE (não utilizar água). Misturar a 2ª e 3ª extração num mesmo eppendorf. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE DOSAGEM DE DNA POR      
ESPECTROFOTOMETRIA 

  
 
 
 
Dosagem de DNA - leitura de A260 e A280 
 
  
1.      ligar o espectrofotômetro. 

2.      dar o pré-aquecimento (pre-heat) por 30 s e esperar 10 min. 

3.      colocar água ou low-TE em uma cubeta, no primeiro leitor do 

aparelho. 

4.      zerar a 260 e 280 nm, com o branco, usando água ou TE na 

cubeta de amostra. 

5.      colocar a solução de DNA, na cubeta de amostra e fazer as 

leituras. 

6.      anotar as absorbâncias e calcular a razão 260/280 para averiguar 

a pureza da amostra (valor aproximadamente 2, devido aos ácidos 

nucleicos; valor menor que 1.6, provável contaminação por 

proteínas). 

7.      Para DNA de fita simples (primers) 1 unidade de A260 é igual a 

32,7 µg de DNA. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

     PROTOCOLOS DE REAÇÕES 

    Fonte: ICB - UFMG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROTOCOLO PARA EXTRAÇÃO DE DNA 1 
  

Tecidos frescos ou conservados em álcool 70% 
  

•         Macerar ~200µL de tecido  

•         Transferir o material para um tubo eppendorf de 1,5mL 

•         Adicionar 1mL de Tris NH4Cl previamente aquecido a 37°C 

•         Vortexar e incubar no banho a 37°C por 5' 

•         Centrifugar 3000rpm 10' (centrífuga eppendorf) 

•         Descartar o sobrenadante 

•         Novamente adicionar 1mL de Tris NH4Cl previamente 

aquecido a 37°C 

•         Vortexar e incubar no banho a 37°C por 5' 

•         Centrifugar 3000rpm 10' (centrífuga eppendorf) 

•         Descartar o sobrenadante 

•         Adicionar 1mL de solução salina 0,85% 

•         Vortexar 

•         Centrifugar 3000 rpm 10' (centrífuga eppendorf) 

•         Descartar o sobrenadante 

•         Ressuspender o pellet em 300µL de High TE 

•         Adicionar 400µL de solução de lise de Madisen previamente 

aquecida a 50°C 

•         Vortexar 

•         Adicionar ~5µL de Proteinase K (20mg/mL) - a quantidade de 

proteinase K pode variar 

•         Vortexar 

•         Incubar no banho à 50°C "over night" 

•         Vortexar o lisado (Se necessário dividir o material em outros 

tubos eppendorf de 1,5mL) 

•         Adicionar 1 volume de Fenol: Cloroformio: Álcool isoamílico 

(25: 24: 1) 

•         Agitar por 10' 

•         Centrifugar 14000 rpm 5' (centrífuga eppendorf) 

•         Transferir o sobrenadante para um tubo novo 

•         Se necessário repetir mais um passo de fenol (tomar cuidado 

com fígado de réptil, anfíbio..) 



•         Opcional: Adicionar 1volume de Cloroformio: Álcool 

isoamílico (24: 1) - Agitar por 10' 

•         Adicionar 100µL de Acetato de Sódio 3M (pode ser outro sal) 

e completar com isopropanol gelado 

•         Inverter até a precipitação do DNA (Se necessário incubar no 

freezer para precipitar) 

•         Centrifugar 14000 rpm 15' (centrífuga eppendorf) 

•         Descartar o sobrenadante 

•         Adicionar Low TE (o volume vai depender da quantidade de 

DNA obtida) 

•         Incubar no banho a 37°C 30' 

•         Estocar na geladeira ou freezer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO PARA EXTRAÇÃO DE DNA 2 
  

Tecidos frescos ou conservados em álcool 70 
  
Limpeza prévia do tecido (patas de aranha ou aranha inteira) 
  
1 - Colocar duas ou mais patas de aranha (ou aranha inteira) em um tubo de 
microcentrifuga de 1,5 ml. 
Tecidos frescos os dois passos, para tecidos conservados pule o primeiro passo. 
  
1.1 - Adicionar 1mL de etanol 70% 

Vortexar, decantar 2' 
Centrifugar 15'' a 8000 rpm (pulso) 
Descartar sobrenadante 

1.2 - Adicionar 1mL de Tris NH4Cl previamente aquecido a 37°C 
Vortexar e incubar no banho a 37°C por 5' 
Centrifugar 15'' a 8000 rpms 
Descartar o sobrenadante 

  
Lise celular  
2 - Macerar o tecido: 
Tem dois jeitos de fazer isso: 
 1: colocar as patas (ou aranha) no tubo, adicionar 700µL de solução de lise 
de Madisen previamente aquecida a 50°C (ver abaixo), e picotar o tecido com uma 
tesoura de ponta fina até virar um pó fino diluído na solução 
 2: congelar as patas com nitrogênio liquido ou gelo seco (ver abaixo) e 
macerar dentro do próprio tubo, com a solução de lise, utilizando um pilão de tubo 
2.1 - Vortexar 
2.2 - Adicionar 10-20µL de Proteinase K (20mg/mL) - a quantidade de proteinase  
K pode variar de acordo com o tanto de tecido no tubo 
2.3 - Vortexar e incubar no banho maria a 55°C "over night" 
  
Extração do DNA 
3 - Vortexar o lisado (Se necessário dividir o material em outros tubos eppendorf 
de 1,5mL) 
3.1 - Adicionar 1 volume de Fenol: Cloroformio: Álcool isoamílico (25: 24: 1) 

Agitar 10' por inversão lenta dos tubos 
Centrifugar 13000 rpm 5' (centrífuga eppendorf) 
Transferir o sobrenadante para um tubo novo 

3.2 repetir passo 3.1 (opcional) 
3.3 - Adicionar 1 volume de Cloroformio: Álcool isoamílico (24: 1) 

Agitar 10' por inversão lenta dos tubos 
Centrifugar 13000 rpm 5' (centrífuga eppendorf) 



Transferir o sobrenadante para um tubo novo 
  
 
 
 
Isolamento do DNA por precipitação 
  
4 - Adicionar 100µL de Acetato de Amônio 7.5 M (ou acetato de sódio 3M)  
4.1 - Adicionar 1 volume de isopropanol 95-100%gelado (ou 2 volumes de etanol 
95-100%) 
4.2 - Inverter até a precipitação do DNA (Se necessário incubar no freezer para 
precipitar) 
Centrifugar 13000rpm 15' (centrífuga eppendorf) 
Descartar o sobrenadante 
Adicionar TE (o volume vai depender da quantidade de DNA obtida, em geral de 50-
100µL) 
Incubar no banho a 37°C 30' 
Estocar na geladeira ou freezer (preferível) 
  

 
Visualização em Gel de agarose 

  
Tanto a extração de DNA como a PCR devem ser medidas em gel de agarose (ou 
poliacrilamida). 
  
Gel de agarose 0,8% em TAE 
  

 
PCR 

Tampão de Reação 10X: 500mM de KCL; 100mM Tris-HCL pH 8,4; 1% Triton X-100 
MgCl2: 25mM 
dNTPs: 25mM 
  
Reação da PCR feita para 15µL: 
  
1X Tampão da Reação ù 
MgCl2: 1,5 mM  ú 
dNTPs: 200 µM  ú 
Primers: 0,25- 1,0 µM ú por Tubo de reação 
Taq: 0,5-1,5 unidades ú 
DNA: 20-40 ng (1-2 µL) ú 
Completar com H2O mili Q û 
  
 
 
 
 
 



 
 

Sequenciamento de DNA 
  
 
Para o Mega BACE 1000 
  
Reação para 10 µL: 
  
4µL do kit DYEnamic ET- Dye Terminator cycle sequencing kit for MegaBACE  
1µL de primer (5 µM) 
2µL de DNA (PCR) 
3µL de H2O mili Q 
  

Reagentes, etc 
  
Congelamento com gelo seco: coloque o tecido no gelo seco, e depois coloque 
etanol, até congelar. 
Solução de Lise de Madisen: 
TRIS HCl 0,1 M pH 8,0; EDTA 40 mM pH 8,0; SDS 0,2%; NaCl 1 M 

 
 
 
 
 

PROTOCOLO PARA EXTRAÇÃO DE DNA DE SANGUE - FENOL - RODRIGO 
  
Sangue em álcool 70 – antes de começar observe o volume inicial de sangue 
nos tubos para se ter uma noção melhor de quanto TE usar para ressuspender 
o DNA ao fim da extração. 
  
1.                      Centrifugar o DNA a 14000 rpm por 1,5 min.  
2.                      Tirar todo o álcool do tubo com uma pipeta. (Lavar o sangue com 
Tris NH4Cl (bancada) e solução salina 0,85% (bancada), conforme passos 2 à 
8 do protocolo normal, não é necessário. Fazer apenas se a amostra estiver 
com aspecto “estranho” ou muito sujo.) 
3.                      Ressuspender o pellet em 300µL de High TE (bancada) e vortexar. 
Se necessário, usar um bastão para esmagar os pellets nos tubos. 
4.                      Adicionar 400µL de solução de lise de Madisen (bancada) 
previamente aquecida a 55°C e vortexar. 
5.                      Adicionar 5-10µL de Proteinase K 20mg/mL (freezer) de acordo com 
a quantidade de material para ser lisado e vortexar. 
6.                      Incubar amostras no banho a 55°C "over night" (observar a lise do 
material e deixar mais ou menos tempo conforme a necessidade). Vortexar 
algumas vezes durante o processo de lise do material. 
7.                      Adicionar 10µL de RNAse 10µg/ml (freezer) ao material lisado 
(volume aproximado de 800µL). Deixar 3-5 min em temperatura ambiente. 



8.                      Adicionar 1 volume (completar volume do tubo) de Fenol: 
Cloroformio: Álcool isoamílico 25:24:1 (geladeira). Agitar cuidadosamente os 
tubos por 10 min (cuidado para não sumir a marcação dos tubos porque 
costuma vazar). 
9.                      Centrifugar à 14000 rpm por 10 min. 
10.                  Pipetar cuidadosamente o sobrenadante para um novo tubo 
(aproveitar ao máximo o material disponível).  
OBS: Os passos  8-10 podem ser repetidos até 3 vezes, caso haja 
necessidade (observar se não esta carregando material indesejado ao pipetar 
o sobrenadantes e observar a limpidez do pipetado). Se o passo de fenol for 
repetido em alguns tubos e não em outros, os outros podem aguardar na 
bancada até o próximo passo. 
11.                  Fazer uma limpeza com Cloroformio: Álcool isoamílico 24:1 
(geladeira) para limpar o fenol. Seguir os mesmos procedimentos feitos para 
o fenol (passos 8-10). 
12.                  Precipitar o DNA com 100µL de acetato de amônio 7,5 M (geladeira) 
e completar o volume do tubo com isopropanol (geladeira), ambos 
previamente colocados no freezer. Inverter os tubos até a precipitação do 
DNA. 
13.                  Após os DNAs terem precipitado eles podem ser cuidadosamente 
“pescados” com a pipeta (a ponteira é usada como anzol e não para pipetar o 
DNA) OU centrifugados à 14000 rpm por 15 min. 
a)                     Se forem pescados: transferir cuidadosamente DNAs para tubos já 
contendo ±100µL de água miliQ ® deixar o DNA ressuspender na água por 
alguns minutos (se DNA estiver com aspecto sujo, colocar o tubo à 37ºC por 
10-15 min) ® precipitar novamente DNA com 1/10-1/5 (10-20µL para 100µL 
de água) de acetato de amônio 7,5M gelado + 2x (200µL) o volume de etanol 
absoluto gelado ® centrifugar à 14000 rpm por 15 min ® descartar 
sobrenadante cuidadosamente (usar uma pipeta) ®  deixar secar. Nos tubos 
onde sobrou o isopropanol, proceder conforme instruções a seguir  
OBS: Passa a haver 2 tubos de uma mesma amostra ® tubo A com DNA 
pescado e tubo B com DNA centrifugado® não uni-los ® transferir conteúdo 
do tubo A para Banco (geralmente com DNA + limpo e + concentrado) e 
deixar tubo B (devidamente identificado) em outra bandeja no freezer. 
b)                     Se forem centrifugados: descartar o sobrenadante invertendo o tubo 
ou pipetando o sobrenadante com muita atenção para não perder o DNA ®  
deixar secar (tubos abertos em temperatura ambiente ou alguns minutos na 
estufa). 
14.                  Lavar DNAs com 100 µL de etanol 70 gelado® centrifugar à 14000 
rpm por 15 min ® descartar sobrenadante cuidadosamente ® deixar secar 
bem.  
15.                  Ressuspender o DNA em 50-100 µL de Low TE (geladeira), conforme 
o tamanho do pellet. 
16.                  Incubar no banho a 37°C por 30 min ou mais. 
17.                  Armazenar tubos à –20ºC. 



PROTOCOLO PARA EXTRAÇÃO DE DNA -  FENOL 
  
Sangue em álcool 70 – antes de começar observe o volume inicial de sangue nos tubos 
para se ter uma noção melhor de quanto TE usar para ressuspender o DNA ao fim da 
extração. 
  
18.                  Tirar todo o álcool do tubo com uma pipeta ou centrifugando (5 min à 3000 
rpm) e virando cuidadosamente o tubo. 
19.                  Adicionar 1000 µL de Tris NH4Cl (bancada) previamente aquecido a 37°C 
e vortexar bem  (se preciso, use uma ponteira para dissolver o pellet). 
20.                  Incubar no banho a 37°C por 5 min. 
21.                  Centrifugar à 3000 rpm por 10 min e descartar o sobrenadante com cuidado 
usando uma pipeta ou virando o tubo. 
22.                  Repetir passos 2, 3 e 4. 
23.                  Adicionar 1000 µL de solução salina 0,85% (bancada). 
24.                  Vortexar bem e centrifugar à 3000 rpm por 10 min. 
25.                  Descartar o sobrenadante com pipeta ou virando o tubo, deixando o pellet o 
mais “seco” possível. 
26.                  Ressuspender o pellet em 300µL de High TE (geladeira) 
27.                  Adicionar 400µL de solução de lise de Madisen (bancada) previamente 
aquecida a 55°C 
28.                  Agitar os tubos e adicionar ±5µL de Proteinase K 20mg/mL (freezer) - a 
quantidade de Proteinase  K pode variar, colocar mais (10µL por exemplo ) nos tubos em 
que houver mais material para ser dissolvido. 
29.                  Vortexar e incubar no banho a 55°C "over night" (observar a dissolução do 
material e deixar mais ou menos tempo conforme a necessidade). Vortexar algumas vezes 
durante o processo de lise do material. 
30.                  Vortexar o lisado (se necessário dividir o material em dois tubos de 1500 
µL). 
31.                  Adicionar 1 volume (completar volume do tubo) de Fenol: Cloroformio: 
Álcool isoamílico 25:24:1 (geladeira). 
32.                  Agitar cuidadosamente os tubos por 10 min (cuidado para não sumir a 
marcação dos tubos porque costuma vazar). 
33.                  Centrifugar à 14000 rpm por 7-10 min. 
34.                  Pipetar cuidadosamente o sobrenadante para um novo tubo. Os passos 14, 
15 e 16 podem ser repetidos até 3 vezes, caso haja necessidade (observar se não esta 
carregando material indesejado ao pipetar o sobrenadantes e observar a limpidez do 
pipetado). Pode ser interessante com Cloroformio: Álcool isoamílico 24:1 (geladeira) 
para limpar o fenol. 
¨ �                       completar volume do tubo com CAI; agitar tubos 
cuidadosamente por ±5 min; centrifugar à 14000 rpm por 7-10 min; pipetar 
cuidadosamente o sobrenadante para um novo tubo; continuar no passo 18. 
1. 35.                  Precipitar o DNA com 100µL de acetato de sódio 3M (ou acetato 
de amônio 3M) (geladeira) e completar o volume do tubo com isopropanol (geladeira). 



Inverter lentamente os tubos até a precipitação do DNA. (Se necessário incubar no freezer 
para precipitar) 
36.                  Centrifugar à 14000 rpm por 15 min ou “pescar” o DNA com uma ponteira 
e transferi-lo para outro tubo. 
37.                  Descartar o sobrenadante vagarosamente e deixar os tubos secando 
invertidos (até ficarem bem sequinhos). 
38.                  Adicionar 50-100µL de Low TE (geladeira) (o volume vai depender do 
tamanho do pellet de DNA). 
39.                  Incubar no banho a 37°C por 30 min ou mais. 
40.                  Estocar na geladeira ou freezer.                                   

 

 

 

 

Fonte: http://www.icb.ufmg.br/lbem/protocolos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                 PROTOCOLO PARA MANUSEIO DE TECIDO COLETADO 

 
 
Observações:  
 
à TODAS as lesões coletadas devem estar devidamente identificadas com os seguintes itens:  

- Nome do(a) paciente; 
- Idade; 
- Data da coleta; 
- Localização da lesão; 
- Hipótese diagnóstica. 

  
à SEMPRE utilizar material estéril; 
à SEMPRE utilizar luvas ao manipular o material coletado; 
à TODAS as soluções devem ser preparadas utilizando-se H2O Milli-Q; 
à SEMPRE registrar a lesão no caderno e no computador. 
 
Tipos de Coleta 
 

1) Coleta de RNA: 
 
- Pipetar aproximadamente 500 µl da solução a ser utilizada em um tubo criogênico. 
 
Ps: A solução se encontra na 2a gaveta do armário de congelação.  
        
- A solução não precisa estar resfriada antes da coleta, mas à partir do momento em que se 
coletar, ela deve permanecer a - 4oC, (na geladeira da Biologia Molecular – gaveta de 
RNA), por 24 horas. 
 
Ps: Identificar o tubo com as iniciais do (a) paciente e fixar com fita adesiva. 
 
- Após 24 horas, passar o tubo para o freezer a - 20ºC (1ª gaveta - RNA). 

 
2) Coleta de DNA (Congelamento): 
Coletar a lesão em eppendorf de 1,5 mL 
 
- Após a coleta: 
a) Colocar o tecido em um pedaço de folha de papel alumínio; 
b) Envolver o tecido com gel Tissue teck; 
c) Dobrar e fechar o papel alumínio, de forma a “empacotar” a lesão; 
d) Colocar em um caset (devidamente identificado com as iniciais do(a) paciente, (idade, 
data e hipótese da lesão). 
e) Levar o cassete para ser congelado em nitrogênio líquido ou no frezer a -80ºc 
 
Ps: O cassete deverá ser inserido no nitrogênio ou no frezer a -80ºc e o local irá depender do 
tipo de lesão coletada.  
 
- Se for congelado no nitrogênio, cada caneca colorida se refere a um tipo de lesão, de 
acordo com a classificação relatada no caderno. 
 
Ps: Antes de congelar a lesão, deve-se SEMPRE verificar a quantidade do nitrogênio 
presente no recipiente com o auxílio de uma régua.  
 
Ps: A quantidade NUNCA deve estar abaixo de 15cm. Caso esteja, INFORMAR 
imediatamente ao técnico do laboratório. 

 



  

    PROTOCOLOS  

    Técnicas de Coloração 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Coloração Hematoxilina & Eosina 

 

 

1- Deixar a lâmina 15 min. Na estufa para desparafinizar 

2- Deixar a lâmina 15 min. no xilol. 

3- Passar no xilol (I a II), fazendo imersões de 20 dips em 

cada. 

4- Passar no etanol absoluto (Ia III), fazendo imersões de 

20 dips em cada. 

5- Fazer imersões de 20 dips em álcool 70%. 

6- Lavar em água corrente por 4 min. 

7- Na hematoxilina, fazer imersões por 15 seg. 

8- Lavar em água corrente durante 5 min. 

9- Fazer imersão na eosina por 30 seg. 

10- Fazer imersão no álcool absoluto (I a IV); imersões de 

20 dips em cada. 

11- Fazer imersão no xilol (I a IV); imersões de 20 dips em 

cada. 

12- Montagem (utilizar resina e lamínula) 

 

   *** Filtrar a hematoxilina e a eosina antes de iniciar a coloração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Hematoxilina de Harris (1000 ml) 

 

 

 

Sulfato de Alumínio e Potássio---------------------100g 

Hematoxilina------------------------------------------5,0g 

Oxido de Mercúrio------------------------------------2,5g 

 

- Aqueça a água destilada 

- Depois de ferver, acrescente o sulfato. Deixe ferver por 10 

minutos 

- Dissolva a hematoxilina em 40 ml de álcool absoluto e junte a 

água fervida com alumem. 

- Deixe ferver por 5 minutos. 

- Retire do fogo e acrescente aos poucos o oxido. 

- Em seguida, tampe bem e resfrie em um recipiente com água.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Hematoxilina de Mayer 

 

 

 

Hematoxilina (cristais)...................   1,0g 

Água destilada.............................   1000mL 

Iodato de sódio............................    0,2g 

Alumén de potássio ou amônio..........    50g 

Ácido cítrico................................    1,0 g 

Hidrato de cloral...........................    50g 

 

Dissolver o alúmen em água, a frio, juntar hematoxilina, adicionar 

iodato de sódio, ácido cítrico e o cloral, agitando-os 

continuamente até solução completa.  A cor final deve ser 

vermelho-violeta. A solução se mantém por meses. Identificar com 

rótulo. Nome do preparador, nome solução e data. 

 

 

 

 

Fonte: 

Roteiro de Histotecnologia (página 18) 

Ministério da Saúde – Divisão Nacional de Câncer - Brasilia 

Secretaria de Saúde do Município do Rio de Janeiro 

Centro de investigação e treinamento em Patologia 

 
 

 

 

 

 
 
 



         Hematoxilina Aluminica 

 

 

 

Hematoxilina................................................................. 1g 

Alumem de potássio (sulfato de aluminio e potássio)................. 20g 

Timol (salicilato de sódio.................................................. 1g 

 

Dissolver a hematoxilina em 100 mL de água destilada quente sem estar 

fervendo, deixar ferver (fica meio ocre) pode ser em um erlemeyer em chapa 

que aquece ou fogo sobre chapa de amianto. 

 

Dissolver o alumén de potássio em 300mL de água destilada temperatura 

ambiente 

 

Misturar as duas soluções ainda quente de uma vez. Fica violeta na hora. Colocar 

1 g de timol (acerta pH e conserva) 

 

Deixar 7 dias com um chumaço de algodão tampada, na claridade. Depois de 10 

dias transferir para vidro âmbar ou totalmente coberto com papel alumínio e 

guardar ao abrigo da luz. Filtrar toda vez que for usar. Filtrar só o que vc for 

usar. Guarde a solução estoque em vidro separado do que vc usa diariamente e 

reutiliza a cada coloração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Coloração - Mastócito 

 

MAST CELLS 
By Robyn Siebert and John Stirling 

Structure and function 
Mast cells are normally present in small numbers in the connective tissue of all organs, but 
particularly in the dermal layer of skin (around blood vessels and nerves), and are identified 
by their cytoplasmic granules. Mast cells have been considered the tissue equivalent of the 
circulating basophil but, while there is evidence that they arise from common precursor cell 
in the bone marrow, there is no evidence that mature basophils are able to differentiate into 
mast cells67. The two cell types are readily distinguished by their morphology on light 
microscopy67,68 and the presence of chloroacetate esterase activity in mast cells69. 

Mast cells play an important role in immunity, with specific involvement in type I 
(anaphylactic) hypersensitivity reactions. When IgE antibodies are raised against a particular 
allergen they can bind to mast cell surface Fc receptors. Subsequent exposure to the allergen 
triggers mast cell degranulation and the release of chemical mediators, such as histamine and 
heparin, into the surrounding tissues5. Mast cells are also involved in delayed hypersensitivity, 
cytotoxicity, immunoregulation and inflammation70. 

The content of mast cell granules varies between species and in some pathological conditions. 
Human mast cells contain histamine, heparin and various proteins, and although serotonin is 
not normally present, it has been demonstrated in mast cells in the stroma of carcinoid 
tumours and in mastocytosis68. 

A subpopulation of mast cells has been identified at mucosal surfaces, such as in the 
gastrointestinal and respiratory tracts, in rats and humans. These mucosal mast cells show 
some structural and functional differences from connective tissue mast cells68,71 and require 
special fixation conditions or modified staining protocols for their demonstration70,72-75. 

Pathology 
Increased numbers of mast cells are found in many pathological conditions. Mast cell 
hyperplasia in the skin (mastocytosis) manifests with skin lesions and may present with 
symptoms of urticaria and flushing due to the chemical mediators released during mast cell 
degranulation. Children may develop single mastocytomas or the multiple cutaneous lesions 
of urticaria pigmentosa. In adults, multiple organ involvement can occur (notably affecting 
bone, liver, spleen and lymph nodes) even without apparent skin lesions (systemic 
mastocytosis). Lesions of the bone may be localised or widespread, osteoclastic or 
osteoblastic76. Increased mast cell numbers are also seen in some inflammatory bowel 
diseases (ulcerative colitis, Crohn's disease) and in parasitic infections68. Cutaneous 
neurofibromas, benign and malignant breast lesions, and some soft tissue tumours also show 
high numbers of mast cells. 

Specimen preparation 
Fixation must be rapid to avoid cytoplasmic degranulation and deterioration of granule 
contents. Neutral buffered formalin (10%) preserves morphology and enables demonstration 
of connective tissue mast cell granules using a variety of staining techniques. Special fixation 
is required for the demonstration of mucosal mast cells as aldehydes reversibly block cationic 
dye-binding sites74. Carnoy's fluid (minimum fixation time: two hours) or isotonic-formol-
acetic acid (1.5% formalin, 0.5% glacial acetic acid - minimum fixation time: two days) are 
suitable73. Alternatively, mucosal mast cells can be demonstrated in aldehyde fixed tissue by 
increasing the staining time74. 

Staining 
Mast cells are not readily identified in haematoxylin and eosin stained sections (the granules 



are refractile and do not stain) but are well demonstrated by a number of special staining 
methods. The most common are metachromatic dye techniques and the demonstration of 
chloroacetate esterase activity. 

Metachromatic dye techniques 
Metachromatic dyes, such as Toluidine Blue and Azure A, demonstrate the strongly sulphated 
acid mucopolysaccharide (heparin) content of mast cell granules. The acidified toluidine blue 
method of Churukian and Schenk77 is simple, rapid and reliable. Sections are oxidised with 
permanganate, decolourised and then stained in an acidified solution of Toluidine Blue. The 
low pH (3.2) of the solution minimises background and enhances nuclear staining (both 
nuclear and background staining can be eliminated by lowering the pH to 0.568). 

Acidified toluidine blue77 
SPECIMEN PREPARATION 
Cut 3 to 5 µm thick paraffin sections from tissue fixed in 10% neutral buffered formalin. 
Tissue known to contain mast cells (neurofibroma, skin) is used as a control. 

REAGENT PREPARATION 
1 0.5% aqueous potassium permanganate 
Potassium permanganate 0.5 g 
Distilled water 100 ml 

2 2% aqueous potassium metabisulphite 
Potassium metabisulphite 2 g 
Distilled water 100 ml 

3 Acidified toluidine blue solution (pH 3.2) 
Distilled water 99.75 ml 
Glacial acetic acid 0.25 ml 
Toluidine Blue (CI 52040) 0.02 g 

METHOD 
1 Dewax and rehydrate sections. 
2 Transfer sections to potassium permanganate solution for 2 minutes. 
3 Rinse in distilled water. 
4 Transfer sections to potassium metabisulphite solution for 1 minute (or until sections 
appear white). 
5 Wash in tap water for 3 minutes. 
6 Rinse in distilled water. 
7 Place in acidified toluidine blue solution for 5 minutes. 
8 Rinse in distilled water. 
9 Dehydrate rapidly, clear and mount. 

 

RESULTS 
Mast cell granules and other strongly sulphated acid mucopolysaccharides - purple 
Nuclei - blue 



 

TECHNICAL NOTE 
Mast cells and eosinophils can be demonstrated in the same section by staining with Congo 
Red before acidified toluidine blue78 and this technique can be modified for undecalcified 
bone sections79. 

A prolonged staining protocol74 can be used to demonstrate mucosal mast cells in aldehyde 
fixed tissue, connective tissue mast cells after prolonged aldehyde fixation or the presence of 
low numbers of mast cells in highly cellular tissue (such as lymph node). Sections are treated 
with a 0.5% solution of Toluidine Blue in 0.5 mol/l HCl (pH 0.5) for 5-7 days, filtering the 
solution on alternate days. The mucosal mast cell granules stain dark blue against a clean 
background. An eosin counterstain (1% eosin in 70% ethanol for 20 seconds) will improve 
contrast and allow tissue orientation. Eosinophils are demonstrated after counterstaining with 
eosin at pH 10. 

Chloroacetate esterase activity 
Mast cell granules contain proteases, including esterases that rapidly hydrolyse the � -
chloroacyl esters of � -naphthol and naphthol AS80. Chloroacetate esterase activity is 
demonstrated by a simultaneous capture technique using the substrate naphthol AS-D 
chloroacetate and diazonium salts such as pararosaniline, Fast Blue RR or Fast Garnet 
GBC81,82,83. Mast cell granules are demonstrated after a short incubation time, before other 
tissue staining becomes apparent. Leucocytes of the myeloid series are also demonstrated. 
Pararosaniline is preferred as it forms an insoluble red/pink reaction product and sections can 
be mounted in synthetic resin. Fast Blue RR forms a vivid blue reaction product and Fast 
Garnet GBC a red product, but both are soluble in organic solvents and require an aqueous 
mountant. 

Chloroacetate esterase82,84 
SPECIMEN PREPARATION 
Cut 3 to 5 µm thick paraffin sections from tissue fixed in 10% neutral buffered formalin. Do 
not use acid-containing fixatives such as Zenker's or Bouin's. Fix smears/imprints for 30 
minutes in a solution of 9 parts methanol, 1 part formalin. Wash in tap water and air dry. 
Tissue known to contain mast cells (or kidney - tubule lining cells; liver - hepatocytes, Kupffer 
cells) is used as a control. 

REAGENT PREPARATION 
1 4% pararosaniline in 2 mol/l HCl 
Pararosaniline (CI 42500) 0.4 g 
Distilled water 8.4 g 
Concentrated hydrochloric acid 1.6 ml 
Dissolve the pararosaniline in the water. Add the acid slowly. 

2 4% aqueous sodium nitrite 
Sodium nitrite 0.4 g 
Distilled water 10 ml 



3 0.07 mol/l phosphate buffer pH 6.5 
a) Disodium hydrogen orthophosphate (anhydrous) 9.465 g/l 
b) Sodium dihydrogen orthophosphate 10.452 g/l 
Mix 30 ml of solution a) and 70 ml of solution b). 

4 Substrate solution 
Naphthol AS-D chloroacetate 0.01 g 
(Store below 0°C) 
N-dimethylformamide 1 ml 

5 Mayer's haematoxylin  

METHOD 
1 Dewax and rehydrate sections. 
2 Mix 0.1 ml pararosaniline (solution 1), with 0.1 ml of sodium nitrite (solution 2). Leave for 
30-60 seconds. 
3 Add 30 ml of buffer (solution 3). Check that the solution is at pH 6.3. 
4 Add substrate (solution 4), mix and filter. 
5 Immediately place sections in the solution and incubate at room temperature for 30 
minutes. 
6 Check microscopically; if the reaction is incomplete, refilter the solution and reincubate 
sections for further 15-30 minutes. 
7 Wash slides in water for 5 minutes. 
8 Counterstain in Mayer's haematoxylin for 5 minutes. 
9 Wash in water. 
10 Dehydrate, clear and mount. 

RESULTS  
Esterase activity - red/pink 
Nuclei - blue 

 

TECHNICAL NOTES 
1 Sections should not be treated with iodine/thiosulphate to remove mercuric pigment as this 
may reduce the intensity of staining. 
2 Do not overheat sections when drying as this destroys enzyme activity. 
3 Solutions 1 and 2 keep for at least a month but the reaction solution must be made up fresh 
each time. 
4 If the solution turns red when the buffer is added (step 3) the reaction of pararosaniline 
with the nitrite was incomplete and a fresh solution should be prepared. 

A combination of Human Platelet Factor 4 (HPF 4) which binds to heparin and an anti-HPF 4 
antibody can be used to specifically demonstrate mast cell granules in formalin-fixed, 
paraffin-embedded tissue sections by immunocytochemical techniques85. An antiserum 
directed against histamine has also been used in an indirect immunofluorescent technique on 



frozen sections. Positive immunostaining in mast cells was only produced in tissue fixed in 4% 
carbodiimide in O.1 mol/l phosphate buffer (pH 7.4)86. Lectins (000) have been used in 
studies on the heterogeneity of mast cells87. 

 
10.3 UNNA'S METHOD FOR MAST CELLS  
Mast cells contain heparin and histamine, usually in the form of granules which are difficult to 
see in an H&E preparation. They are found in connective tissue around blood vessels in many 
varied inflammatory conditions. Rapid fixation is essential as the granules deteriorate with 
time, hence they are better seen on surgical material than on postmortem material.  
 
PRINCIPLE  
Mast cell granules stain metachromatically with methylene blue.  
 
REFERENCES  
p 175 Mallory, F.B., Pathological Technique, NY, Hafner Publishing Co., 1961.  
Printed in Luna , Manual of Histologic Staining Methods of the AFIP, 3rd ed, p 115  
 
SPECIMEN  
10 % neutral buffered formalin or formol alcohol. Cut standard paraffin sections.  
 
CONTROL  
Trachea.  
 
REAGENTS  
(A) POLYCHROME METHYLENE BLUE SOLUTION  
Methylene blue 1 g Distilled water 100 mL Alcohol 95 % 20 mL Potassium carbonate 1 g  
 
(B) GLYCERIN - ETHER SOLUTION  
Glycerin 50 mL Calcium Chloride anhydrous 10 g Heat the above mixture until the calcium 
chloride dissolves completely. Cool to room temperature.  
 
PROCEDURE  
1. Deparaffinize and hydrate to distilled water  
2. Polychrome Methylene Blue solution for 10 minutes.  
3. Rinse in distilled water.  
4. Differentiate in Glycerin-ether solution, diluted 5 to 10 times with distilled water, for 30 
seconds to 1 minute, or until section is a medium blue. Be careful not to differentiate too 
long.  
5. Wash thoroughly in water for 2 - 5 minutes, then blot with filter paper.  
6. Dehydrate rapidly in absolute alcohol.  
7. Clear in Histoclear, two or three changes.  
8. Mount with Safe-t-mount.  
 
RESULTS  
Mast cells Red  
Other cells Greenish-blue  
 
NOTES  
This technique, for the differentiation of mast cells and plasma cells, is especially useful for 
highly cellular specimens, such as lymph node and spleen.  
   
 
 
10.4 TOLUIDINE BLUE METHOD FOR MAST CELLS AND OTHER METACHROMATIC 
SUBSTANCES PRINCIPLE  
Toluidine blue is a polychromatic stain which stains many tissue components.  
 
REFERENCES  
p 164 Bancroft JD & Stevens A, Theory and Practice of Histological Techniques, 4th Ed. The 
exact origin of this method is unknown.  
 



SPECIMEN  
Standard paraffin sections or 6栦rozen sections.  
 
CONTROL  
Trachea.  
 
REAGENTS  
Toluidine blue (CI 52040) 0.25 g Sodium acetate 2 g Sodium barbiturate 3 g Distilled water to 
100 mL  
 
PROCEDURE  
1. Paraffin or frozen sections may be used.  
2. Bring sections to water.  
3. Stain in toluidine blue solution, for 20 seconds .  
4. Blot with filter paper; allow to dry and clear in histolene.  
5. Mount in Safety Mount  
 
RESULTS  
Metochromatic substances Red, pink or purple  
Nuclei and other components  
Blue Mast cell granules Purple  



ROMANOWSKY TECHNIQUES 
By Robyn Siebert and John Stirling 

 
History 88-92 
In 1879 Ehrlich described the use of 'neutral' dyes (mixtures of acidic and basic dyes) for the 
differentiation of cells in peripheral blood smears. In 1891 Romanowsky and Malakowsky 
independently developed a method which used mixtures of Eosin Y and 'ripened' Methylene 
Blue that not only differentiated blood cells, but also demonstrated the nuclei of malarial 
parasites. A number of 'ripening' (oxidation or polychroming) techniques were investigated by 
different groups (Unna 1891, Nocht 1898) but the aqueous dye solutions produced were 
unstable and precipitated rapidly. Subsequently, methanol was introduced as a solvent for 
the dye precipitate (Jenner 1899, England; May and Grünwald 1902, Germany) and techniques 
were developed that utilised the fixative properties of the methanolic solution, prior to 
aqueous dilution for staining (Leishman 1901, England; Wright 1902, Germany). Giemsa (1902) 
further improved these techniques by using more controlled methods of oxidation with 
measured amounts of known dyes, and adding glycerol to the methanol solvent to increase 
the solubility and stability of the dyes. 
 
Traditional formulae and mechanism of staining 
 
Traditional Romanowsky-type dyes are produced by oxidation (polychroming) of Methylene 
Blue in aqueous solution, using heat and alkali. The resulting solution contains a mixture of 
Azure A, Azure B, Methylene Violet and Methylene Blue. A measured quantity of Eosin Y is 
then added to produce a 'neutral' dye. The precipitate formed is dissolved in methanol, or a 
mixture of equal volumes of methanol and glycerol, to produce a stable stock solution. 
Working solutions are prepared by diluting the stock solution with distilled water, or an 
aqueous buffer, to allow ionisation of the dyes. Typical staining results obtained using air-
dried, methanol-fixed smears are: 
 
nuclear chromatin                     purple 
nucleoli                                       blue 
'basophilic' cytoplasm               blue 
basophil granules                      purple/black 
neutrophil granules                   purple 
platelet granules                        purple 
eosinophil granules                  pink/orange 
erythrocytes                               pink 
nuclei of parasitic protozoa      red to red/purple 
 
 
The full range of colours obtained cannot be accounted for by ionic binding alone88. The 'red' 
staining of the nuclei of parasitic protozoa is thought to be produced by the azure dye and 
eosin binding to the basic protein protamine, rather than the nuclear chromatin, to produce 
an imino base of the azure dye (which is red). Metachromasia also contributes to the staining 
pattern observed. Mixtures of pure azure B and eosin Y alone can also produce the same 
staining pattern as traditional Romanowsky-type dye mixtures93. 
 
 
Current practice 
 
Romanowsky-type stains are used routinely in haematology and cytology but are not 
commonly applied to tissue sections. The examination of smears or imprints and thin (1-2 µm) 
sections stained with both H&E and a Romanowsky-type stain is recommended for optimal 
evaluation of bone marrow94,95 and lymphoid tissues89,96. Advantages of Romanowsky-type 
staining over haematoxylin and eosin include: demonstration of mast cell granules; 
differentiation of mucosubstances; and identification of blood and marrow cells of different 
lineages and stages of maturation97,98. Numerous modifications of the Romanowsky method 
have been described, particularly for application to tissue sections and, although the various 
techniques may produce slight differences in staining, the basic mechanisms and staining 
effects are the same. The staining obtained in tissue sections is more variable than in smears 
because the protocols used require additional steps (differentiation, dehydration, clearing) 
and tissue sections contain more stainable components98. Some stains are used in 



combination to produce the desired colouring of cell and tissue component as for example 
with the Jenner-Giemsa and May Grünwald-Giemsa techniques. 
 
Specimen preparation 
 
Bone marrow cores require fixation and decalcification before processing. Zenker's fluid, 
which simultaneously fixes and decalcifies tissue, is recommended, but formalin fixation 
followed by mild acid or EDTA decalcification can be used. However, formalin fixation alters 
the expected staining pattern with the nuclei staining dark blue and the cytoplasm pale 
blue100, although the staining of cytoplasmic granules remains unchanged. Decalcification 
causes some loss of cellular detail95 and can also affect the staining pattern 98,101. It may 
also be difficult to obtain good quality, thin (1-2 µm) sections of paraffin-embedded tissue. 
Alternatively, undecalcified tissue can be embedded in resin and thin (2 µm) sections 
prepared, to provide improved cellular morphology. One disadvantage of resin sections is the 
extended staining times required, but these can be significantly reduced when microwave-
assisted techniques are used97. These also produce more intense staining with improved 
contrast, however, the characteristic staining pattern is altered, with RNA-rich sites such as 
nucleoli and 'basophilic' cytoplasm staining purple rather than blue97,102. A 24 hour protocol 
for processing and staining (H&E, Giemsa, reticulin) resin sections without microwaves has 
been described103. 
 
Lymphoid tissue can be processed routinely to paraffin wax or resin and thin (1-2 µm) sections 
prepared. Smears and imprints should be air-dried and fixed in methanol for 1 to 5 minutes 
before staining, depending upon the technique. 
 
FACTORS AFFECTING STAINING 
The Stain 
Stock stains 
Stains are available commercially as dry powders or stock solutions. For storage, powders are 
most stable, and stock solutions in a methanol/glycerol solvent mixture are more stable than 
those in methanol alone. Different brands and batches can produce variable staining and 
therefore reagents should be carefully selected and the stain quality continually 
monitored105. Stock stains should be stored in tightly capped polyethylene containers, in the 
dark at 4°C to prolong shelf life, as they are affected by moisture, contact with metals, 
exposure to light and variation in temperature. 
 
Working solutions 
Working stain solutions are prepared by diluting the stock with distilled water or an aqueous 
buffer. The buffer composition, and the concentration and pH of the working solution (6.0 to 
8.5) all affect staining. The colour of erythrocytes, in particular, is altered by changes in the 
pH (pH 6.0 - red, pH 7.5 - colourless, pH 8.5 - bluish green)92. Working solutions are stable 
for only a few hours and should be freshly prepared in small volumes. Deterioration of dye 
solutions is evidenced by loss of red staining due to eosin precipitation100. 
 
The staining protocol 
The staining time must be long enough to achieve differential staining97,106, but if 
excessive, then effective differentiation may not be possible98. The best differential staining 
is achieved using a more dilute staining solution with a longer incubation time101. 
Differentiation is usually performed in two steps: 1) dilute acetic acid to remove excess blue 
staining and; 2) 95% ethanol to remove excess Eosin. These steps are difficult to standardise 
and sections must be processed individually under microscopical control. 
 
Jenner Giemsa28 for bone marrow sections 
SPECIMEN PREPARATION 
Cut 2 µm thick paraffin sections from tissue fixed in Zenker's fluid or 10% neutral buffered 
formalin. Bone marrow or tonsil are used as control tissue. 
 
REAGENT PREPARATION 
1 Jenner stock solution: 
Jenner stain powder 1 g 
Methanol 400 ml 
(A commercial stock solution can be used). 



Jenner working solution: 
Jenner stock solution 25 ml 
Distilled water 25 ml 
 
 
2 Giemsa stock solution: Giemsa powder 1 g 
Glycerol 66 ml 
Methanol 66 ml 
Mix the powder with the glycerol and place at 60°C for 2 hours. Add the methanol and mix 
well. (A commercial stock solution can be used). 
Giemsa working solution: 
Giemsa stock solution 2.5 ml 
Distilled water 50 ml 
 
 
3 1% acetic acid 
Glacial acetic acid 0.5 ml 
Distilled water 50 ml 
 
 
METHOD 
1 Dewax and rehydrate sections. 
2 Remove mercuric pigment with iodine/thiosulphate if necessary. 
3 Rinse in distilled water. 
4 Rinse in two changes of methanol. 
5 Place sections in working Jenner solution for 6 minutes. 
6 Transfer to working Giemsa solution for 45 minutes. 
7 Rinse rapidly in distilled water. 
8 Differentiate in 1% acetic acid (control microscopically). 
9 Rinse rapidly in distilled water. 
10 Dehydrate rapidly, clear and mount. 
 
 
TECHNICAL NOTE 
May and Grünwald's solution can be used in place of Jenner's but requires a longer staining 
time (45 minutes). 
Lennert's Giemsa96 for lymph nodes 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
SPECIMEN PREPARATION 
Cut 2 µm thick paraffin sections from tissue fixed in Zenker's fluid or 10% neutral buffered 
formalin. Lymph node or tonsil are used as control tissue. 
REAGENT PREPARATION 
1 Working Giemsa solution 
Giemsa stock (Merck) 10 ml 
Distilled water 40 ml 
2 Acetic acid solution 
Add 1-2 drops of glacial acetic acid to 50 ml distilled water. 
METHOD 
1 Dewax and rehydrate sections. 
2 Remove mercuric pigment with iodine/thiosulphate if necessary. 
3 Place sections in working Giemsa solution for 1 hour. 
4 Rinse briefly in acetic acid solution. 
5 Place in 96% ethanol until differentiated (control microscopically. 
6 Rinse in two changes of isopropanol each of 2 minutes. 
7 Clear and mount. 
 
RESULTS (for both methods) 
Nuclear chromatin - dark blue 
Cytoplasm of lymphocytes and monocytes - pale blue 
Neutrophil granules - purple 



Eosinophil granules - pink/orange 
Basophil granules - purple/black 
Nucleoli - blue 
Erythrocytes - pink 
Connective tissue - pink to light purple 
Mast cell granules - dark purple 
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ROTEIRO TÉCNICO PARA IMUNOHISTOQUIMICA 
 

 

INCUBAR AS LÂMINAS NOS SEGUINTES BANHOS: 

(DESPARAFINIZAÇÃO - HIDRATAÇÃO) 

 

REAGENTE CONCENTRAÇÃO TEMPO 

Xilo I 100% overnight ou 30 min. a 

60º 

Xilol II 100% 30 min. (t. amb.) 

Xilol III 100% 15 min. (t. amb.) 

 

Retirar o excesso de xilol 

 

Etanol I Absoluto 05 min. (t. amb.) 

Etanol II Absoluto 05 min. (t. amb.) 

Etanol III 95% 05 min. (t. amb.) 

Etanol IV 80% 05 min. (t. amb.) 

Hidróxido de Amônio 10% em etanol 95% 10 min. (t. amb.) 

 

Passar em 05 Banhos de água destilada (na cuba) 

 

RECUPERAÇAO ANTIGÊNICA 

Conforme orientação do fabricante e padronização do laboratório 

- Descansar em Temperatura Ambiente por 30 minutos 

- Passar em 05 banhos de água destilada (na cuba) 

 
 
 
 
 



BLOQUEIO DA PEROXIDASE ENDÓGENA 

Peróxido de Hidrogênio  10 Volumes 02 banhos de 15 min. 

Peróxido de Hidrogênio 

+ 

Água destilada  

(1:1) 

 

20 Volumes 

 

 

02 banhos de 05 min. 

Peróxido de Hidrogênio 

+ 

Metanol  

(1:1) 

 

20 Volumes 

 

 

02 banhos de 05 min. 

 

Lavar em água corrente por 05 minutos 

Passar em 05 Banhos de água destilada 

 

 

TAMPÃO TRIS-HCl  

 

20Mm. 

03 Banhos de 05 

minutos cada 

 
 

 

INCUBAÇÃO DO ANTICORPO PRIMÁRIO 

(Tempo e Temperatura de Acordo com Padronização de cada Anticorpo) 

OBS: Antes da incubação do anticorpo primário pode se fazer incubação 

com 

BSA 1% para retirada do fundo. 

 

Período de Incubação: 18 h. (Overnight) 

 

DESINCUBAR OS ANTICORPOS LAVANDO AS LÂMINAS EM TAMPAO TRIS-HCL 

20Mm.  

TEMPERATURA AMBIENTE 

03 banhos de 5 minutos cada 

 
 



 

INCUBAÇÃO DO ANTICORPO SECUNDÁRIO 

Tempo e Temperatura de Acordo com Padronização de cada Anticorpo 

DESINCUBAR OS ANTICORPOS 

LAVAR AS LÂMINAS EM TAMPAO TRIS-HCL 20Mm.  

Temperatura Ambiente 

03 banhos de 5 minutos cada 
 
 

 

INCUBAÇÃO EM SOLUÇÃO DE ESTREPTAVIDINA-BIOTINA-PEROXIDASE 

(Tempo e Temperatura de Acordo com Padronização de cada Anticorpo) 

DESINCUBAÇÃO LAVANDO AS LÂMINAS EM TAMPAO TRIS-HCL 20Mm.  

Temperatura Ambiente 

03 banhos de 5 minutos cada 
 
 

 

SOLUÇÃO REVELADORA (DIAMINOBENZIDINA) 

Observar Protocolo Estabelecido 

LAVAR AS LÂMINAS EM TAMPAO TRIS-HCL 20Mm.  

Temperatura Ambiente 

01 banho 

LAVAR AS LÂMINAS EM ÁGUA DESTILADA 

Temperatura Ambiente 

05 BANHOS 

COLORAÇÃO COM HEMATOXILINA DE MAYERS 

De 02 a 05 minutos 

BANHO RÁPIDO EM SOLUÇÃO AQUOSA DE HIDRÓXIDO DE AMÔNIO 

LAVAR AS LÂMINAS EM ÁGUA CORRENTE 

Temperatura Ambiente 

05 min. 

REAGENTE CONCENTRAÇÃO TEMPO 

Etanol I 70% 05 min. 

Etanol II 90% 05 min. 

Etanol III Absoluto 05 min. 



Etanol IV Absoluto 10 min. 

Etanol V Absoluto 10 min. 

Xilol I 100% 05 min. 

Xilol II 100% 10 min. 

Xilol III 100% 15 min. 

 

MONTAGEM DAS LÂMINAS COM PERMOUNT (REVELAÇÃO COM DAB) 

OU 

MONTAGEM DAS LÂMINAS COM GLICERINA (REVELAÇÃO COM AEC) 

 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUÇÕES TAMPÕES 
 

 
A- TAMPAO TRIS-HCL  20 mM 

 
TRIS 2,42 g 
Cloreto de Sódio (NaCl) 8,5 g 

Completar volume para 1000ml com água destilada e acertar pH para 7,4. 
Usar solução de HCl. 

 
 

B- TAMPAO TRIS-HCl  50 mM 
 
TRIS 6,45 g 
Cloreto de Sódio (NaCl) 8,5 g 

Completar volume para 1000ml com água destilada e acertar pH para 7,4. 
Usar solução de HCl. 

 
       Obs:Quando quiser tirar fundo da reação dobrar a quantidade de NaCl 
 

C- PBS – 1X 
 
Cloreto de Sódio (NaCl) 8,5 g 
Na2HPO4 (Di-hidratado) 1,28 g de 0,156 g 
Na2HPO4 (Tetra-hidratado) 0,212 g 
Na2HPO4(monohidratado) 0,136 g 

Completar volume para 1000ml com água destilada  
Acertar pH para 7,6. Usar solução de HCl. 

              
D- PBS – 10X 

 
Cloreto de Sódio (NaCl) 87,0 g 
Na2HPO4 (Di-hidratado) 11,36 g 
KH2PO4 2.72 g 

Completar volume para 800ml com água destilada para volume Mol/L 
Acertar pH para 7,6. Usar solução de HCl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
E- TAMPÃO PARA DILUIÇÃO DO ANTICORPO PRIMÁRIO 

 
 

SOLUÇÃO A 
Água Destilada 20 ml 
Albumina 1 g 
 

+ 
 

SOLUÇÃO B 
Água Destilada 20 ml 
Azida Sódica 1 g 
 
 

 
Deixar as soluções em repouso por 6 horas e depois manter congelado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUÇÃO PARA USO (A + B) 
Tampão TRIS 59 ml 
Solução de Albumina 1,25 ml 
Solução de Azida Sódica 2,50 ml 
 
                                                          Manter em Geladeira 
 
 
 

        F- TAMPÃO ACETATO 
 

 
Ácido Acetato 0,2N (0,1155 mL CH3COOH para 10mL H2O) 
 

7,4 ml 

Acetato de Sódio 0,2M (0,544g CH3COONA para 20ml H2O) 
 

17,6 ml 

Completar volume para o volume de 100 ml com H2O 
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PROTOCOLO PARA REAÇÕES DE IMUNOHISTOQUÍMICA 

 
 

REVELAÇÃO DA REAÇÃO IMUNOHISTOQUÍMICA 
 

A. DIAMINOBENZIDA (DAB) 
 
 

DAB – Sólido (Pó ou Granulado) 
DAB 25 mg 
Tampão TRIS 100 ml 
Peróxido de Hidrogênio 10 V 1,2 ml 

 
Dissolver o DAB em uma pequena porção do tampão TRIS, masserando-o.  

Completar o volume e filtrar em filtro duplo de papel. 
Adicionar o Peróxido de Hidrogênio no momento da utilização da solução.  

 
INCUBAR AS LÂMINAS POR 3 MINUTOS 

Podendo variar de 5 a 30 minutos 
 

LAVAR RAPIDAMENTE EM ÁGUA DESTILADA E CONTINUAR A REAÇÃO 
 
 
 

DAB – Líquido 
DAB 1 gota 
Tampão TRIS 1 ml 

Misturar bem e aplicar (com a pipeta de transferência do Kit) 
Conservar na geladeira 

A solução de uso é estável por até duas semanas: 
Após o uso, lavar bem o tubo e a pipeta com água destilada. 

 
INCUBAR CADA LÃMINA POR 3 MINUTOS, ENCOBRINDO TODO O CORTE 

Podendo variar de 5 a 30 minutos 
 

LAVAR RAPIDAMENTE EM ÁGUA DESTILADA E CONTINUAR A REAÇÃO 
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REVELAÇÃO DA REAÇÃO IMUNOHISTOQUÍMICA 
 

B. AMINOETILCARBAZOL (AEC) 
 
 

AEC – Sólido (Pastilha) 
AEC 02 pastilhas 
Dimetil Formida (DNF) 5 ml 
Tampão Acetato pH 5,0 95 ml 
Peróxido de Hidrogênio 30% (PA) 50 µL 

 
Dissolver as pastilhas do DNF e adicionar Tampão Acetato. 

Filtra em filtro duplo ou em filtro 0,2 m. 
Adicionar o peróxido de Hidrogênio momentos antes de utilizá-lo. 

 
INCUBAR AS LÂMINAS POR 3 MINUTOS 

Podendo variar de 5 a 30 minutos 
 

LAVAR RAPIDAMENTE EM ÁGUA DESTILADA E CONTINUAR A REAÇÃO 
 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
LABORATÓRIO DE HISTOPATOLOGIA 

 
PROTOCOLO PARA REAÇÕES DE IMUNOHISTOQUÍMICA E PCR 

 
 

CONTRACOLORAÇÃO PARA IMUNOHISTOQUÍMICA 
 

A. SOLUÇÃO ALCÓOLICA DE HIDRÓXIDO DE AMÔNIO 
 

Hidróxido de Amônio 10% PA 30 ml 
Álcool Etílico Comercial 95% 270 ml 

 
B. SOLUÇÃO DE HEMATOXILINA DE MAYERS 

 
Hematoxilina  1 g 
Iodato de Potássio 0,2 g 
Hidrato de Cloral ou Dihidratado 50 g 
Água Destilada 1000 ml 
 

Dissolver a hematoxilina na água destilada,aquecendo bastante para melhor 
solubilização. 

Adicionar o Iodato de Potássio e o Alúmen e AGITAR bastante. 
Adicionar o Ácido Cítrico e o Hidrato de Cloral e AGITAR. 

 
Aquecimento e Agitação no Agitador Magnético 

 
ACONDICIONAR EM FRASCO ESCURO. 

 
 

C. SOLUÇÃO SULFOCRÔMICA 
 

Bicromato de Potássio 50 g 
Ácido Sulfúrico 300 ml 
Água Destilada 2000 ml 
 
Dissolver o Bicromato de Potássio em Água Destilada, adicionando lentamente 

e sob agitação o Ácido Sulfúrico,de preferência com o béquer em banho de 
Gêlo. 

 
 

D. SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 10 V (3%) 
 

Peróxido de Hidrogênio PA 50 ml 
Água Corrente  450 ml 
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AGENTES ADESIVOS PARA LÂMINAS 
 

A.ORGANOSILANO 
 

PROTOCOLO 

Limpeza Individual das Lâminas 

Banho das Lâminas em Ácido Clorídrico 1N 20 min. 

Água Destilada 3 banhos rápidos 

Solução Ácido Acético Glacial em Álcool Absoluto (1:3) 20 min 

Secagem das Lâminas  Temperatura Ambiente 

Organosilano 2% em Acetona 20 min 

Água Destilada 3 banhos rápidos 

 

 
PREPARO DOS REAGENTES PARA SILANIZAÇÃO 

 

Ácido Clorídrico (1N) 
 

Ácido Clorídrico PA 10 ml 
Água Destilada 90 ml 

Relação 1:10 (v/v) 
A solução deve ser acondicionada em vidro escuro. 

 
Ácido Acético Glacial 

 

Ácido Acético 25 ml 
Álcool Etílico 75 ml 

Relação 1:3 (v/v) 
A solução deve ser acondicionada em vidro escuro. 

 
Organosilano 2% 

 

Organosilano 2 ml 
Acetona 98 ml 

Relação 1:10 (v/v) 
A solução deve ser acondicionada em vidro escuro. 

 
 
 
 
 
 



AGENTES ADESIVOS PARA LÂMINAS 
 

GELATINA 
 
 

PROTOCOLO 

Limpeza Individual das Lâminas 

Lavagem das lâminas em Água Corrente 1 hora 

Água Destilada 5 banhos rápidos 

Colocação das Lâminas em Solução de Gelatina 2 horas 

Retirar as Lâminas e Colocá-las para Secagem sobre 

Papel de Filtro em Temperatura Ambiente 

12 horas 

(De um dia para outro) 

Armazenagem das Lâminas em Caixas Secas e Limpas Indefinido 

 

 
Preparo dos Reagentes para Gelatinização 

 
 

Solução de Gelatina 
 

Gelatina PA 30 g 
Sulfato de Cromo 3 g 
Sulfato de Potássio 3 g 
Água Destilada 3000 ml 

 
Aquecer bem a Água Destilada no Agitador Magnético 

Com o magneto acionado, adiciona-se a Gelatina ate dissolver, tornando a solução 
clara e transparente. 

Depois se adiciona o Sulfato de Cromo e Potássio (solução esverdeada). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ROTEIRO TÉCNICO PARA IMUNOHISTOQUIMICA 

BIOGEN - SISTEMA LSAB 
 

 

Etapas Prévias 
Desparafinização e hidratação dos cortes microscópicos 

Recuperação antigênica (de acordo com a padronização do laboratório) 
Lavar com solução tampão TRIS 

 

Peróxido de Hidrogênio 
Eliminar o excesso de água e secar ao redor do corte. 

Peróxido de Hidrogênio 3% sobre o corte por 5 min 
Lavar com Água Destilada ou Tampão TRIS 

Descanso em recipiente com Tampão 
 

Incubação com Anticorpo Primário e Controle Negativo 
Eliminar o excesso de tampão e secar ao redor do corte 

Colocar sobre a lamina teste o anticorpo primário e sobre a duplicata desta lâmina o reagente 
controle negativo,suficiente para cobrir o corte . 

Incubar por 40 min 
Obs: para aumentar a sensibilidade da reação variando tempo de incubação e ou diluição do 

anticorpo primário. 
Lavar com tampão e colocar num recipiente com tampão 

 
Link 

Eliminar o excesso de tampão e secar ao redor do corte. 
Incubar por 15 min 

Colocar sobre a lâmina o reagente Link (frasco amarelo), o suficiente para o corte 
Lavar com tampão e colocar num recipiente com tampão 

 
Streptavidina Peroxidase 

Eliminar o excesso de tampão e secar ao redor do corte. 
Colocar sobre a lâmina o reagente streptavidina peroxidase (frasco vermelho) em quantidade 

suficiente para cobrir o corte. 
Incubar por 15 min 

Lavar com tampão e colocar num recipiente com tampão 
 

Cromógeno Substrato 
Eliminar o excesso de tampão e secar ao redor do corte. 

Colocar sobre a lâmina o DAB (k-3467) previamente preparado em quantidade suficiente para cobrir 
o corte. 

Incubar por 3 a 5 min 
Lavar com água destilada 

 
Contracoloração (opcional) 

Colocar a lâmina num banho de Hematoxilina de Mayers por aproximadamente 5 min 
(dependendo da concentração). 

Lavar em água destilada. 
Mergulhar 10x em Água Amoniacal 

Colocar em banho de água destilada ou deionizada por 2 min 
 

Montagem 
Aplique DAKO Faramount (S3025) ou outro de montagem não aquoso 

 
 
 
 
 
 
 



BLOQUEIO DA ATIVIDADE ENDÓGENA DA AVIDINA E BIOTINA 
 

BLOQUEIO DA BIOTINA 
Água Destilada 200 ml 
Claras de Ovo  2 um 
 

Homogeneizar a Solução e Filtra-la 2 ou 3 vezes em Gaze 
 
 

BLOQUEIO DA AVIDINA 
Água Destilada 90 ml 
Leite em Pó Desnatado Molico® 15 g 
 

Homogeneizar a Solução 
 
 

        RECUPERAÇÃO ANTIGÊNICA 
 
 
 
 
 

Lavar as Lâminas com Água Destilada 
 

Solução de Bloqueio da Biotina 10 min 
Água Corrente 5 min 
Solução de Bloqueio da Avidina 15 g 
Água Corrente 5 min 
 

Bloqueio da Peroxidase Endógena 
 

Continuar a Reação 
 
Fonte: 
 
MILLER, et al. Blocking of endogenouos avinding activity in 
immunohistochemistry. Appl Immunohuistochemistry 7(1):63-65, 1999. 
 



RECUPERAÇÃO ANTIGÊNICA 
 

A) USO DA AUTOCLAVE 
 
 

 

1. Antes de ligar: completar recipiente interno do equipamento com água 

destilada; 

 

 

2. Colocar a cuba de vidro contendo as lâminas com o tampão Tris dentro da 

panela. Fechar. Acompanhar a temperatura interna pelo termômetro do 

equipamento. 

 

 

3. Ligar o aparelho. Quando a temperatura do tampão atingir 94ºC, deixar pelo 

tempo de 25 minutos. 

 

 

O equipamento funciona em voltagem de 110 V. 

O sistema esquenta muito cuidado! 

Evitar queimaduras e explosões! Observar sempre o nível de água nos recipientes. 

 

 
 
 
 
 
 



RECUPERAÇÃO ANTIGÊNICA 
 

B) USO DO MICROONDAS 
 
 

 

1. Antes de ligar: programar o aparelho de microondas para 03 tempos sucessivos 

de 05 minutos cada, na potência máxima. 

 

 

2. Colocar a cesta de vidro contendo as lâminas com o tampão Tris dentro do 

microondas. Essa cuba tem que estar dentro de um recipiente plástico 

contendo a solução de Tris.  

 

 

3. Ligar o aparelho e acompanhar a intensidade da fervura da solução. 

 

4. Deixar a solução descansar em temperatura ambiente por 30 min. 

 

O equipamento funciona em voltagem de 110 V. 

O sistema esquenta muito cuidado e não pode haver exposição das lâminas 

diretamente aos raios do aparelho. Sempre que necessário, completar o recipiente 

com solução tampão. 

Evitar queimaduras e explosões! Observar sempre o nível de água nos recipientes. 

 

 
 
 
 



DUPLA MARCAÇÃO: 

HISTOQUÍMICA AGNORS E IMUNOHISTOQUIMICA 
 

INCUBAR AS LÂMINAS NOS SEGUINTES BANHOS 

(DESPARAFINIZAÇÃO – HIDRATAÇÃO) 

 
 

REAGENTE CONCENTRAÇÃO TEMPO 

Xilo I 100% 30 min. 

Xilol II 100% 15 min. 

Xilol III 100% 15 min. 

 

Secagem das lâminas com papel filtro e mudança de cuba 

 

Etanol I Absoluto 05 min. 

Etanol II Absoluto 05 min. 

Etanol III Absoluto 05 min. 

Etanol IV 95% 05 min. 

Etanol V 80% 05 min. 

Hidróxido de Amônio 10% em etanol 95% 10 seg. 

 

Lavar em água corrente por 05 minutos 

Passar em 07 Banhos de água destilada 

 

RECUPERAÇAO ANTIGÊNICA 

Conforme orientação do fabricante e padronização do laboratório 

Descansar em Temperatura Ambiente por 30 minutos 

Lavar em Água Corrente por 10 minutos 

Passar em 05 banhos de água destilada 

 
 

TAMPÃO TRIS-HCl  20Mm. 
03 Banhos de 05 minutos 

cada 

 
 



INCUBAÇÃO DO ANTICORPO PRIMÁRIO 

(Tempo e Temperatura de Acordo com Padronização de cada Anticorpo) 

OBS: Antes da incubação do anticorpo primário pode se fazer incubação com 

BSA 1% para retirada do fundo. 

Período de Incubação: 18 h. (Overnight) 

 

DESINCUBAR OS ANTICORPOS LAVANDO AS LÂMINAS EM  

TAMPAO TRIS-HCL 20Mm.  

TEMPERATURA AMBIENTE 

03 banhos de 5 minutos cada 

 
 

INCUBAÇÃO DO ANTICORPO SECUNDÁRIO 

Tempo e Temperatura de Acordo com Padronização de cada Anticorpo 

Tempo de Incubação: 30 min. 

DESINCUBAR OS ANTICORPOS  

LAVAR AS LÂMINAS EM TAMPAO TRIS-HCL 20Mm.  

Temperatura Ambiente 

03 banhos de 5 minutos cada 
 
 

 

INCUBAÇÃO EM SOLUÇÃO DE ESTREPTAVIDINA-BIOTINA-PEROXIDASE 

Tempo e Temperatura de Acordo com Padronização de cada Anticorpo 

 

DESINCUBAÇÃO LAVANDO AS LÂMINAS EM TAMPAO TRIS-HCL 20Mm.  

Temperatura Ambiente 

03 banhos de 5 minutos cada 
 
 
 

 

SOLUÇÃO REVELADORA (DIAMINOBENZIDINA) 

(Observar Protocolo Estabelecido) 

LAVAR AS LÂMINAS EM TAMPAO TRIS-HCL 20Mm.  

Temperatura Ambiente 

01 banho 



LAVAR AS LÂMINAS EM ÁGUA DESTILADA  

Temperatura Ambiente 

05 BANHOS 

COLORAÇÃO COM HEMATOXILINA DE MAYERS 

De 02 a 05 minutos 

BANHO RÁPIDO EM SOLUÇÃO AQUOSA DE HIDRÓXIDO DE AMÔNIO 

LAVAR AS LÂMINAS EM ÁGUA CORRENTE  

Temperatura Ambiente 

05 mnutos 

REAGENTE CONCENTRAÇÃO TEMPO 

Etanol I 70% 05 min. 

Etanol II 90% 05 min. 

Etanol III Absoluto 05 min. 

Etanol IV Absoluto 10 min. 

Etanol V Absoluto 10 min. 

Xilol I 100% 05 min. 

Xilol II 100% 10 min. 

Xilol III 100% 15 min. 

 

MONTAGEM DAS LÂMINAS COM PERMOUNT (REVELAÇÃO COM DAB) 

OU 

MONTAGEM DAS LÂMINAS COM GLICERINA (REVELAÇÃO COM AEC) 

 
 
-lavar em água deionizada, deixando escorrer durante 10’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Técnica do AgNOR 
 
-solução (c) Álcool-Ácido acético 3:1 (5’) 
-lavar em álcool absoluto 3 vezes 
-lavar em água deionizada,deixando escorrer durante 15’ 
-secar as lâminas com papel filtro, exceto na região das células. Colocá-las na 
câmera úmida.Aplica a solução de prata-gelatina 2:1 (d),deixando por 25’em 
temperatura ambiente. 
Essa etapa deve ser feita toda no escuro. 
-lavar as laminas com água deionizada aquecida a 45ºc 
-lavar em água deionizada,deixando escorrer durante 20’ 
-álcool 50% - desidratação (5’) 
-álcool 70% - desidratação (5’) 
-álcool 80% - desidratação (5’) 
-álcool absoluto – desidratação(5’) 
-álcool-xilol(5’) 
-xilol I – diafanização (5’) 
-xilol II – diafanização (5’)  
-xilol III – diafanização (5’) 
-montagem das lâminas 
 
Técnicas de AgNORs – observações:   
 
-  Preparar a solução de prata (A),na noite anterior. Colocá-la em  vidro 
escuro,envolver em papel alumínio e deixar na geladeira; 
-  A solução de geladeira (b) deve ser preparada (quando se inicia a técnica do 
AgNORs)e colocada na estufa (40ºc)para derreter,Retirar para esfriar antes de 
usar. 
-  Lavar os materiais sujos de prata com ácido nítrico 20% no final. 
 
 

A- Solução de prata 
 
10mL de água destilada 
5g de nitrato de prata 
 

B- Solução de gelatina 
 
50mL de água destilada 
1g de gelatina em pó 
0,5mL de ácido fórmico 
 

C- Solução álcool / Ácido acético 3:1 
 
90mL de álcool absoluto 
30mL de ácido acético 
 

D- Solução Prata / gelatina 
 
10mL da solução de prata (A) 
5mL da solução de gelatina (B) 
 



FIXAÇÃO DE MATERIAL PARA CONGELAÇAO 
 
 
Protocolo 1 
 
-descartar o paraformaldeído num frasco apropriado. 
1. Lavar com PBS 1X(3 vezes de 10 min); 
2. Sucrose 30% 3 vezes de 30 min com sucrose (sucrose 30% em PBS 1x / Ex 
10mL PBS 10X,30g de sucrose e água psp 100mL 
3. Overnight (18h) na sucrose ou até o fragmento afundar; 
4. No dia seguinte para solução meio sucrose 30% OCT durante 2 horas e 
então congelar em OCT; 
 
OBS:agitando (vórtex) e na  gelatina. 
 
 
Preparo do paraformaldeído  
      
 
     Para 250mL de 4% paraformaldeído: 
 

1. Frasco de 250-500mL; 
2. Adicionar 19g de paraformaldeído em frasco estéril; 
3. Com tubo de 50mL adicionar 40mL de água DEPC E 

AGITARGENTILMENTE; 
4. Colocar no microondas por 10 seg. repetidamente ate aquecer aprox. 

80ºc. Não ferver e precaver-se contra vapores. 
5. Adicionar 110ul de NaOH 5 N; 
6. Colocar no microondas por 10seg repetidamente agitando entre as 

repetição ate a solução ficar translúcida; 
7. Adicionar 25mL de PBS 10X e adicionar 50ul de HCL 6M.Trazer o volume 

ate o próximo de 250mL e chegar o pH entre 7.2 e 7.4 . Completar com 
água; 

8. Filtrar a solução se necessário; 
9. Marcar o frasco e deixar na geladeira ate o uso. 

 
 

• Usar máscaras e luvas. 
 
 



Formal a 49% tamponado (100ml)  
  
Fosfato de sódio monobásico 4,0g 
Fosfato de sódio difásico anidro 6,5g 
Água destilada 900mL 
Fixação de 6 a 48 horas 
Fixação de 8 horas- Material de 1mm de espessura 
 
 
 
SOLUÇÃO UNIVERSAL 
 
1 Parte de álcool absoluto (125mL)  
1 Parte de água sanitária (125mL)  
2 Partes de água destilada(250mL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
LABORATÓRIO DE HISTOPATOLOGIA 

 
PROTOCOLO PARA REAÇÕES DE PCR, WESTERN BLOTTING E ELISA 

 
 

SOLUÇÕES PARA ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE 
 

A- EDTA 0,5 M 
 

EDTA 18,61 g 
H2O qsp          1000 ml 

Completar volume para 1000ml com água destilada e acertar pH para 7,5. 
Usar solução de NaOH. 

 
   B- TAMPAO TRIS-Acetato 50 mM 

 

TRIS 242,0 g 
Ácido acético glacial 57,1 ml 
EDTA 0,5M pH 8,0 100 ml 
H2O qsp 1000 ml 
  

       C- TAMPAO TRIS-Acetato 1 mM 
 
TRIS-Acetato 50 mM 40 ml 
H2O qsp 2000 ml 
               

           D- GEL DE AGAROSE 1,5% 
 
Agarose 1,5 g 
TRIS-Acetato 1 mM 100 ml 
 

            E- GEL DE AGAROSE 1,5% 
 
Agarose 1,5 g 
TRIS-Acetato 1 mM 100 ml 
 

        F- TAMPÃO DE AMOSTRA 6X 
 
Azul de Bromofenol 0,025 g 
Glicerol 3 ml 
 

            G- BROMETO DE ETÍDIO 0,3 µg/ml 
 
Brometo de Etídio 10mg/ml 0,025 g 
H2O qsp 100 ml 
 
 

 



 

 
 

              Laboratório de Histopatologia 

           Universidade Federal de Alagoas 

 

 
 
 
 
 

Protocolos Básicos 
 

Cultivo Celular 
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POP.1: Extração de ácidos nucléicos: DNA e RNA 

 

 

OBJETIVO: Instruir os usuários do biobanco quanto aos protocolos indicados 

para os procedimentos de extração de DNA e RNA. 

 
Extração de DNA 

 
1. Pré-ajustar a microcentrífuga refrigerada para que se obtenha a temperatura 

de 4oC. 

2. Transferir toda a solução conservante para um tubo de 1.5mL, tomando o 

cuidado de não transferir pedaços do órgão ou o pellet de células. 

3. Adicionar 0.2mL de clorofórmio para cada 1 mL de TriZOL que foi transferido 

para o tubo. Vortexar vigorosamente até obter uma solução rósea de aspecto 

leitoso. 

4. Centrifugar a 13.000 x g a 4oC por 15 minutos. 

5. Observar as 3 fases da solução: a primeira, aquosa, contém o RNA; a 

interfase branca e leitosa contém principalmente DNA e a fase inferior rósea 

contém predominantemente proteínas. Descartar a fase aquosa superior. 

6. Adicionar 0.3 mL de etanol absoluto para cada 1mL de TriZOL utilizado 

inicialmente e homogeneizar por inversão. 

7. Incubar à temperatura ambiente por 3 minutos e centrifugar por 1900 x g por 

5 minutos a 4oC. 

8. Remover o sobrenadante. Lavar o pellet resultante com uma solução 0.1 M 

de citrato de sódio em etanol 10% na proporção 1mL de solução para cada 

1mL de Trizol® (Invitrogen, Brasil) utilizado inicialmente. 

9. Incubação à temperatura ambiente por 30 minutos, com agitação por vórtex 

a cada 10 minutos. 

10. Centrifugar a 2000 x g por 5 minutos a 4ºC. 

11. Repetir passos 8 a 10 mais uma vez. Para pellets grandes, uma Segunda 

lavagem pode ser necessária. 



12. Suspender o pellet em etanol 75% na proporção 2mL de etanol para cada 

1mL de TriZOL utilizado inicialmente. Incubar por 15 minutos à temperatura 

ambiente, com agitação por vórtex a cada 5 minutos. Centrifugar a 2000 x g por 

5 minutos a 4ºC. 

13. Descartar cuidadosamente o sobrenadante e secar os tubos invertidos em 

fluxo laminar sobre papel filtro por 2 a 10 minutos, dependendo da quantidade 

material extraído. Ressuspender o pellet numa solução de NaOH 8mM, na 

proporção de 450µL de solução para cada 107 células ou 60mg de tecido. O pH 

da solução é aproximadamente 9. No caso de se precisar ajustar o pH, o ajuste 

deve ser feito com tampão TE (Tris-EDTA) ou HEPES. 

14. Após este estágio, a suspensão pode ainda conter debris celular. Para 

removê-lo, centrifugar o tubo a 13000 x g por 10 minutos. O sobrenadante 

contém o DNA e deve ser transferido a outro tubo. Estocar a –70ºC até o 

momento de uso. 



 
Extração de RNA total 

 
O processo de extração de RNA é essencial para execução de diversas 

análises da expressão gênica. Para a obtenção de bons resultados, é vital que 

as sequências de RNA estejam, além de puras, em sua forma mais íntegra 

possível, pois moléculas fragmentadas originam dados de baixa qualidade e 

pouco confiáveis, em especial nas técnicas quantitativas. Uma das maiores 

preocupações na extração de RNA é a sua degradação por ação de 

ribonucleases (RNAses) que são enzimas extremamente resistentes a diversos 

tratamentos, inclusive térmicos. Dentre as diversas técnicas de extração, tem-

se empregado a utilização de agentes desnaturantes fortes, tais como os fenois 

e sais de guanidina que efetuam a lise celular e inativação das RNAses. Além 

disso, a utilização de água DEPC (dietilpirocarbonato - inibidor de RNAase) e 

materiais auto-clavados visam diminuir a contaminação por RNAses. 

Um dos produtos comerciais mais usados é o Trizol, que consiste em uma 

solução monofásica de fenol e guanidina isotiocianato. Durante a extração, o 

Trizol rompe as células e mantém a integridade do RNA. O acréscimo do 

clorofórmio separa a solução em fase aquosa e orgânica, sendo que o RNA 

permanece na fase aquosa. Por fim, o RNA presente na fase aquosa pode ser 

precipitado com isopropanol. Esse método permite ainda que, após a remoção 

da fase aquosa, seja possível recuperar o DNA e proteína por precipitação 

sequencial. 

 
Obs.: 

- Todos os reagentes devem ser tratados com DEPC. 

- Não se esqueçam que o tecido biológico deve ser mantido sempre 

CONGELADO durante o procedimento. LUVAS são essenciais para evitar 

contaminação por RNAase. 

 

 

Materiais: 

Almofariz e Pistiloesterilizados. 
Eppendorfs 
Clorofórmio 
Trizol 
Isopropanol 
H2O DEPC 



Etanol 75% (gelado) 
 

Equipamentos: 

Pipetas 
Microcentrífuga (preferencialmente refrigerada) 
 

Procedimentos: 
 

1- Preparação das amostras:  

a) Macerar o tecido em N2 utilizando o almofariz e o pistilo até que fique com 

aspecto pastoso. Adicionar N2 no almofariz constantemente, evitando que o 

material 

descongele. 

b) Transferir a amostra para o eppendorf e pesar o material segundo desejado. 

 

2- Separação de Fases: 

a) Homogeneizar amostras de tecidos em 1mL do reagente Trizol/100mg de 

tecido. 

b) Incubar a amostra homogeneizada por 5 minutos 15-30⁰C (bancada) 

c) A cada 1mL de Trizol, adicionar 0,2mL de clorofórmio. Tapar os tubos 

contendo as amostras de maneira segura. 

d) Agite os tubos com a mão por 15s e incubá-los a 15-30⁰ de 2 a 3min. 

e) Centrifugar os tubos a 12.000 x g por 10min a 2-8⁰C. 

f) Após a centrifugação, a mistura ficará separada em 3 partes: no fundo do 

tubo uma fase avermelhada (fenol + clorofórmio), uma interfase, e uma fase 

aquosa superior (onde está contido o RNA). A fase aquosa consiste em 

aproximadamente 60% do volume de Trizol utilizado no começo da 

homogeneização. 

 

3- Precipitação do RNA: 

c) Transfira a fase aquosa para um novo tubo. Guardar as fases restantes se 

desejar amostras de DNA e proteínas. 

d) Precipitar o RNA da amostra misturando com álcool isopropílico. Usar 0,5mL 

de álcool isopropílico para cada 1mL de Trizol utilizado. 

e) Incubar as amostras por 15-30⁰C por 10 minutos. 

f) Centrifugar a 12.000 x g por 10min a 2-8⁰C. 



g) O RNA precipitado irá formar um pellet em forma de gel no fundo e nas 
paredes do tubo. 
 
4- Lavagem do RNA: 

a) Remova o supernadante. 

b) Lave o pellet uma vez utilizando etanol 75%, com no mínimo 1mL por mL de 

Trizol utilizado. 

c) Centrifugue não mais de 7500 x g por 5min a 2-8⁰C. 

 

5- Ressuspendendo o RNA: 

a) No fim do procedimento seque rapidamente o pellet a vácuo, ou com ar seco 

por 5-10 minutos. É importante não deixar o pellet secar completamente, pois 

irá diminuir sua solubilidade. 

b) Dissolva o RNA em água livre de RNAse (10 a 15 µl) passando a solução 

pela ponteira algumas vezes. 

c) Congelar a amostra a -80oC ou nitrogênio líquido. 

 
4- Utilização das amostras de RNA: 

 

Anteriormente à utilização de experimentos laboratoriais, faz-se necessário 

verificar a integridade das amostras de RNA extraído, conforme protocolo 

abaixo. Deve-se verificar no gel de agarose, a presença de bandas 18S e 28S, 

representativas das subunidades do RNA ribossomal. 



 
Gel para verificação da integridade do RNA 

 

Preparo do Gel de Agarose 

   Cuba Grande (o gel é maior)                                       Mini Gel 

� 1,2g agarose  - 0,26g agarose 

� 10ml de 10x FA buffer  - 2ml FA buffer 

� 100ml H20 MQ autoclavada  - 20ml H20 MQ 

autoclavada 

 
Aquecer no microondas até dissolver toda a agarose, esperar esfriar e 

acrescentar: 

� 1,8ml de formaldeído                 ou                  - 360µl formaldeído 

� 1µl de brometo de etídio                                  - 0,2µl Brometo de etídio 

 

Obs: Lavar bem o béquer, cuba e demais vidrarias. Enxaguar com água 

destilada e com água MQ autoclavada. Em seguida, borrifar o RNAse 

exterminator (Bioagency) 

 

Tampão de Corrida:  

� 100ml 10x FA buffer  30ml 10x FA buffer 

� 20ml formaldeído  6ml formaldeído               

� 880ml H2O MQ  264ml água MQ        

 

Depois do gel polimerizado, verter o tampão na cuba e deixar por 30min para 

estabilizar. 

Preparo das amostras: 

Preparar em um eppendorf de PCR 

� Sempre preparar 1µg de RNA 

� 2µl de RNA loading 

� Completar o volume para 10µl com H20 RNAase free. 

� Aplicar todo o volume no gel e correr a 100V.  

� Visualizar no transiluminador 

 
 
Tampão: FA buffer 10X 
 



- 200 mMMOPS .................................................................. 41,860 g 
- 50 mM de acetato de sódio .............................................. 6,804 g 
- 10 mM EDTA .................................................................... 10µL 
- água milli Q autoclavada .................................................. q.s.p 1000mL 
- Ajustar pH = 7,0 
 
 
Escrito por: Carlos Alberto de Carvalho Fraga Data: 04/2019 

Revisado por: Luciana Xavier Pereira Data:04/2019 
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POP.2: Extração de proteínas 

 
Extração de proteínas de amostras de tecido 

OBJETIVO: Instruir os usuários do biobanco quanto ao protocolo indicado para 

o procedimento de extração de proteínas. 

 

 Os fragmentos de tecido devem ser congelados a -80°C, em tubos eppendorf, 

sem qualquer solução. 

- Limpar a bancada e pipetas com álcool 70% 

- Separar 01 cx de isopor com gelo 

- Deixar o inibidor de protease no gelo para descongelar. 

- Quando descongelar, preparar o tampão de lise (Ripa buffer + inibidor de 

protease). 

- Cortar o tecido; adicionar tampão de lise na proporção 3,5g: 1 ml. Em 

seguida, macerar ou sonicar. 

- Deixar o tampão de lise agir por 30 min. sobre a amostra (no gelo). Agitar no 

vórtex a cada 10 min. 

- Centrifugar por 15 min. a 4°C – 14.000 rpm. 

- Transferir o sobrenadante para outro tubo, sem tocar no pellet. 

- Colocar, imediatamente, no gelo seco. 



- Identificar as amostras. Manter a -80°C. 

Tampão de Lise “Ripa buffer” 
 
- 1% NP40 * 

- 0,5% desoxicolato de sódio            em tampão PBS 1X 

- 1% SDS 

 

- No momento do uso, acrescentar inibidor de protease ** =      150µl : 1 ml de 

Ripa 

Obs:  

* Nonidet P40 (Roche - # 1754599) 

** Complete mini (Roche - # 11836153001) - protease inhibitor cocktail tablets 

 
 
Escrito por: Carlos Alberto de Carvalho Fraga Data: 04/2019 

Revisado por: Luciana Xavier Pereira Data: 04/2019 
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POP.3: Sala de cultura – Regras Gerais 
 

 
OBJETIVO: Instruir os novos usuários, manter a organização da sala de 

cultura e evitar que contaminações aconteçam. 

 
REGRAS GERAIS: 



• Utilizar equipamentos de proteção individuais: jaleco, luvas, óculos 

(quando necessário). Usar ainda sapatos fechados, calça e as mulheres 

devem se atentar para manterem o cabelo preso; 

o O jaleco deverá ser exclusivo para uso dentro da sala de cultura. 

Existe um pendurador atrás da porta para guardar o jaleco. 

• Nenhum material deve ser retirado da sala de cultura para uso externo; 

• Evitar levar material externo para dentro da sala (com exceção dos 

reagentes para experimento); 

• Manter o ar condicionado ligado com temperatura em torno de 20°C a 

23°C; 

• Limite máximo de quatro pessoas ao mesmo tempo na sala de cultura, 

pois o espaço é pequeno e a chance de contaminação aumenta; 

• Os alunos de Iniciação Científica somente podem realizar experimentos 

sob supervisão dos alunos de pós-graduação; 

• Para utilização dos equipamentos, seguir o manual de instruções ou 

algum protocolo operacional padrão (POP) disponível; 

• Existe atrás da porta da sala de cultura uma lista de compras. Pedimos 

que cada aluno anote nessa lista os materiais de uso comum que 

perceber que estão acabando. Cabe a cada aluno se responsabilizar 

pelas compras especificas de cada projeto; 

• A reposição de nitrogênio líquido deve ser feita mensalmente em todos 

os galões. Sempre que o nitrogênio atingir nível de aproximadamente 22 

cm deverá ser completado. Lembrar de verificar o nível do nitrogênio 

antes que o galão seja preenchido e, após seu preenchimento, verificar 

novamente o nível para que seja feita a diferença do volume; 

• O consumo de CO2 feito pelas estufas deverá ser monitorado a cada 3 

semanas conforme esquema de revezamento de atividades. Caso seja 

necessário pedir outro CO2 procurar Nancy. Recomenda-se sempre 

deixar duas balas de CO2 fechados (um para cada estufa) como reserva; 

• Respeitar as especificações para cultura primária (estufa de cima) e 

cultura secundária (estufa de baixo); 

• Todos os usuários devem participar do revezamento de limpeza 

semanal. A lista com as tarefas e os responsáveis pela limpeza está 

pregada atrás da porta da sala de cultura, bem como disponível na 

agenda online; 



o Caso um aluno inicie as atividades deve procurar pelo 

responsável pelo esquema da limpeza para fazer parte do 

revezamento, assim como se algum aluno parar de trabalhar na 

sala de cultura deve comunicar para que suas atividades sejam 

substituídas; 

o Após exercer suas atividades previstas, sinalizar com um OK na 

lista de atividades atrás da porta; 

• Existem descartes diferenciados. Os descartes azuis devem ser usados 

apenas para células, os vermelhos para sangue e os amarelos para o 

descarte de outras substâncias. Não deixar descarte sujo! 

• Limpar aquilo que sujou! Lembre-se de calcular o tempo do experimento 

incluindo a limpeza após seu término.  
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POP.4: Limpeza da Sala de cultura 
 

 

OBJETIVO: Instruir os novos usuários quanto ao uso e à limpeza da sala de 

cultura. 

 

LIMPEZA GERAL: 
• Todos os usuários da sala de cultura estão convocados para essa 

limpeza que ocorre semestralmente. A data desta limpeza sempre se 

encontra agendada previamente na tabela de revezamento de limpeza 

anexada atrás da porta da sala de cultura; 

• Além da limpeza comum que envolve a assepsia de bancadas, pia, 

banho-maria, estufas, fluxos microscópio e centrífuga, nessa data todos 



os materiais da sala deverão ser retirados e as bancadas e mesas 

limpas com água sabão e álcool 70%.  

 
LIMPEZA DO CHÃO DA SALA DE CULTURA: 

• Sempre que necessário limpar o chão da sala de cultura com água e 

sabão; 

• Se necessário, solicitar a limpeza do chão da sala de cultura por uma 

funcionária para tal função. Comunicar na diretoria acadêmica do 

hospital universitário a fim de agendar o melhor horário para a limpeza. 

 

 
EQUIPAMENTOS 

De maneira geral, sempre utilizar luvas para a limpeza, independente do 

equipamento. 

 

 
BANCADA: 

• Retirar os equipamentos de cima da bancada; 

• Lavar com bucha, água e detergente; 

• Enxaguar a bancada e passar um pano para secá-la; 

• Por fim, álcool 70% em toda bancada e devolver os equipamentos para 

os respectivos lugares. 

 
BANHO-MARIA: 

• Desligar da tomada; 

• Retirar o suporte interior e lavar todo o banho com água e detergente; 

• Lavar com água da torneira e depois lavar com água destilada; 

• Encher o banho com água destilada e ligá-lo na tomada; 

• Secar o equipamento por fora. 

 
CENTRÍFUGA: 

• Certificar que a centrífuga está desligada; 

• Retirar os suportes dos rotores da centrífuga (através de simples 

desencaixe) e desmontar todos componentes de plástico do suporte. 



Limpar os suportes e seus componentes de plástico com água corrente, 

esponja e detergente neutro. Deixar secar a temperatura ambiente; 

 

• Limpar o interior do equipamento e o rotor com o auxílio de um papel 

toalha embebido em álcool 70%; 

• Se houver grande quantidade de sujeira impregnada no fundo da 

centrifuga (derramamento de soluções, meio, material biológico*, etc.) 

usar esponja com detergente neutro levemente umedecida, evitando o 

acúmulo de líquido dentro do bojo da centrifuga. Retirar o detergente 

com pano absorvente levemente úmido, repetindo o procedimento até a 

retirada de qualquer resíduo de detergente; 

• Se houver respingos de material infeccioso passar um papel com 

solução de hipoclorito 2%; 

• Borrifar álcool 70% nos suportes. Certificar que eles estejam 

completamente secos antes de borrifar o álcool; 

• Montar o rotor e os suportes da centrífuga. Após o álcool evaporar 

completamente, fechar o equipamento. 

 

DESCARTES: 

• Sempre limpar os descartes com álcool 70% antes de colocá-los no 

fluxo; 

IMPORTANTE: Atentar para o fato de que os descartes são separados para 

cada finalidade de experimento.  

Azul: células 

Vermelho: sangue ou material biológico 

Amarelo: outros materiais 

• Ao final do experimento, descartar o lixo nos seus devidos lugares 

(ponteiras, plásticos no lixo, pipetas nos sacos que ficam abaixo da pia); 

• Lavar os descartes com água e detergente; 
• Para assepsia dos descartes durante a limpeza semanal limpá-los com 

água, sabão e álcool 70% e irradiá-los por 15 min no fluxo com luz UV. 

 
 
 
DESCARTES DE MATERIAL BIOLÓGICO: 

 

 

 



Culturas que envolvem procedimentos com sangue ou plasma: 
• Utilizar descarte apropriado (marca vermelha) dentro do fluxo. O 

descarte deve conter hipoclorito 5%; 

• Descartar todo material (ponteiras, pipetas descartáveis, tubo Falcon, 

tubo de coleta de sangue, etc.) no descarte contendo hipoclorito 5%; 

• Depois de finalizado o experimento, deixar o material descontaminando 

overnight em hipoclorito 5% com um bilhete identificando o responsável 

pelo material e a pessoa que fará o descarte no dia seguinte; 

• No dia seguinte, descartar em água corrente, dentro da pia, o volume 

residual descontaminado e descartar os tubos no lixo branco. As pipetas 

devem ser transferidas para os sacos que ficam abaixo da pia (sacos 

que envolviam as próprias pipetas novas). Quando o saco encher, 

fechá-lo e descartar no lixo branco. 

o De preferência descartar o conteúdo diretamente no ralo da pia 

para que o material não se espalhe pela mesma e possa provocar 

algum tipo de contaminação. 

ESTUFAS (PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA): 
• Desligar a estufa (também na tomada); 

• Retirar as prateleiras e os encaixes laterais; 

o Lavá-los com água e detergente com o auxílio de uma bucha;  

o Enxaguar e secar; 

o Passar álcool 70%; 

o Esterilizar as prateleiras, em autoclave 

Caso seja necessário, deixar as prateleiras e os encaixes no fluxo com a luz 

UV ligada para melhor assepsia. 

 

• Lavar todo o interior da estufa com água e detergente com o auxílio de 

uma bucha; 

• Retirar a peça com o filtro. Essa peça deve ser lavada com o auxílio de 

um pano umedecido com detergente, com bastante cuidado para não 
molhar o filtro. Após a secagem, limpar a peça com papel toalha 

embebido em álcool 70% (cuidando sempre para não molhar o filtro); 

• Enxaguar a estufa com um pano molhado; 

• Após a secagem, limpar o interior do equipamento com o auxílio de um 

papel toalha embebido em álcool 70%; 



• Colocar os encaixes laterais e as prateleiras; 

• Encher o prato inferior de água destilada; 

• Ligar a estufa e verificar os níveis de CO2 e umidade. 

 

É importante verificar o nível de água da estufa.  

 

FLUXO: 
• Limpar o fluxo com álcool 70% de maneira unidirecional, ligar o motor 

(botão verde) e em seguida irradiá-lo com luz ultravioleta (germicida) 

por 15 minutos; 

• Limpar todos os materiais com álcool 70% antes de colocá-los no fluxo; 

• Utilizá-lo para seu experimento; 

• Terminado o experimento, limpar novamente o fluxo com álcool 70% de 

modo unidirecional e desligar a luz e o motor. 

MICROSCÓPIO: 
• Passar um papel toalha embebido em álcool 70% por todo o 

microscópio; 

• Limpar as lentes das oculares e das objetivas com a solução limpadora 

de lentes (50% éter + 50% isopropanol). 
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POP.5: Limpeza da estufa de CO2 
 
 
 

1. Limpar o fluxo com álcool 70° e irradiar com luz ultravioleta por 15 min; 

2. Transferir todas as garrafas cultura devidamente fechadas presentes na 

estufa para o fluxo durante a limpeza; 



3. Desligar a estufa da tomada; 

4. Lavar toda a estufa com bucha e detergente (tirar as prateleiras e lavá-

las individualmente); 

5. Limpar toda a estufa com álcool 70°C; 

6. Secar a estufa com o auxílio de papel toalha; 

7. Trocar a água do prato na base da estufa (colocar água deionizada, mili 

Q); 

8. Religar a estufa na tomada. A quantidade de CO2 deverá retornar a 5% e 

a temperatura a 37°C. Observar isso; 

9. Enquanto a estufa volta às condições ótimas de cultura (citadas acima), 

provavelmente, ela ficará apitando, o que é normal. Para inibir esse 

barulho basta apertar o mute por alguns segundos (seta para baixo 

próxima à indicação da temperatura). 
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POP.6: Utilização da capela de fluxo 
 
 
 
1. Limpar o fluxo com álcool 70% de maneira unidirecional, ligar o motor 

(botão verde) e em seguida irradiá-lo com luz ultravioleta (germicida) por 15 

minutos; 

2. Limpar todos os materiais com álcool 70% antes de colocá-los no fluxo; 

3. Utilizá-lo para seu experimento; 

4. Terminado o experimento, limpar novamente o fluxo com álcool 70% de 

modo unidirecional e desligar a luz e o motor. 
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POP.7: Preparo do meio de cultura DMEM 
 
 
MATERIAL NECESSÁRIO: 
DMEM em pó high glucose 13,5 g/L; 
Água deionizada; 
NaHCO3 (3,7 g para cada 1 L de solução); 
pHmetro; 
Béquer; 
Descarte; 
Balança; 
Agitador; 
Filtro descartável com vasilha de 1 L; 
Bomba a vácuo. 
 

PROCEDIMENTO: 
1. Diluir o DMEM em pó em água deionizada; 

2. Adicionar 3,7 g de NaHCO3 para cada litro de solução; 

3. Agitar; 

4. Ajustar o pH para 7,4; 

5. Limpar o fluxo com álcool 70% e irradiar com luz ultravioleta por 15 min; 

6. Limpar todo o material a ser colocado no fluxo com álcool 70°C; 

7. Filtrar o DMEM: Usar filtro de 1 litro descartável grande que fica na sala de 

cultura do C. elegans (filtro que já vem com a vasilha de tampa laranja). 

Acoplar o sistema à bomba a vácuo. 
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POP.8: Filtração do meio de cultura DMEM 
 
MATERIAL NECESSÁRIO: 
DMEM puro a 37°C; 
2 Falcons de 50mL; 
Suporte para falcon; 
Algodão embebido em álcool 70%; 
Eppendorfs de 1,5 mL autoclavados; 
Suporte para eppendorfs; 
Seringa 20 Ml BD 
Filtro de 0,20 μm, estéril; 
Descarte; 
Pipetas e ponteiras. 
 

PROCEDIMENTO: 
 
1. Limpar o fluxo com álcool 70 % e irradiar com luz ultravioleta por 15 min; 

2. Limpar todo o material com álcool 70%; 

3. Colocar os eppendorfs no suporte já abertos; 

4. Abrir um falcon de 50 mL e colocar meio suficiente a ser filtrado nele. 

Deixá-lo no suporte; 

5. Abrir a seringa e retirar o êmbolo. Deve-se tomar bastante cuidado para 

que a seringa e o êmbolo não contaminem encostando em algo; 

6. Abrir o filtro. Acoplá-lo à seringa; 

7. Transferir o meio do falcon para a seringa; 

8. Colocar o êmbolo na seringa com cuidado para que o meio não derrame. 

De preferência, ter o descarte embaixo; 

9. Assim que o meio começar a passar pelo filtro, pegar um novo falcon para 

reter o meio filtrado; 

10. Aliquotar o meio filtrado nos eppendorfs devidamente identificados e 

armazenar na geladeira. 
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POP.9: Cultivo celular primário 

 

OBJETIVO: Instruir os usuários do biobanco quanto ao protocolo indicado para 

os procedimentos de cultivo celular primário. 

 

1- Transfira o tecido para um frasco estéril e lave com soro fisiológico com 1% 

de antibiótico 

2- Transfira o tecido para segunda placa, retire gordura e material morto, e faça 

finos cortes de 1 mm cúbico. 

3-Lave por ressuspensão os pedaços em BDD, deixando os pedaços no fundo, 

e descartando o sobrenadante. Repita esse passo um ou mais vezes. 

4- Transfira os pedaços para o frasco de cultura, com 20 a 30 pedaços por 

frasco de 25cm2.  

5- Remova a maior parte do meio e adicione 1 ml de meio de cultura por 25cm2 

6- Coloque os frascos em estufa de a 37ºC por 18-24h 

7- Se os pedaços tiverem aderido então o volume de meio poderá ser 

aumentado em 3-5 dias para 5ml e então trocado semanalmente até uma 

observação substancial do crescimento de células. 

8- Os explantes deverão ser retirados do centro de crescimento com uma pinça 

e transferido para outro frasco retornando ao passo 6. 

9- Substitua o meio do 1 frasco até o crescimento atingir 50% de Confluência, 

neste ponto as células poderão ser repicadas. 
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POP.10: Congelamento de Células 

 
 



OBJETIVO: Congelar alíquotas de células para estoque. 

 
PRINCÍPIO DO MÉTODO: 
 

A linhagem de células PC12 é derivada de um feocromocitoma de 

medula supra-renal de rato. Essas células são bastante utilizadas como cultura 

secundária em estudos para diferenciação de células nervosas. 

O congelamento das células PC12 é útil para estocagem de alíquotas 

das mesmas, uma vez que após muitas passagens (termo utilizado para cada 

repique realizado) as células já acumularam mutações e sua maquinaria não 

permitem resultados muito eficientes para estudo. Assim, o descongelamento 

de uma alíquota de células com poucas passagens permite resultados mais 

confiáveis. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 
Tubo falcon de 15 mL; 

Suporte para tubos falcon; 

Centrífuga a 4°C; 

Banho Maria a 37°C; 

Pipetas e ponteiras; 

Pipetador e pipetas sorológicas; 

Descarte; 

Isopor com gelo; 

Caneta de laboratório; 

Criotubos autoclavados com tampa;  

DMEM puro e filtrado a 37°C; 

DMSO a 37°C; 

Soro Fetal Bovino (SBF) inativado a 37°C; 

PBS 1X estéril e gelado; 

Garrafa de cultura com células PC12 a serem congeladas. 

 
PROCEDIMENTO: 
 
1. Limpar o fluxo com álcool 70% e em seguida irradiá-lo com luz ultravioleta 

por 10 a 15 minutos; 

 
 
Criotubos 

Garrafas de cultura de 
75 cm² e meio de cultura 
DMEM 



2. Limpar todos os materiais com álcool 70% antes de colocá-los no fluxo; 

3. Preparar o meio de congelamento em um tubo falcon. 

DMSO (10%); SFB (30%); DMEM puro filtrado (60%). 

 
Dica: Preparar apenas a quantidade de meio a ser usado no momento, não 
reutilizar o meio preparado em congelamentos futuros, pois o DMSO deve estar 
congelado. 
Dica: Sempre fazer meio de congelamento em quantidade um pouco superior 
ao necessário para garantir que haverá 1mL de meio para cada alíquota. 
 

4. Retirar a garrafa com as células PC12 aderidas da estufa e levá-las ao 

fluxo. Importante: As células para serem congeladas devem estar com 

confluência de 75-85% e com morfologia adequada. 

5. Retirar o meio de cultura das garrafas com as células; 

6. Para uma garrafa de cultura de 75 cm², adicionar 10 mL de PBS 1x gelado 

e, com o auxílio da pipeta sorológica de 10 mL, jorrar o PBS sobre as 

células a fim de soltá-las da garrafa. Deve-se repetir essa etapa até que o 

PBS esteja turvo graças às células soltas; 

7. Transferir o PBS com as células para um tubo falcon de 15 mL; 

8. Centrifugar por 3 a 5 minutos, 800 g a 4ºC; 

9. Retirar o sobrenadante e deixar apenas o pellet branco de células no fundo 

do tubo falcon; 

10. Adicionar o meio de congelamento* e homogeneizar bastante para quebrar 

os grumos de células formados com a centrifugação; 

 

*OBS: A quantidade de meio de congelamento a ser adicionada irá variar 

de acordo com o tamanho do pellet. Para uma confluência de 90%, 10 mL 

de meio de congelamento é o suficiente. 

 

11. Homogeneizar e transferir 1mL para cada criotubo já identificado com a 

linhagem celular, o número de passagens sofridas pelas células, data e o 

nome do responsável pelo congelamento; 

12. Levar os criotubos para um freezer -20°C por 24 horas. Após esse tempo, 

transferi-los para um freezer -80°C por mais 24 horas e finalmente estocá-

los em nitrogênio líquido (temperatura em torno de -180°C). 

 



OBS: O congelamento das células deve ser feito aos poucos, por isso o 

tempo de 24 horas para a transferência dos criotubos para uma 

temperatura mais baixa. Esse fator é importante para conservar a 

morfologia das células e evitar maiores desgastes. 
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POP.11: Descongelamento de Células 

 
OBJETIVO: Descongelar as células para a utilização de uma alíquota com 
menos passagens. 
 
PRINCÍPIO DO MÉTODO: 

Geralmente as células de cultura secundária, como é o caso da PC12, 
são utilizadas até a passagem 30 no máximo. Quando chega em torno da 
passagem 23 já é feito o descongelamento de células estocadas em nitrogênio 
líquido para que a cultura tenha uma melhor qualidade e resultados mais 
confiáveis. 

O descongelamento, ao contrário do congelamento, deve ser feito de 
maneira rápida e o DMSO retirado imediatamente, uma vez que, na forma 
líquida, este reagente é tóxico para as células. 
 
MATERIAL NECESSÁRIO: 
Centrífuga a 4°C; 

Banho Maria a 37°C; 

Microscópio; 

Câmara de Neubauer; 

Garrafa de cultura de 75 cm²; 

Tubo falcon de 15 mL; 

Suporte para tubos falcon; 

Pipetas e ponteiras; 

Pipetador e pipetas sorológicas; 

Descarte; 

Isopor com gelo; 

DMEM completo* a 37°C; 

PBS 1X estéril e gelado; 

Azul de tripan; 

Criotubos com células PC12 a serem descongeladas. 

 



*OBS: DMEM completo = DMEM + 10% de soro fetal eqüino inativado (SFE) + 

5% de soro fetal bovino inativado (SFB) + 1% antibiótico 

penicilina/estreptomicina 

 
 
PROCEDIMENTO: 
1. Limpar o fluxo com álcool 70% e em seguida irradiá-lo com luz ultravioleta 

por 10 a 15 minutos; 

2. Limpar todos os materiais com álcool 70% antes de colocá-los no fluxo; 

3. Retirar o criotubo com as células do nitrogênio líquido e levá-los para o 

banho Maria a 37°C até que elas descongelem completamente; 

4. Após o descongelamento, levar as células para o fluxo. Homogeneizá-las 

cuidadosamente com uma P1000 e transferir 1mL para um tubo falcon de 

15 mL; 

5. Adicionar 9mL de PBS 1x gelado no tubo falcon (9 mL PBS + 1 mL células 

= volume final 10 mL); 

6. Centrifugar por 3 min, 800 g a 4°C; 

7. Desprezar o sobrenadante (dessa forma o DMSO será retirado); 

8. Adicionar 5mL de DMEM completo e homogeneizar bastante para quebrar 

os grumos de células presentes; 

9. Nesta etapa é opcional que se faça a contagem das células na câmara de 

Neubauer a fim de selecionar a quantidade de células a ser transferida 

para cada garrafa de cultura. Para tanto, consultar protocolo de contagem 

de células; 

10. Caso não seja feita a contagem, transferir 5mL de células para uma garrafa 

de cultura de 75 cm²; 

11. Adicionar 5mL de meio de cultura DMEM completo; 

12. Homogeneizar a garrafa de cultura em movimento simulando o símbolo do 

infinito (um oito deitado ) para distribuir as células por igual; 

13. Fechar a garrafa de cultura antes de retirá-la do fluxo; 

14. Observar as células no microscópio para verificar se estão bem distribuídas 

e sem grumos; 

15. Levar a garrafa de cultura com as células para a estufa. Não se esquecer 

de deixar a garrafa entreaberta na estufa. 
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Contagem de células em Câmara de Neubauer 
 

 

OBJETIVO: Realizar a contagem das células a fim de ter um controle da 

quantidade de células a ser trabalhada. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 
Câmara de Neubauer; 
Centrífuga refrigerada a 4 °C; 
Microscópio invertido; 
Banho Maria a 37°C; 
Isopor com gelo; 
Pipetas e ponteiras;  
Pipetador e pipetas sorológicas; 
Falcon de 15 mL; 
Eppendorf de 1,0 mL; 
Contador de células; 
Descarte; 
Garrafa de cultura com as células PC12 aderidas; 
Meio DMEM completo a 37°C; 
Azul de tripan; 
PBS 1 x estéril e gelado; 
 
PROCEDIMENTO: 

 
Câmara de  Neubauer 



1. Limpar o fluxo com álcool 70% e em seguida irradiá-lo com luz ultravioleta 

por 10 a 15 minutos; 

2. Limpar todos os materiais com álcool 70% antes de colocá-los no fluxo; 

3. Com a garrafa de cultura no fluxo, soltar as células com 10 mL de PBS 1x 

estéril e gelado. Deve-se repetir essa etapa até que o PBS esteja turvo 

graças às células soltas; 

 

OBS: Caso a confluência das células esteja muito alta, deve-se lavar 

CUIDADOSAMENTE a garrafa com PBS 1x sem jorrar por cima das 

células para não soltá-las (despejar o PBS na parede lateral da garrafa). 

Dessa forma, as células velhas se soltarão e apenas as células viáveis 

ficarão. Após a (s) lavagem (ns) cuidadosa (s) (1 ou 2 vezes a depender do 

estado das células) com PBS 1x, lavar normalmente a garrafa para soltar 

as células boas. 

 

4. Transferir as células para um tubo falcon de 15 mL. É importante colocar as 

células no isopor com gelo enquanto elas tiverem no processo da 

contagem; 

5. Retirar uma alíquota de 2μL  das células e adicionar a um eppendorf de 1,0 

mL contendo 8μL de azul de tripan. Homogeneizar; 

6. Com uma P10, transferir os 10 μL da mistura na câmara de Neubauer, 

conforme o indicado pela figura; 

 
 

7. Esperar em torno de 2 minutos para a contagem; 

8. Levar a câmara de Neubauer para o microscópio e iniciar a contagem. 

Contar os quadrantes externos (quadrantes com o L da figura); 



 
9. Após a contagem dos quatro quadrantes, utilizar a fórmula para obter o 

resultado final: 

 
Sendo: 

N = quantidade de células/μL 

n = quantidade de células contadas nos quadrantes 

D = fator de diluição, que neste caso é 5 (2 μL de células com 8 μL de azul de 

tripan) 

Q = quantidade de quadrantes contados 

10 = cada quadrado da câmara comporta 0,1 μL, logo multiplicando o resultado 

por 10 tem-se o valor final em células/μL. Caso a multiplicação seja feita por 

104, o resultado será em células/mL. 

 

10. Fazer uma regra de três simples para determinar a quantidade em 

microlitros (μL) de células a ser adicionada em cada garrafa de cultura. Por 

exemplo: 

Número de células contadas ---- 1μL 

Valor desejado de células para cada garrafa ---- X μL 

 

O valor de X será o volume a ser adicionado em cada garrafa de cultura. Se o 

volume final da garrafa for de 10 mL, deve-se adicionar (10 – X) de meio de 

cultura DMEM completo. 
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POP.13: Plaqueamento de células 

 
 

A. PREPARAR LAMÍNULAS 
 
Materiais: 
Placa descartável para colocar o álcool 70% (borrifador com álcool 70°); 

Lamínulas autoclavadas (CONFOCAL- 40 mm x 40 mm); 

Pinça; 

Placas para cada lamínula (60 mm x 60 mm); 

Lenço kimwipes; 

Suporte para eppendorfs; 

Pipetas e ponteiras; 

 

Álcool 70%; 

Poli-lisina 50 μg/mL; 

Meio DMEM completo a 37°C. 

 

Procedimento: 
1. Limpar o fluxo com álcool 70% e irradiar com luz ultravioleta por 15 min; 

2. Passar álcool 70% em todo o material. Borrifar álcool 70% nos dois lados 

de cada lamínula; 

3. Secar cada lamínula cuidadosamente com os lenços kimwipes; 

4. Colocar uma lamínula autoclavada dentro de cada placa; 

5. Adicionar 200 μL de poli-lisina no centro de cada lamínula; 

6. Deixar a poli-lisina em contato com a lamínula por 40 min; 

7. Identificar as placas (data, nome do responsável, número da placa, 

quantidade de células); 

8. Após os 40 min, retirar com uma P200 ou P1000 a poli-lisina das lamínulas 

cuidadosamente (não encostar a ponteira na lamínula); 



9. Com o auxílio de uma P1000, lavar 3 vezes com 200 μL meio DMEM 

completo. 

 
 

B. PREPARAR AS CÉLULAS 
 
Materiais: 
Frasco de cultura com as células a serem plaqueadas; 
Microscópio invertido; 
Pipetas e ponteiras; 
Pipetador e pipetas sorológicas; 
Placas de 35 mm x 35 mm com as lamínulas tratadas (procedimento acima); 
Câmara de Neubauer; 
Falcon de 15 mL; 
Eppendorf de 1,0 mL; 
Contador de células; 
Centrífuga refrigerada a 4°C; 
Microscópio invertido; 
Banho Maria a 37°C; 
Isopor com gelo; 
Descarte; 
Meio DMEM completo a 37°C; 
Azul de tripan; 
PBS 1 x estéril e gelado. 
 
 
Procedimento: 
 
1. Levar a garrafa com as células a serem plaqueadas para o fluxo que já 

está limpo e irradiado do procedimento anterior; 

2. Retirar o meio de cultura; 

3. Soltar as células com 10 mL de PBS 1x estéril e gelado. Deve-se repetir 

essa etapa até que o PBS esteja turvo graças às células soltas; 

4. Transferir as células para um tubo falcon de 15 mL; 

5. Centrifugar por 3 min, 800 g a 4°C; 

6. Descartar o sobrenadante; 

7. Adicionar 5mL de meio DMEM completo e homogeneizar bastante para 

quebrar os grumos formados pela centrifugação; 

8. Retirar uma alíquota de 2μL  das células e adicionar a um eppendorf de 1,0 

mL contendo 8μL de azul de tripan. Homogeneizar; 



9. Com uma P10, transferir os 10 μL da mistura na câmara de Neubauer e 

realizar contagem (ver protocolo de contagem de células na câmara de 

Neubauer); 

 

OBS: É importante colocar as células no isopor com gelo sempre que 
não estiverem sendo utilizadas. 

 

10. Após a contagem dos quatro quadrantes, utilizar a fórmula para obter o 

resultado final: 

 
Sendo: 

N = quantidade de células/μL 

n = quantidade de células contadas nos quadrantes 

D = fator de diluição, que neste caso é 5 (2 μL de células com 8 μL de azul de 

tripan) 

Q = quantidade de quadrantes contados 

10 = cada quadrado da câmara comporta 0,1 μL, logo multiplicando o resultado 

por 10 tem-se o valor final em células/μL. Caso a multiplicação seja feita por 

104, o resultado será em células/mL. 

 

11. Fazer uma regra de três simples para determinar a quantidade em 

microlitros (μL) de células a ser adicionada em cada placa de cultura. Por 

exemplo: 

 

Número de células contadas ---- 1μL 

Valor desejado de células no plaqueamento ---- X μL 

 

12. Plaquear a quantidade X desejada diretamente na lamínula; 

13. Adicionar 500 μL de DMEM e aguardar, ainda no fluxo, 40 minutos para a 

adesão das células na placa; 

14. Adicionar lentamente o restante de meio. Por exemplo: placa de 2,5 mL – 

500 μL = 2,0 mL de meio completo; 

15. Levar para a estufa. 
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POP.14: Repique de Células 

 
 
OBJETIVO: Realizar o repique de células PC12 quando a garrafa de cultura já 

está com confluência muito elevada. Dessa forma é possível renovar a alíquota 

de células, manter a cultura e desenhar novos experimentos. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 
Centrífuga refrigerada a 4 °C; 
Microscópio invertido; 
Banho Maria a 37°C; 
Garrafa de cultura de 75 cm²; 
Isopor com gelo; 
Frasco de cultura com as células; 
Pipetas e ponteiras;  
Pipetador e pipetas sorológicas; 
Falcon de 15 mL; 
Eppendorf de 1,0 mL; 
Câmara de Neubauer; 
Contador de células; 
Descarte; 
Meio DMEM completo a 37°C; 
Azul de tripan; 
PBS 1 x estéril e gelado. 
 

 
 
 
 
PROCEDIMENTO: 
 
1. Limpar o fluxo com álcool 70% e em seguida irradiá-lo com luz ultravioleta 

por 10 a 15 minutos; 

2. Limpar todos os materiais com álcool 70% antes de colocá-los no fluxo; 

3. Com a garrafa de cultura no fluxo, retirar todo o meio de cultura presente; 

Garrafas de cultura de 75 cm² 



4. Soltar as células com 10 mL de PBS 1x estéril e gelado. Deve-se repetir 

essa etapa até que o PBS esteja turvo graças às células soltas; 

 

OBS: Caso a confluência das células esteja muito alta, deve-se lavar 

CUIDADOSAMENTE a garrafa com PBS 1x sem jorrar por cima das 

células para não soltá-las (despejar o PBS na parede lateral da garrafa). 

Dessa forma, as células velhas se soltarão e apenas as células viáveis 

ficarão. Após a (s) lavagem (ns) cuidadosa (s) (1 ou 2 vezes a depender do 

estado das células) com PBS 1x, lavar normalmente a garrafa para soltar 

as células boas. 

 

5. Transferir as células para um tubo falcon de 15 mL; 

6. Centrifugar por 3 min, 800 g a 4°C; 

7. Descartar o sobrenadante; 

8. Adicionar 5mL de meio DMEM completo e homogeneizar bastante para 

quebrar os grumos formados pela centrifugação; 

9. Retirar uma alíquota de 2μL  das células e adicionar a um eppendorf de 1,0 

mL contendo 8μL de azul de tripan. Homogeneizar; 

10. Com uma P10, transferir os 10 μL da mistura na câmara de Neubauer e 

realizar contagem (ver protocolo de contagem de células na câmara de 

Neubauer); 

 

OBS: É importante colocar as células no isopor com gelo sempre que 
não estiverem sendo utilizadas. 

 

11. Após a contagem dos quatro quadrantes, utilizar a fórmula para obter o 

resultado final: 

 
Sendo: 

N = quantidade de células/μL 

n = quantidade de células contadas nos quadrantes 

D = fator de diluição, que neste caso é 5 (2 μL de células com 8 μL de azul de 

tripan) 



Q = quantidade de quadrantes contados 

10 = cada quadrado da câmara comporta 0,1 μL, logo multiplicando o resultado 

por 10 tem-se o valor final em células/μL. Caso a multiplicação seja feita por 

104, o resultado será em células/mL. 

 

12. Fazer uma regra de três simples para determinar a quantidade em 

microlitros (μL) de células a ser adicionada em cada garrafa de cultura. Por 

exemplo: 

 

Número de células contadas ---- 1μL 

Valor desejado de células para cada garrafa ---- X μL 

 

O valor de X será o volume a ser adicionado em cada garrafa de cultura. Como 

o volume final da garrafa de 75 cm² é de 10 mL, deve-se adicionar (10 – X) de 

meio de cultura DMEM completo. 

 

13. Homogeneizar a garrafa de cultura em movimento simulando o símbolo do 

infinito (um oito deitado ) para distribuir as células por igual; 

14. Identificar e fechar a garrafa de cultura antes de retirá-la do fluxo; 

15. Observar as células no microscópio para verificar se está bem distribuída e 

sem grumos; 

16. Levar a garrafa de cultura com as células para a estufa. Não se esquecer 

de deixar a garrafa entreaberta na estufa. 
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Descongelamento de células 

 
1. Tirar os criotubos do nitrogênio e manter no gelo seco. 
2. Descongelar as células na cuba de banho de água a37oC, movimentando o criotubo 

dentro da água (RAPIDAMENTE). 
3. Levar a alíquota para a capela. 
4. Remover o conteúdo de células do criotubo e colocar em um falcon de 15 mL. 

Completar para 8 mL com meio completo. 
5. Centrifugar a 1.500 rpm, durante 5 min. Ou 3.000 rpm por 3 min. 
6. Na capela, remover, cuidadosamente, o sobrenadante. Restará o pellet de células no 

fundo do falcon, juntamente com um pouco de meio. 
7. Ressuspender o pellet em 3 mL de meio completo. Homogeneizar cuidadosamente. 
8. Transferir todo o conteúdo para uma garrafa de 25cm² (ver obs. 1 e 2) 
9. Aproximadamente, após 24 h, verificar se as células aderiram. Trocar o meio. 

 
Obs: 
1. Identificar a garrafa com o tipo de célula, passagem, nome do operador e data. 
 
2. Caso prefira plaquear as células em uma garrafa de 75cm²: 
 
      - Deve-se decongelar pelo menos 2 alíquotas do mesmo tipo celular e da mesma 

passagem.    - Ressuspender o pellet em 10 mL de meio completo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparo da Kanamicina 
 
 

Kanamycin monosulfatefrom Streptomyces kanamyceticus 
Product Number K 4378 (Sigma-Aldrich) 
Formula Weight: 582.58 g/mol 
 
......Sulfato de Kanamicina é um agente antimicrobiano efetivo contra bactérias Gram-
negativas, Gram-positivas e Micoplasma. 
 

Solução de estoque [150mg/mL] 
Modo de preparo (volume: 12 mL) 
- 1,8 g de kanamicina 

- 12 mL de água milli-Q 



 

......Filtrar a solução utilizando um falcon 50 mL , ultra-filtro para seringa e seringa 
descartável 
...... Estocar a 4oC. 
 

Diluição da Solução de estoque 
 

- Adicionar 100 µl da solução de estoque de Kanamicina para cada 100 mL de meio 

preparado. 

- A concentração utilizada será: 150 µg/mL 

 
 

 
 
 
 
 
 

PBS 
 

 

 

PBS 10X 

Volume Final: 1 L 

 

PBS 1X 

Volume Final: 1 L 

 

PBS 1X 

Volume Final: 

500mL 

NaCl 82g 8.234g 4.177g 

Na2HPO4 23.5g 2.35g 1.175g 

NaH2PO4 40g 4g 2g 

pH 7.4 use ddwater 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura primária - Queratinócitos de mucosa bucal 



Desagregação mecânica 
 
 

10. Coletar a amostra em solução Hanks, isento de soro fetal bovino, à temperatura de 
4oC, por no máximo 24 horas, acrescido de antibiótico (100 UI/ml de penicilina, 100 µg 
de estreptomicina, 250 ng/ml de anfotericina). 

- Preparo do meio de coleta:      - antibiótico: 250 µl (Sigma # A5955) 
    - solução Hanks:  qsp.  25 ml 
 

11. Na capela, fazer 3 lavagens do tecido em solução fisiológica (contendo antibiótico) 
durante alguns segundos, para remoção de resíduos de sangue.  

- Solução para lavagem do tecido:    - antibiótico:  250 µl (Sigma # A5955) 
           - solução fisiológica estéril:  qsp.  25 ml 

12. Com o auxílio de um bisturi, sobre uma placa de vidro estéril, seccionar o tecido em 
pequenos fragmentos (aproximadamente 1.0 x 1.0mm). Umedecer os fragmentos na 
solução fisiológica com Atb. 
 

13. Posicionar os fragmentos na placa de cultura com a superfície epitelial voltada para a 
placa. 
 

14. Após devidamente posicionados na placa, gotejar meio de cultura (DMEM+SFB+Atb) 
entre os fragmentos. Incubar na estufa 5% CO2 - 37oC, por aproximadamente 24h, para 
possibilitar a adesão dos fragmentos e, ao mesmo tempo, mantê-los úmidos. 
 

 
 

15. Após 24h, cobrir os fragmentos com DMEM+Atb+10%SFB* 
 
 

* - Preparo do meio de cultura:      Vf: 40ml 
- 1% Atb (Sigma # A5955):   400 µl (100 UI/ml de penicilina, 100 µg de estreptomicina, 250 ng/ml de 
anfotericina). 
- 10% Soro fetal bovino: 4ml 
- DMEM:  36ml (Sigma # A5955) 

16. Observar as células, diariamente, no microscópio de luz invertida. Assim que as células 
epiteliais começarem a dispersar em volta do fragmento de tecido, o meio DMEM 
deverá ser substituído pelo meio K-SFM (meio específico para queratinócitos) 
 

* - Preparo do meio K-SFM:      Vf: 35 ml 



- Extrato de pituitária bovino:  25µg/ml  -   63.86µl 

- EGF: 10ng/ml  -  10 µl 
                            - Atb 1%: 10ng/ml  -  350µl 
- Meio K-SFM:  qsp 35 ml 



 
Cultura primária - Queratinócitos de mucosa bucal 

Desagregação química 
 
 

1. Lavar o fragmento com soro fisiológico. Em seguida, com o auxílio de um bisturi, sobre 
uma placa de vidro estéril, seccionar o tecido em pequenos fragmentos 
(aproximadamente 0.5 x 0.5mm). Umedecer os fragmentos na solução fisiológica com 
Atb. 

2. Colocar os fragmentos em solução de tripsina 0.05%/EDTA 0.02% (Gibco 25.300-054), 
sob agitação branda a 37oC. 

3. Após 30 min., coletar o sobrenadante e neutralizar a tripsina com meio de cultura 
contendo Atb e SFB 10%. 

4. Centrifugar a mistura a 1500 rpm durante 5 min. 
5. Aspirar o sobrenadante e ressuspender as células em meio de cultura* 

 
 

* - Preparo do meio de cultura:      Vf: 40ml 
- 1% Atb (Sigma # A5955):   400 µl (100 UI/ml de penicilina, 100 µg de estreptomicina, 
250 ng/ml de anfotericina). 
- 10% Soro fetal bovino: 4ml 
- DMEM:  36ml (Sigma # A5955) 

6. Trocar o meio a cada 2 dias. 
7. Na 1ª troca, adcionar EGF (10ng/ml)** 

 
 
 
** - Preparo do meio:      Vf: 35 ml 
 
- EGF: 10ng/ml:  10 µl 

- 1% Atb (Sigma # A5955):   350µl (100 UI/ml de penicilina, 100 µg de estreptomicina, 250 ng/ml de 
anfotericina). 

- 10% Soro fetal bovino: 3.5 ml 
- DMEM:  31.2ml (Sigma # A5955) 

 
 

Preparo da Hidrocortisona (HDC) (Sigma) 
Solução de estoque [50µg/mL] 

 
 

Modo de preparo (volume: 1mL) 
- 1 mg de HDC (Sigma) 

- 1mL de etanol absoluto 

 

 

Adicionar 19 mL de DMEM/F12 sem Atb e sem FBS 



 

Para 500 mL de meio: 
- 25mg de HDC (Sigma) = 0.025g 

- 25mL de etanol absoluto 

 
Adicionar 475mL de DMEM/F12 sem Atb e sem FBS 

Filtrar em filtro 0.2µm 

Preparar alíquotas de 12 mL em falcon de 15 mL 



Preparo do meio para as células (SCC imortalizadas) 

Preparo do meio para a cultura das células SCC imortalizadas (ATCC) 
 

 # Para Vol. final de 200 mL:    - 1,6 mL de HDC (utilizar do estoque: 50µg/mL) 

              - 20 mL de Soro fetal bovino    

           - 178,4 mLDMEM/F12 contendo 1% de antibiótico 

(anti-anti) 

 

Preparo do meio para a cultura das células SCC imortalizadas (ATCC) 
 

    # Para Vol. final de 1 litro:   - 8 mL de HDC (utilizar do estoque: 50µg/mL) 

             - 100 mL de Soro fetal bovino    

          - 882 mLDMEM/F12 contendo 1% de antibiótico 

(anti-anti) 

 



 
Preparo do meio KSFM (Gibco) 

 
 

- Para um volume final de 35 ml: 
 

- EGF [10ng/ml]:  10 µl 

- 1% Atb (Sigma # A5955):   350µl (100 UI/ml de penicilina, 100 µg de estreptomicina, 250 
ng/ml de anfotericina). 

- 10% Soro fetal bovino: 3.5 ml 
- DMEM (Sigma # A5955):  31.2ml  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparo do meio de coleta 
 

 
- O meio de coleta é destinado ao acondicionamente de fragmentos de tecidos. 
- A amostra deverá ser adiconado ao frasco contendo o meio de coleta e mantido no 
gelo (4°C) até o procesamento da amostra. 
 
Preparo do meio de coleta:      - antibiótico: 250 µl (Sigma # A5955) 
    - solução Hanks:  qsp.  25 ml 



 
Solução de lavagem das amostras 

 
 

- A solução de lavagem é destinada é destinada à limpeza das amostras coletadas, 
promovendo a lise de hemácias. 
 
- Solução para lavagem do tecido:    - antibiótico:  250 µl (Sigma # A5955) 
           - solução fisiológica estéril:  qsp.  25 ml 



 
 

“DMEM incompleto” 

 

 - O DMEM INCOMPLETO é preparado apenas com antibiótico; sem FBS ou 

suplementos 

1. Para 1 litro de solução, adicionar os sais na ordem descrita abaixo, a 1 litro de água 

Milli Q: 

 

DMEM pó (cat. 12100-038) - GIBCO  13,4 g 

NaHCO3 (bicarbonato de sódio) – Sigma 3,7 g 

2. Acertar pH = 7,2. (HCl ou NaOH 1M) 

3. Acrescentar antibiótico 1% (anti-anti, Gibco) 

4. Esterilizar por filtração (filtro com membrana de 0,22 mm estéril), em cabine de 

fluxo laminar.  

5.Transferir para frasco estéril (identificar: número de lote, data, responsável). 

6. Estocar em geladeira. 

Observação: 

- Pode-se fazer volume grande de meio de cultura incompleto e armazenar em geladeira, 

por três meses.  

- Retirar uma alíquota de cada frasco de meio e submeter a teste de esterilidade, 

incubando a 37º C por 24 horas.  

          “DMEM completo” 

  



- O DMEM COMPLETO é preparado com antibiótico; FBS e/ou suplementos 

Utilizado em ensaios de cultura com incubação, e ou que necessitem de suplementos 

complementares. 

1. Ao volume de DMEM-Incompleto desejado, adicionar: 

Suplementos Proporção 

Soro Bovino Fetal inativado e/ou outros 
suplementos 

10% ou especificado 

2. Esterilizar por filtração (filtro com membrana de 0,22 mm estéril), ou utilizar o 

estoque de DMEM incompleto estéril e adicionar os suplementos também estéreis. 

3. Transferir para frasco estéril (identificar: número de lote, data, responsável). 

4. Armazenar em geladeira, e utilizar dentro de uma semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparo do azul de Trypan para análise de viabilidade celular 

 
 
Objetivo: Observar a viabilidade celular. Em microscópio óptico, células viáveis 
apresentam auto-fluorescência e membrana bem definida.  
.... Células não-viáveis incorporam o corante, apresentando membranas disformes e 
núcleo corado em azul. 
 
Azul de Tripan 0,5% em solução salina 0,85% 
- Água deionizada: 500 mL 
- NaCl (cloreto de sódio): 4,25 g  
- Azul de tripan: 2,5 g  
 
1. Preparar a solução salina com os dois primeiros componentes, por agitação magnética 

em béquer de 1 litro. 

2. Adicionar o Azul de Tripan à solução salina e manter em agitação magnética até total 

dissolução. 



3. Armazenar a temperatura ambiente, por até 06 meses. 

Obs. Depois de algum tempo a solução pode apresentar partículas precipitadas, podendo 

ser filtrada em papel de filtro do tipo Whatman. 

 
Coloração / Diluição 
Observação: A proporção entre corante e suspensão de células deve ser de no mínimo 
1:1. 
- Para uso em diluição: 
Em eppendorf, preparar a diluição das células em Azul de Tripan.  
Exemplo: 
Diluição (1:10): 
- 10 µl de células 
- 90 µl de Azul de Tripan. 
 
- Aplicar 10 µl na Câmara de Neubauer. - Observar em microscópio óptico. 
 
                           Contagem de células em câmara de Neubauer 
 
 
1. Objetivo: contagem global e calcular a concentração de células por mL 
2. Material: 
- Câmara de Neubauer e laminula 
- Álcool 70% 
- Fralda para secagem da câmara 
- Amostra diluída em azul de trypan 
 
3. Procedimento: 
- Lavar a câmara de Neubauer com álcool 70%. Secar a câmara com a fralda e colocar a 
lamínula. 
- Pipetar 10 µL da amostra diluída em azul de trypan. 
- Contar os quatros quadrantes. 
 
- Ajustar a concentração conforme a fórmula: 
N° cels/4 x 10 (10µL pipetados na câmara) x ? (fator de diluição) x 103 (mm3) 
Exemplo: 40 cels x 10/4 x 10 x 103 = 10x 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Obtenção de células endoteliais de veia de cordão umbilical 

Humano 
 



 
 
Materiais: 
 
- 02 ponteiras amarelas ou agulhas com pontas arredondadas 
- 02 seringas estéreis (20 mL) 
- 02 clamps (grampos) para prender as agulhas inseridas nas veias do 
cordão umbilical 
- frascos estéreis de 50mL ou béquer para a coleta das células 
- material cirúrgico (pinça e tesoura) 
- soro fetal bovino 
- tripsina 0,25% 
 
 
Protocolo: 
 

1. Coletar cordão umbilical de 20 a 25cm 
2. Mantê-lo em PBS 
3. Realizar extração das células no mesmo dia da coleta (de 

preferência, com menos de 8h) 
4. Para extrair as células endoteliais, realizar canulação das duas 

pontas da veia, clampeando sobre as agulhas (ou ponteira amarela) 
para que estas não escapem no momento da perfusão 

5. Lavar a veia com PBS, removendo o sangue de seu interior 
6. Fechar uma das extremidades e, pela outra, introduzir a solução de 

tripsina 0,25% até deixar a veia bem cheia 
7. A seguir, manter o cordão a 37°, por 30 min. 
8. Após este período, remover a tripsina usando soro fetal bovino 
9. Para separar as células, realizar centrifugação a 200g durante 10 

min. 
10. Ressuspender  as células em meio de cultura RPMI ou M199, com 

20% de soro humano, heparina 15.000 UI/L e antibióticos 
11. Manter em estufa a 37° e CO2 a 5%. 

 
Cultura de Células: Extração de RNA 

 
 

                  Volumes de reagentes necessários de acordo com a área da 
célula plaqueada (confluência: 50-70%) 
 

 Placa  
24 poços 

Placa  
12 poços 

Placa  
6 poços 

Placa 60mm ou 
garrafa T25 

Placa de 100mm 
ou garrafa T25 
 



Trizol 260µl 440 µl 700 µl 1,0ml 3,0ml 
Clorofórmio 52 µl 88 µl 140 µl 200 µl 600 µl 
Isopropanol 130 µl 20 µl 350 µl 500 µl 1,5ml 
Etanol 75% 260 µl 440 µl 700 µl 1,0ml 3,0m 
Água DNAse/RNAse 
free 

7,5 µl 12,5 µl 20 µl 20 µl 30,5 µl 

 



Gel de Qualidade do RNA 
 

 

Preparo do Gel de Agarose 
 

   Cuba Grande  (o gel é maior)                                       Mini Gel 

ü 1,2g agarose                                                     -  0,26g agarose 

ü 10ml de 10x FA buffer                                    -  2ml FA buffer 

ü 100ml H20 MQautoclavada                            - 20ml H20 MQ autoclavada 

 

Aquecer no microndas até dissolver toda a agarose, esperar esfriar e acrescentar: 

 

ü 1,8ml de formaldeído                  ou                  - 360µl formaldeído 

ü 1µl de brometo de etídio                                  - 0,2µl Brometo de etídio    

 

Obs: Lavar bem o becker, cuba e demais vidrarias. Enxaguar com água destilada e com 

água MQ autoclavada. Em seguida, borrifar o RNAse exterminator (Bioagency) 

 

Tampão de Corrida 

ü 100ml 10x FA buffer                                                            30ml 10x FA buffer 

ü 20ml formaldeído                                                                  6ml formaldeído               

ü 880ml H2O MQ                                                                      264ml água MQ        

 

Depois do gel polimerizado, verter o tampão na cuba e deixar por 30min para 

estabilizar. 

 

 

Preparo das amostras 

Preparar em um eppendorf de PCR 

ü Sempre preparar 1µg de RNA 

ü Adicionar 1 volume de tampão de amostras : 4 volumes de amostra 

ü Completar o volume para 10µl com H20 RNAase free. 

ü Aquecer: 65° - 4 min. 

ü Deixar 5 min. no gelo 

ü Aplicar todo o volume no gel e correr a 100V.  



ü Visualizar no transiluminador   

 

Tampão: FA buffer 10X 
-  200 mM MOPS ……………………………….41,860 g 

- 50 mM de acetate de sódio……………………6,804 g 

- 10 mM EDTA………………………………….10µL 

- água milli Q autoclavada......………………….q.s.p 1000mL 

- Ajustar pH = 7,0 

 
 

 



 


