
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolos Experimentais 

 

Este manual disponibiliza exemplos de protocolos experimentais que podem ser realizados 

utilizando os equipamentos do laboratório portátil Lab in a Suitcase. 

Os protocolos aqui descritos apresentam níveis de dificuldade variáveis, baseiam-se em 

experiências elaboradas durante o desenvolvimento do Lab in a Suitcase e em protocolos já 

utilizados por outros laboratórios, utilizando materiais biológicos de origens diversas. Incluímos 

também uma lista de referências bibliográficas clássicas.  
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Protocolo 1 

Caraterização da comunidade bacteriana em insetos 

 
 

1. Coletar insetos (ex. moscas, mosquitos, borboletas ou outro); 

2. Proceder ao registo e identificação morfológica da(s) espécie(s) com o auxílio da câmara 

fotográfica do telemóvel (macrofotografias) e da lupa associada (microfotografias); 

3. Cultivo de bactérias: 

a. Preparar o ambiente de trabalho - esterilizar com etanol 70%; 

b. Sacrificar o insecto (a frio, através de um método mecânico ou outro); 

c. Limpar o inseto: submergir durante 10 segundos em etanol (70%). Logo de seguida, 

submergir durante 10 segundos em lixívia (50%) e depois 10 segundos em água 

estéril; 

d. Num tubo Eppendorf com 500 µL de um meio geral de cultura (ex. Luria Bertani-LB) 

colocar o inseto (inteiro ou partes);  

e. Macerar o material biológico com uma ferramenta nova ou esterilizada e adicionar 

mais 500 µL de meio de cultura; 

f. Retirar 20 µL da suspensão (ou faça uma diluição, ex. 1:10) e espalhar o inóculo numa 

placa com meio de cultura sólido (eg. LB como o meio de uso comum, ou outros meios 

mais específicos); 

g. Preparar réplicas (várias placas da mesma amostra); 

h. Testar também o meio de cultura utilizado, colocando a mesma quantidade de meio 

numa placa nova (controle); 

i. Identificar as placas e colocá-las na incubadora a uma temperatura entre os 27ºC e os 

37ºC. 

4. Isolamento de colónias (não é necessário seguir este passo se for fazer a determinação 

molecular da colónia diretamente): 

a. Após a incubação, observar as placas e fazer toda a caraterização visual (Observa 

colónias? São diferentes umas das outras? Qual o seu aspecto e cor(es)?); 

b. Preparar tubos ou Falcons com meio de cultura (2-5 mL); 

c. Com pontas de pipetas estéreis, isolar cada uma das colónias colocando-as em tubos 

experimentais separados e devidamente identificados; 
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d. Colocar os tubos à mesma temperatura usada no passo 3; 

e. Repetir o mesmo processo para os controles (meio de cultura sem bactérias); 

f. Armazenar as placas do passo 3 a -4ºC para repetir o processo de isolamento de 

colónias posteriormente, caso necessário; 

g. Preparar uma solução stock com a colónia cultivada (ver o protocolo de preparo de 

solução stock em Apêndice). 

Nota: Os passos b a d podem não ser realizados caso não tenha condições para realizar o cultivo de 

bactérias em meio líquido. Porém, estes passos são essenciais para garantir que mantém sempre a mesma 

colónia. 

 

5. Caraterização molecular dos isolados: 

a. A partir de uma placa, suspender uma colónia em 50 µL de água estéril; 

b. Utilizar o preparado para a extração de DNA (use um kit de extracção seguindo as 

recomendações necessárias ou consulte o protocolo de extração de DNA 2 de tecidos 

disponibilizado em Apêndice); 

c. Na reação de PCR utilizar primers para o gene 16s rRNA, específicos para bactérias. 

Caso seja possível, utilizar primers específicos para a identificação de espécies; 

d.  Se for necessário medir a concentração do produto do PCR, purificar e concentrar os 

produtos do PCR extraídos do gel. 

6. Caraterização fenotípica das bactérias isoladas: 

a. Testar o perfil de crescimento de cada bactéria em diferentes temperaturas e medir a 

densidade óptica (DO) das culturas ao longo de vários timepoints com o auxílio do 

densitómetro.  

 

 

 

 

Observações: 

Todo o material utilizado (meio, pinças, etc.) deve estar sempre limpo e esterilizado. 

O Lab in a Suitcase não possui uma incubadora com movimento, o que pode afetar o crescimento de bactérias em 

meio líquido. Alternativamente, pode colocar a incubadora sobre um agitador. Faça as adaptações necessárias, 

dependendo do microorganismo e perguntas que quiser fazer, por exemplo a temperatura a estabelecer ou a 

necessidade de um ambiente aeróbico ou anaeróbico. 
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Protocolo 2 

Análise da qualidade microbiológica de água 

 

1. Colectar amostras de água em locais diversos, usando recipientes estéreis (ex. fonte, água 

parada, rio, mar, etc); 

2. Preparar placas com meio de cultura sólido ou tubos com 500 µL de meio líquido (meio 

geral de cultura, ex. Luria Bertani-LB); 

3. Com uma pipeta estéril transferir 1 mL da amostra e inocular a cultura na placa ou tubo; 

4. Após o cultivo, colocar as placas ou tubos na incubadora com uma temperatura entre os 

22ºC e os 27ºC; 

5. Preparar uma amostra de controle utilizando apenas meio estéril; 

6. Para culturas em meio líquido, comparar a DO da cultura com a DO da amostra controle 

utilizando o densitómetro;  

7. Caraterização molecular dos isolados: 

a. Prosseguir para a identificação molecular de patógenos presentes nas amostras, por 

exemplo Escherichia coli e outros coliformes fecais, através da técnica de PCR. Utilizar 

o meio estéril como controle negativo; 

b. Centrifugar a amostra a 4000 g por 10 minutos; 

c. Remover cuidadosamente o sobrenadante e ressuspender o sedimento numa solução 

tampão de extração; 

d. Utilizar este preparado para a extração de DNA a ser utilizado na reação de PCR (use 

um kit de extracção ou adapte os protocolos de extração de DNA 1 e 2 

disponibilizados em Apêndice); 

e. Na reação de PCR utilizar primers específicos para patógenos diversos. 
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Protocolo 3 

Identificação de patógenos no sangue e amostras de tecido 

 

1. Num recipiente estéril, Coletar amostra(s) de sangue venoso ou de tecido proveniente de 

biópsias; 

2. Preparar o material para proceder à extração de DNA (use um kit de extracção ou addapte 

os protocolos de extração de DNA 1 e 2 disponibilizados em Apêndice): 

3. Caraterização molecular: 

a. Fazer um PCR com primers específicos para as diferentes espécies de parasitas ex. 

Plasmodium sp. (para sangue) e Leishmania sp. (para tecidos). 

 

 

 

 

 
 

Protocolo 4 

Identificação de E.coli em amostras de urina 

 

1. Coletar amostras de  urina em recipiente estéril; 

2. Medir a densidade/turbidez das amostras usando o densitómetro; 

3. Centrifugar a amostra de urina - 10 a 15mL de urina deve ser centrifugada entre 1.500-

2.000 rpm durante 10 minutos; 

4. Descartar o sobrenadante; 

5. Usar o sedimento para extração de DNA (use um kit ou adapte protocolo de extração de 

DNA 2 disponibilizado em Apêndice); 

6. Fazer um PCR usando primers específicos para a bactéria E. coli, permitindo fazer um 

possível diagnóstico de infecção. 
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Protocolo 5 

Deteção de Giardia e Entamoeba em fezes humanas ou de animais 

 

1. Coletar amostras de fezes em recipientes estéreis; 

2. Identificar, se necessário, cistos nas fezes através de técnicas como por exemplo o método 

de Faust - ver Apêndice); 

3. Centrifugar a amostra e remover o sobrenadante; 

4. Fazer a extração do DNA total das amostras (use um kit ou adapte protocolo de extração 

de DNA 2 disponibilizado em Apêndice); 

5. Fazer um PCR usando primers específicos para Giardia e Entamoeba.   

 

 

 

 

 
 

Protocolo 6 

Identificação e registo de patógenos associados a mosquitos 

 

1. Colectar mosquitos adultos; 

2. Proceder ao registo e identificação morfológica das espécies de mosquitos com o auxílio 

da câmara do telemóvel (macrofotografias) e da lupa associada (microfotografias); 

3. Macerar grupos de 5 mosquitos em 500 µL de PBS ou água estéril;  

4. Fazer a extração do DNA total das amostras (use um kit ou adapte protocolo de extração 

de DNA 2 disponibilizado em Apêndice); 

5. Fazer um PCR com primers específicos para as espécies de parasitas. 
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Apêndice 

 

Exemplo de preparo de solução stock de bactérias 

1. As bactérias podem ser armazenadas por mais tempo, estabelecendo-se estoques de 

glicerol. A adição de glicerol estabiliza as bactérias congeladas, evitando danos às 

membranas celulares e mantendo as células vivas.  

2. Faça uma cultura de bactéria e a deixe overnight.  

3. Após o crescimento da bactéria, adicione 500 μL de glicerol a 50% em um tubo de 2 mL, 

com tampa de rosca ou criotubo, misturando delicadamente. 

4. Congele o tubo de estoque de glicerol a -80°C.  

5. Para recuperar bactérias de seu estoque de glicerol, abra o tubo e use uma alça estéril, 

palito de dente ou ponta de pipeta para raspar algumas das bactérias congeladas do topo. 

Não deixe o estoque de glicerol se desfazer. Semeie as bactérias em uma placa de ágar 

LB. 

6. Cultive suas bactérias durante a noite na temperatura adequada. 

 
Notas:  

Os ciclos subsequentes de congelamento e descongelamento reduzem a vida útil.  

Faça a solução de glicerol a 50% diluindo 100% de glicerol em dH20 (água destilada) e esterilize o preparado.  

E os tubos de encaixe rápido não são recomendados, pois podem abrir inesperadamente a -80°C. 

 

 

 

Exemplo de extração de DNA 1 – extração de amostras de sangue 

1. Colocar 3 mL de sangue total num tubo Falcon de 15 mL; 

2. Adicionar 12 mL de  Red blood cell lysis ( 0.01M Tris-HCl pH 7.4, 320 mM sacarose, 5 

mM MgCl2, 1% Triton X 100) e deixar repousar por 4 minutos à temperatura ambiente; 

3. Centrifugar a 5000 Rpm por 5 minutos à temperatura ambiente; 

4. Descartar o sobrenadante cuidadosamente sem tocar no sedimento de células; 

5. Adicionar 1 mL de reagente de lise (0.4 M Tris-HCl, 150 mM NaCl, 0.06 M EDTA, 1% 

dodecil sulfato de sódio, pH 8.0) e misturar rapidamente para ressuspender o sedimento 

de células; 
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6. Adicionar 250 µL de perclorato de sódio (5 M de concentração) e misturar invertendo o 

tubo várias vezes; 

7. Colocar o tubo em banho-maria por 15-20 minutos a 65°C; 

8. Deixar arrefecer até atingir a temperatura ambiente; 

9. Adicionar 2 mL de clorofórmio frio e misturar usando um agitador giratório ou rotativo por 

um mínimo de 30 minutos (para melhores resultados, centrifugar durante mais tempo. Pode 

centrifugar até 60 minutos); 

10. Centrifugação a 4500 Rpm por 2 minutos e transferir a sobrenadante para um tubo de 

Falcon limpo usando uma pipeta estéril; 

11. Adicionar 2-3 mL de etanol frio e inverter o tubo suavemente de forma que o DNA 

12. Coloque 500 µL de etanol a 70% gelado, centrifugue por 5 min a 7000 Rpm, descarte o 

etanol e deixe para secagem na câmara de fluxo por 25 min. Ressuspender o pellet em 

250 µL de solução TE e 0.25 µL de solução de RNase (10 µg/µL) e incubado por 12 h a 

4ºC. 

 

Nota: Adeque a sua extração à amostra utilizada. 

 

 

 

Exemplo de extração de DNA 2: extração de amostras de  tecido 

1. Colocar 0,1 a 0,5 g de tecido no tubo de microcentrífuga (consultar a Nota 1). 

2. Adicionar 0,5 mL de solução tampão de digestão de DNA com proteinase K (consultar 

Nota 2). 

3. Incubar de uma dia para o outro entre 50 a 55ºC, agitando suavemente. 

4. Girar os tubos por 5 segundos a 500 g para coletar a mistura no fundo do tubo. 

5. Adicionar 0,7 mL de fenol:clorofórmio:álcool isoamílico (25:24:1). 

6. Misturar por inversão por 1 h (não usar o vortex). 

7. Centrifugar a 12.000 g por 5 minutos e transferir 0,5 mL da fase superior para um novo 

tubo. 

8. Adicionar 1 mL de etanol 100% à temperatura ambiente e inverter suavemente até que o 

DNA precipite. 

9. Centrifugar o preparado a 12.000 g por 5 minutos e descartar o sobrenadante. 

10. Adicionar 1 mL de etanol 70% (pode ser à temperatura ambiente ou frio) e inverter várias 

vezes.  

11. Centrifugar a 12.000 g por 5 minutos e descartar o sobrenadante. 
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12. Girar os tubos por 5 segundos para coletar qualquer etanol restante no fundo do tubo. 

Remover as últimas gotas de etanol. 

13. Deixar secar ao ar à temperatura ambiente por 10-15 minutos (deixar o DNA secar durante 

mais tempo tornará o DNA difícil de redissolver). 

14. Ressuspender em 100 μL de TE e incubar a 65 ° C por 15 minutos para dissolver o DNA 

(ver Nota 3). 

 

Notas 

1. Alguns tecidos contêm grandes quantidades de tecido conjuntivo e são difíceis de digerir. Estes tecidos 

podem ser triturados antes de serem digeridos com Proteinase K. 

2. A solução de Proteinase K pode manter-se por vários dias a 4°C. 

3. A pipetagem repetida através de uma ponta de calibre estreita pode ajudar neste processo. 

 

 

 

Método de Faust (centrífugo-flutuação em sulfato de zinco)  

1. Diluir 10 g de fezes em 20 mL de água e homogeneizar bem; 

2. Cobrir um copo esterilizado com uma peça de gaze dobrada quatro vezes e filtrar a 

amostra. 

3. Transferir o filtrado para um tubo de Falcon; 

4. Centrifugar a 2500 rpm durante 1 minuto; 

5. Descartar o líquido sobrenadante e ressuspender o sedimento em água; 

6. Repetir os passos 4 e 5 até que o sobrenadante fique com uma cor clara/translúcida;  

7. Descartar o sobrenadante claro e ressuspender o sedimento com uma solução de sulfato 

de zinco a 33% (densidade de 1,18 g/mL);  

8. Centrifugar novamente a 2.500 rpm por 1 minuto; 

9. Os cistos e os ovos leves estarão presentes na película superficial. Recolher esta película 

com uma alça de platina, colocada numa lâmina juntamente com uma gota de Lugol. Cobrir 

a amostra com uma lamínula; 

10. O material deve ser examinado imediatamente uma vez que o sulfato de zinco pode 

deformar os cistos e os ovos. 
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