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  As primeiras reações de PCR utilizavam primers projetados manualmente, ou 

seja, baseados inicialmente apenas na sua complementaridade com a seqüência-

alvo. Após este passo, os pesquisadores utilizavam alguns algoritmos para o 

cálculo das temperaturas de Tm e Ta. Para primers de até 20 nucleotídeos, o 

cálculo de Tm pode ser dado pela fórmula de Wallace: 

 

Tm = 2.(A+T)+ [4. (C+G)],  
 
onde A, T, G e C são as quantidades de cada base componente do primer. Para 

mais de 20 nucleotídeos, aplica-se o método de Meinkoth e Wahl: 

 

Tm = 81,5ºC +16,66 (log [Na+]) + 0,41(%GC) – (500/n) – [0,61 (%FA),  
 

onde se aplica a concentração de íons sódio na reação ([Na+]), a porcentagem de 

bases C e G na cadeia do primer (%GC), o número de nucleotídeos deste (n) e a 

eventual porcentagem de formamida (%FA), agente denaturante das cadeias do 

DNA-molde, nem sempre utilizada. Com o cálculo do Tm em mãos, pode-se 

calcular a temperatura de anelamento do primer (Ta), dada por: 

 

Ta = Tm – (5ºC) 
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  Nestas condições, as reações eram mais difíceis de se padronizar, pois não se 

conseguia facilmente um par de primers cuja Ta de cada um era igual ou próxima 

à do outro. Além disso, as bases de dados de seqüências de DNA foram 

popularizadas apenas após a metade da década de 90, dificultando ainda mais a 

procura pelas regiões certas a serem amplificadas.  

Hoje, dispõe-se de várias ferramentas disponíveis via Internet e de uso gratuito, o 

que facilita o desenho de primers, sondas, alinhamento (comparação) de 

seqüências e predição de resultados de reações de PCR, o que facilita o trabalho 

de esquematizar os oligonucleotídeos e poupa tempo e dinheiro que seriam 

gastos em desperdício na padronização de reações, podendo variar o tempo de 

desenho e padronização de primers de inicialmente algumas semanas a até 

poucas horas.  

  Três ferramentas quase essenciais são utilizadas: o NCBI Nucleotide Search 

(http: //www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Nucleotide), que procura 

as seqüências-alvo desejadas; o Primer3 (http://www-genome.wi.mit.edu/cgi-
bin/primer/primer3_www.cgi), que procura ou confere dados sobre primers e 

sondas; e o NCBI BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/), que confere as 

seqüências obtidas a partir dos dados dos primeiros. Portanto, o trabalho é 

dividido em três partes: I) procura das seqüências que se quer amplificar pelo 

NCBI Nucleotide Search; II) procura ou conferência de primers pelo Primer3; III) 

conferência do segmento amplificado (que pode ser obtido diretamente pelo 

Primer3) utilizando o BLAST. 
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NCBI Nucleotide Search 
 

O NCBI Nucleotide Search é um serviço via web que possui um enorme banco de 

dados contendo todos os genes já descobertos, incluindo os do homem, 

camundongo, rato, algumas plantas, protozoários, fungos, bactérias e vírus. O 

primeiro passo é procurar a seqüência do gene de interesse neste banco de 

dados. 

 
A tela inicial tem um campo onde se escreve o nome do gene de interesse em 

inglês. Para refinar a pesquisa, pode-se colocar em conjunto o nome do 

organismo que possui este gene, também em inglês. 
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Os resultados da pesquisa são mostrados em uma lista que contém links, que por 

sua vez remetem à página da seqüência escolhida. Os códigos de cada link são 

exatamente o número de registro desta seqüência na base de dados do NCBI. 

Para a escolha da seqüência certa, prevalece o bom senso: evitar títulos muito 

complicados, dando preferência a seqüências com títulos simples e objetivos. 

Também deve-se ter cuidado de escolher qual a biblioteca, também indicada pelo 

título: cDNA, DNA, mini-exon, complete codons sequence, etc. Estes dados 

devem condizer com o objeto de estudo. Assim, se precisa-se de uma RT-PCR 

específica para interferon gama, por exemplo, deve-se preferencialmente escolher 

as bibliotecas de cDNA; para uma PCR qualitativa que amplifique genes ligados a 

doenças genéticas (como diagnóstico), deve-se escolher as bibliotecas de DNA, e 

assim por diante.  
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Após a escolha da seqüência, é aberta uma página que mostra muitas 

características da seqüência: o nome do organismo e do tipo celular de onde este 

gene foi isolado, o nome da proteína proveniente (quando a seqüência é uma 

região codificável do genoma), a classe da proteína (receptor, citocina, proteína 

estrutural, etc.), o artigo científico onde a seqüência foi publicada, a tradução 

(seqüência de peptídeos da proteína gerada), informações sobre os locais de 

início de transcrição e tradução, entre outras.  
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No entanto, o item de interesse direto é a seqüência de bases apresentada. Esta 

seqüência possui ao seu lado esquerdo números que indicam a contagem dos 

pares de base desde o ponto inicial. Também para facilitar a contagem e cópia da 

seqüência, as bases são divididas em grupos de dez elementos. 

A seqüência deve ser copiada (selecionar e teclar CtrL+C) e colada em um 

arquivo do tipo texto (*.doc, *.txt, *.rtf, etc.). Este arquivo texto é a base de dados 

para o próximo passo, durante a utilização do programa Primer3. 
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Primer3 
 
Tendo em mãos a seqüência obtida no NCBI Nucleotide Search, passa-se á etapa 

de “desenho” de primers propriamente dita. O software Primer3 possui algoritmos 

capazes de determinar qual o melhor par de iniciadores para amplificar um 

segmento de DNA, além de determinar o Tm médio (média dos Tm ´s dos dois 

primers), o tamanho do produto da amplificação, a porcentagem de pares G/C, 

entre outras condições. Trata-se de um programa totalmente customizável, que 

pode aceitar várias possibilidades referentes às condições de reação. Ainda é 

capaz de idealizar sondas para hibridização e de verificar um par de primers já 

existente, testando-o contra a seqüência-alvo. 

 
A primeira página do programa mostra um campo, onde a seqüência deve ser 

retirada do arquivo texto e inserida. Logo abaixo, existem caixas de verificação 

que pedem o tipo de oligonucleotídeo a ser pesquisado: Left primer (ou Sense), 

Right primer (ou Antisense) ou um sonda de hibridização interna. No caso 

estudado aqui, apenas as caixas referentes aos primers serão utilizadas. 
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Rolando-se a página para baixo, têm-se campos para a edição de alguns 

parâmetros, importantes na escolha dos primers: 
Sequence Id: Nome da seqüência. Opcional 

Targets: Regiões da seqüência que se quer amplificar. Deixar este campo em 

branco significa que todas as regiões da seqüência podem anelar-se com um 

primer. Se não se deseja este nível de abrangência, pode-se restringir a região a 

ser amplificada, usando colchetes no próprio campo da seqüência para marcar 

esta região. 

Excluded Regions: O oposto da opção anterior. A seleção destas regiões é feita 

utilizando-se os sinais “<” e “>” para marcar a(s) região(ões) que não deve(m) ser 

amplificada(s). 
Product Size Ranges: Tamanhos de produto aceitos. Pode-se escolher então 

qual o tamanho preferido do produto em pares de bases . 
Number to Return: Indica o número máximo de pares alternativos de primers que 

o programa deve oferecer após o processo. 
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Primer Size: Tamanho mínimo, ótimo e médio do primer que se deseja criar. 

Recomenda-se que este número seja maior que 15 pares de bases e não maior 

que 35 pares de bases em condições normais. 

Primer Tm: Temperatura mínima, ótima e máxima de melting do par de primers. 

Recomenda-se a escolha de números entre 45ºC e 72ºC, para garantir a 

especificidade da amplificação. 
Primer GC%: Concentração de bases G e C nas cadeias dos primers. Salvo em 

casos especiais, recomenda-se a escolha de valores de até 60%, pois 

concentrações mais altas podem causar aumento excessivo da temperatura de 

anelamento, dificultando assim a padronização da reação. 
Salt Concentration: Refere-se ao conteúdo total de íons metálicos (em nM) na 

solução. O valor que o programa oferece (50nM) é adequado na grande maioria 

dos casos. 

Os demais parâmetros não são utilizados rotineiramente. Estes parâmetros dizem 

respeito à estabilidade térmica dos primers, sua chance de formar dimers, self-
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dimers, hairpins, sua energia cinética e outros fatores. Sua utilização não será 

abordada aqui por não ser usual; estes dados são utilizados em casos específicos 

apenas. Após o preenchimento correto dos parâmetros, clica-se na tecla Pick 
Primers, logo abaixo das funções “Liberal Base” e “Show Debugging Info”. 

 
A janela de resultados mostra inicialmente o par de iniciadores que o programa 

julgou mais adequada para a amplificação em questão, levando em conta os 

parâmetros fornecidos pelo usuário. Mostra não apenas a seqüência de cada 

primer, mas também a região onde estes se anelam ao DNA-molde, seu tamanho 

em pares de base, o Tm de cada um e os valores ed %GC. Outros valores são 

mostrados, com importância apenas para casos específicos. 
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Rolando-se a página até o fim, pode-se observar alguns pares alternativos. Estes 

pares também podem ser utilizados, porém com maior parcimônia, pois não são 

tão adequados à reação quanto o primeiro par, já visto. 
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No meio da página, o programa fornece a região amplificada, delimitada por uma 

série de sinais “>” representando a região de anelamento do Sense primer e de 

sinais “<” indicando a região onde o Antisense primer foi complementar ao DNA 

molde. A seqüência delimitada por estes sinais deve ser copiada, e salva num 

arquivo texto, a exemplo da seqüência obtida nos bancos de dados do NCBI. 
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BLAST 
O BLAST é talvez o melhor programa de alinhamento de seqüências que existe. 

Pela sua interface, é possível inserir uma seqüência genérica, e compara-la com 

todos os genes já seqüenciados até o momento. Como verificação final do 

processo de idealização de primers, deve-se inserir a seqüência obtida pelo 

Primer3, correspondente à amplificação de interesse e confrontá-la com o banco 

de dados do BLAST. Este processo elimina erros, impedindo que os primers 

amplifiquem uma seqüência errada e mostra a possibilidade de reações cruzadas. 

 
O programa estará disponível após acessar o link “Standard nucleotide-nucleotide 

BLAST [blastn]” 
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Nesta página, existe o campo de preenchimento, onde deve-se colocar a 

seqüência obtida pelo Primer3. Feito isto, basta clicar no botão “BLAST!”, 

localizado no pé da página. A interface amigável e os controles intuitivos são 

provavelmente a maior razão do sucesso deste programa, que já conta mais de 

uma década de existência. 
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O programa apresenta uma tela de comando, com informações sobre o número do 

pedido de alinhamento de seqüências. Para passar desta etapa, basta clicar em 

“Format!” 
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Esta foto já mostra a página de resultados do BLAST. Rolando-se a página, têm-

se os resultados dos alinhamentos de acordo com seu grau de similaridade com 

as seqüências do banco de dados. 
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Neste quadro o programa apresenta um gráfico que mostra todas as seqüências 

encontradas. Para cada grau de similaridade, uma cor é atribuída ao trecho de 

DNA do banco de dados. 
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Esta lista mostra o mesmo da figura anterior, agora priorizando as informações 

sobre as seqüências similares ao fragmento de DNA que o usuário inseriu. Neste 

ponto deve-se procurar o nome do gene que se quer amplificar. Quanto mais perto 

do início o gene de interesse estiver, mais fiel será a amplificação. Em resumo, se 

o gene de interesse for o primeiro da lista, os primers desenhados com o Primer3 

amplificam exatamente o trecho certo de DNA.  
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A utilização de softwares como BLAST e Primer3 é de grande valia, poupando 

tempo e dinheiro na padronização de reações de PCR e servindo como referência. 

Algumas revistas científicas só aceitam primers cuja seqüência foi verificada pelo 

BLAST, e desenhados por programas como o Primer3.  

Apesar de reduzir o tempo de padronização, a experimentação nunca pode ser 

substituída pelo uso de simulações em computador. As temperaturas de 

anelamento dos primers obtidos por todo este processo, desde a busca no NCBI 

até a verificação pelo BLAST , deve ser verificada experimentalmente antes de se 

começar a sua utilização.  


