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ENSAIO COMETA PARA AVALIAÇÃO DE DANO AO DNA 

 
Modalidade: Atualização                                
 
Responsável do Curso: Helena Pereira da Silva Zamith. Doutora em Ciências. 
 
Responsável Substituto: Taline Ramos Conde. Graduada em Tecnologia em 
Processos Químicos e em Farmácia.  
 
Setor / Laboratório ou Departamento Responsável: Setor de Citotoxicidade e 
Genotoxicidade, Laboratório de Toxicologia, Departamento de Farmacologia e 
Toxicologia.do INCQS. 
  
Colaboradores: Renata Calil Lemos, Roseli Maria Domingos e Erika Ferreira Gavião 
Pimentel. 
 
Objetivo: Atualizar conhecimentos sobre a técnica de avaliação de dano e de reparo do 
DNA em células proliferantes e não proliferantes em nível individual empregando-se 
amostras celulares extremamente pequenas.  
 
Perfil do Candidato: Profissionais graduados nas áreas de Farmácia, Biologia, 
Medicina ou áreas afins, oriundos de instituições públicas. 
 
Pré-requisitos: Possuir nível superior e estar vinculado a uma instituição pública. 
 
Regime Didático:  
O Curso será desenvolvido durante uma semana, de 6 a 10 de novembro de 2017, das 
8:00h às 17:00h, com carga horária total de 40h. 
Local: Av. Brasil, 4365 – Manguinhos – Rio de Janeiro, prédio do INCQS. 
 
Número de vagas: 06 (seis) vagas. 

 
Número mínimo de alunos para a realização do curso: 02 (duas). 
 
INSCRIÇÕES: 

a) Período: As inscrições estarão abertas de 13/02/2017 até 05/10/2017. 
 

b) Documentação Exigida: 
- Formulário eletrônico de inscrição preenchido, impresso e assinado - disponível no site 
www.sigals.fiocruz.br > Inscrição > Presencial > Atualização > Instituto Nacional de 
Controle de Qualidade em Saúde (INCQS); 
- Currículo atualizado; 
- Carta de indicação da Instituição de origem (texto livre) justificando e autorizando sua 
participação; 
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- Fotocópia do diploma de graduação; 
- Formulário perfil do candidato preenchido. 
 
A documentação deverá ser entregue pessoalmente ou enviada via SEDEX até 24h 
após o encerramento da inscrição.  
 
Informações que devem constar no envelope de entrega ou de envio: 
 

Curso de Atualização: (colocar aqui o nome do curso) 
Coordenação de Pesquisa e Aperfeiçoamento Acadêmico/Secretaria Acadêmica 
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - FIOCRUZ 
Av. Brasil, 4365 - Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 21040-900 

 
Esta Coordenação não se responsabilizará pelas correspondências que não sejam 
recepcionadas no prazo de até 5 (cinco) dias após a data final de inscrição 
estabelecida no item a. 
 

c) Homologação: Serão homologadas as inscrições que contenham a documentação 
exigida (incluindo todas as assinaturas correspondentes) e oriundas de candidatos que 
estejam de acordo com o exigido no perfil. Documentação postada fora do prazo 
estipulado ou enviada por e-mail não será homologada. O resultado será divulgado no 
site www.sigals.fiocruz.br. A homologação não será objeto de recurso.  
 
SELEÇÃO: 

A seleção será realizada através da análise do Currículo, da Carta de indicação da 
instituição de origem e do formulário perfil do candidato. 

 
a) Critérios de Seleção: Serão aceitos candidatos com formação acadêmica e/ou 

atividades de pesquisa condizentes com a natureza do curso.  
 

b) Resultado da Seleção: O resultado será divulgado no site www.sigals.fiocruz.br  
 

c) Recurso: O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado do processo 
seletivo deverá fazê-lo no prazo de 24h a contar da data de publicação do resultado. 
Para recorrer, o interessado deverá enviar o recurso ao endereço de e-mail 
cpe@incqs.fiocruz.br Todos os recursos serão analisados e a justificativa da alteração 
do resultado do processo seletivo, se for o caso de provimento, será divulgado no site 
www.sigals.fiocruz.br. A resposta ao recurso será remetida para o e-mail utilizado pelo 
candidato para interposição do mesmo. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de 
revisão de recurso 
 

d) Confirmação de participação: O candidato deverá confirmar a sua participação até 
48h após a homologação da seleção ao endereço eletrônico cpe@incqs.fiocruz.br 
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Importante: Caso o candidato não confirme presença sua vaga será 
disponibilizada entre os candidatos não contemplados, sempre obedecendo aos 
critérios de seleção. 

 
CURSO: 

a) Conteúdo Programático:  
1) Princípio e aplicação do teste;  
2) Equipamentos e materiais necessários na execução do ensaio; 
3) Preparação da camada inferior de agarose em lâminas de microscopia; 
4) Realização do ensaio através do tratamento mutagênico in vitro;  
5) Preparação de suspensões de células individuais em lâminas; 
6) Lise das preparações celulares; 
7) Tratamento alcalino e eletroforese do DNA; 
8) Avaliação microscópica do dano ao DNA e análise dos dados obtidos; 
9) Apresentação dos resultados e discussão geral.  

Participação de Taline Ramos Conde, Renata Calil Lemos, Roseli Maria Domingos e 
Erika Ferreira Gavião Pimentel juntamente com a coordenadora nos itens 3 a 8 e na 
expressão dos resultados perfazendo um total de 20 h.  
 

b) Bibliografia:  
1. Anderson, D.; Yu, T.W.; Mcgregor, D.B. Comet assay responses as indicators of 
carcinogen exposure. Mutagenesis, 13: 539-555, 1999. 
2. Azqueta, A. et al. Towards a more reliable comet assay: Optimising agarose 
concentration, unwinding time and electrophoresis conditions. Mutation Research 724: 
41-45, 2011. 
3. Dusinska, M.; Collins, A.R. The comet assay in human biomonitoring: gene-
environment interactions. Mutagenesis, 23 (3): 191-205, 2008. 
4. Burlinson, B., Tice, R., Speit, G. et al. Fourth International Workgroup on Genotoxiciy 
testing: Results of the in vivo Comet assay workgroup. Mutation Research, 627: 31-35, 
2007. 
5. Ehrenberg, L.E; Wachtmeister, C.A.  Safety precautions in work with mutagenic and 
carcinogenic chemicals. In: KILBEY, B.J., ed. Handbook of Mutagenicity Test Procedures.  
2. ed. Amsterdam: Elsevier Scientific.p.751-763, 1984. 
6. Dearfield, K.L. et al. Follow-up actions from positive results of in vitro genetic toxicity 
testing. Environmental and Molecular Mutagenesis, 52: 177-204, 2011. 
7. Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (Brasil). Ensaio Cometa. 
Procedimento Operacional Padrão n° 65.3330.011, Rio de Janeiro, 2015. 
8. OECD-TG 489 OECD Guideline for the Testing of Chemicals: In Vivo Mammalian 
Alkaline Comet Assay Adopted: 26 September 2014 
9. Speit, G.; Hartmann, A. The Comet assay: a sensitive genotoxicity test for the 
detection of DNA damage and repair. Methods in Molecular Biology 314: 275-286, 2006. 
10. Tice, R.R. et al. Single cell gel Comet assay: Guidelines for in vitro and in vivo 
genetic toxicology testing. Environmental and Molecular Mutagenesis, 35: 206-221, 
2000. 
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CERTIFICAÇÃO: 

a) Avaliação: O aluno será avaliado de acordo com sua participação nas atividades 
desenvolvidas no curso e através da frequência acima de 75%. 

 
b) Certificação: Ao término do curso o aluno receberá o Certificado, desde que o 

mesmo apresente aproveitamento e frequência de no mínimo 75% do total do curso. Em 
casos excepcionais, ao término do curso o aluno receberá a declaração de participação 
do Curso de Atualização e posteriormente o certificado será disponibilizado na 
Secretaria Acadêmica para ser retirado. Caso o aluno more fora do município do RJ, o 
certificado será enviado via Correios. 
 
Cronograma: 

Inscrição 13/02 até 05/10/2017  

Homologação da Inscrição 13/10/2017 

Resultado da seleção 20/10/2017 

Recurso Até 23:59h do dia 21/10/2017 

Resultado final 25/10/2017 

Confirmação de presença 27/10/2017 

Data do curso 06 a 10 de novembro de 2017 

 
Informações Adicionais: 
- Curso sem ônus 
- O INCQS não se responsabiliza pelas despesas de passagem, hospedagem, diárias e 
outras decorrentes dos cursos de curta duração (Atualização e Capacitação 
Profissional). 
 
Para outras informações: 
 
Coordenação de Pesquisa e Aperfeiçoamento Acadêmico 
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 
E-mail: cpe@incqs.fiocruz.br  
Homepage: http://www.incqs.fiocruz.br > Ensino  
Tel.: (0-xx-21) 3865-5252  
Horário de Funcionamento: de segunda à sexta de 08h às 12h e de 13h às 17:00h. 
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