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 1 . The polymerase chain reaction 
K. R. N. BAUMFORTH 
J. C lin. Pathol: Mol. Pathol. 52:1-10, 1999. 
 A rtigo excelente que traz uma v isão panorâmica bastante completa sobre o PCR. 
 
 

 2  Molecular epidemiology of HIV transmission in a dental practice. 
CHIN-YIH OU et al. 
Science, 256:1165-1171, 1992. 
 Mostra de forma conv incente a importância que estudos fi logenéticos podem assumir atualmente. O  
trabalho é uma investigação epidemiológica da transmissão da AIDS de um dentista a vários pacientes.  
Graças a estudos filogenéticos, foi possível afirmar de maneira conclusiva que essa transmissão hav ia 
ocorrido. A partir dele, a prática odontológica nos Estados Unidos sofreu modificações v isando minimizar ao 
máximo o risco de contágio entre dentistas/médicos e pacientes.  Apesar de questionado por alguns 
pesquisadores na época, foi rev isto posteriormente por HILLIS e colaboradores que confirmaram os dados 
inicia is e suas conclusões. 
 
 

 3 . The polymerase chain reaction 
TABITHA  M. POWLEDGE 
Adv . Physiol. Educ. 28:44-50, 2004. 
 A rtigo razoável (não tão completo quanto o nº 1) mas bem atual e com alguma complementações 
interessantes. 
 
 

 4 . Inibition and facili tation of nucleic acid amplilfication 
IAN G. WILSON 
Applied and Env ironmental Microbiology , 63(10):3741-3751, 1997. 
 A rtigo muito interessante que mostra o lado problemático da técnica de PCR, abordagem raramente 
tratada pelos investigadores da área,  mas de suma importância devido à possibilidade de falsos negativos. 
 
 

 5 . Sorologia negativa e PCR positivo: a importância da biologia molecular para o diagnóstico 
de leptospirose aguda em cão. 
MARIA ÂNGELO TEIXEIRA 
Clínica Veterinária, 73:44-48, 2008. 
 A rtigo recente em l íngua portuguesa mostrando a aplicação do PCR na prática clínica. Faz uma 
comparação com as técnicas tradicionais e, embora não se aprofunde, coloca o assunto em pauta para os 
clínicos que fazem uso do PCR normalmente. 
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