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A seguinte
seguinte lista de referências é uma seleção pessoal. Não prete nde nem de longe ser um a lis ta representa tiv a.

ARTIGOS EM PE RIÓDICOS
1 . The polymerase chain reaction
K. R. N. BA UMFO RTH
J. C lin. Pathol: Mol. Pathol. 52:1-10, 1999.

A rtigo e xcele nte que traz um a v isão panorâm ica bastante com ple ta sobre o PC R.
2 Molecular epidemiology of HIV transmission in a dental practi ce.
CHIN-YIH O U et al.
Science, 256:1165-1171, 1992.

Mostra de forma conv ince nte a importância que estudos filogenéticos podem assumir atualmente. O
trabalho é uma inv estigação e pidemiológica da tra nsmissã o da AIDS de um dentista a v ários pa ciente s.
Graças a estudos filoge né ticos, foi possív el afirma r de m ane ira conclusiv a que e ssa transmissã o hav ia
ocorrido. A partir dele, a prática odontológica nos Estados Unidos sofreu modificações v isando minimiza r ao
má ximo o risco de contá gio e ntre de ntistas/médicos e pacientes. A pesa r de questionado por alguns
pesquisa dore s na época, foi rev isto posteriormente por HILLIS e colaboradores que confirma ra m os dados
inicia is e suas conclusões.
3 . The polymerase chain reaction
TABITHA M. PO WLEDGE
Adv . Phy siol. Educ. 28:44-50, 2004.

A rtigo ra zoáv el (não tão completo qua nto o nº 1) mas be m atual e com alguma compleme nta ções
inte ressantes.
4 . Inibition and facili tation of nucleic a cid am plilfication
IAN G. WILSON
Applied and Env ironm ental Microbiology , 63(10):3741-3751, 1997.

A rtigo m uito interessante que mostra o lado problemá tico da técnica de PCR, aborda gem rarame nte
tratada pelos inv estigadores da á rea, ma s de suma im portância devido à possibilidade de falsos negativ os.
5 . Sorologia negativa e PCR positivo: a im portância da bi ologia molecular para o diagnóstico
de leptospirose aguda em cão.
MA RIA ÂNGELO TEIXEIRA
Clínica V ete riná ria, 73:44-48, 2008.

A rtigo re ce nte em língua portuguesa mostrando a aplicação do PC R na prática clínica. F az uma
com para ção com a s técnica s tra dicionais e, e mbora nã o se aprofunde, coloca o assunto em pa uta para os
clínicos que faze m uso do PC R norm almente.
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