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O curso tem como objetivo oferecer uma visão ampla da epidemiologia molecular das
bactérias resistentes, incluindo aspectos da estrutura e do funcionamento dos ácidos
nucleicos, desde a duplicação do DNA até a regulação de sua expressão. São abordados
temas atualizados em microbiologia molecular de bactérias e suas aplicações, bem como uso
de técnicas moleculares no seu diagnóstico. Entendirnento e aplicações dos métodos
moleculares utilizados na detecção de genes de resistência e virulência.

The course aims to provide a broad overview of the molecular epidemiology of resistant
bacteria, including aspecÍs of nucleic acid structure and functioning, from DNA duplication to
regulation of expression. Current issues in molecular microbiology of bacteria and their
applications are drscussed, as well as the use of molecular techniques in their diagnosis.
Understanding and applications of molecular methods used in the detection of resistance and
virulence genes.

Fundamentos de biologia molecular: estrutura e propriedades dos ácidos nucléicos, replicação
do DNA, transcrição e tradução. Técnicas de biologia molecular aplicadas a detecção de
genes em micro-organismos de importância hospitalar: extração de ácidos nucléicos,
hibridização de ácídos nucleicos (RFLP), a reação em cadeia da polimerase e suas variações
(multiplex, RT-PCR, RAPD, AFLP), eletroforese de DNA, PCR em Tempo Real, clonagem
gênica e sequenciamento de DNA. Conceitos em diagnóstico e funcionamento de um
laboratório de microbiologia molecular. Aulas práticas envolvendo extração de DNA, detecção
de genes por PCR, clonalidade por PFGE, testes fenotípicos associados a técnicas
moleculares, Epidemiologia geral e molecular de infecções hospitalares. Prospecção em
banco de dados de genes de interesse de diferentes organismos.

Fundamentals of molecular biology: structure and properiies of nucleic acids, DNA replication,
transcription and translation. Molecular biology techniques applied to the detection of genes in
microorganisms of hospital importance: extraction of nucleic acids, nucleic acid hybridization
(RFLP), polymerase chain reaction and its variations (multiplex, RT-PCR, RAPD, AFLP), DNA
electrophoresis, Real-time PCR, gene cloning and DNA sequencing. Concepts in the diagnosis
and functioning of a molecular microbiology laboratory. Practical c/asses involving DNA
extraction, PCR detection, PFGE clonality, phenotypic ÍesÍs assocrated with molecular
techniques, General and molecular epidemiology of hospital infections. Prospecting in the
database of genes of interest of different organisms.
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Artigos científicos atualizados a serem apresentados na forma de seminários, retirados de
periódicos especial izados.
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Updated scientific afticles to be presented in the form of seminars, taken from specialized
journals.
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