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1- Introdução a Biologia Molecular

ALBERTS et al, 2017; PINHO, 2006.

- Área da biologia que estuda os organismos do ponto de vista molecular, focando 

principalmente no RNA e no DNA→ Visa entender os fenômenos biológicos e como eles se 

relacionam com o material genético dos seres vivos.

- Principal objetivo: compreender e estudar os processos de replicação, transcrição e tradução do 

material genético. Além disso, estuda as regulações desses processos e seus possíveis erros e 

características.

- Importante ferramenta para auxiliar no diagnóstico clínico→ doenças genéticas, hematológicas, 

neoplásicas e infecciosas, contribuindo também no

estabelecimento da cura e de um tratamento eficaz.



2- Aplicações da Biologia Molecular na Área de Infectologia

A metodologia foca na obtenção, identificação e caracterização do material genético quer seja de um 

paciente ou de um agente infeccioso.

• Diagnóstico das Infecções;

• Tipagem / Identificação Bacteriana, Viral, Fúngica,

Parasitária (obs: alguns microorganismos – cultura

dificultada, ex. H. pylori, Tb, Hanseníase, etc);

• Estudo dos Mecanismos de Resistência ;

• Avaliação Epidemiológica;

• Estudo do Microbioma;

No caso de algumas moléstias 
causadas por vírus, a utilização da 

PCR é importante não apenas 
para a detecção, mas para a 
mensuração da carga viral.



• Vantagens:

Baixa concentração do agente;

Versatilidade de amostras;

Viabilidade do organismo (condições de  .

. acondicionamento e fase clínica da doença);

Alta sensibilidade e especificidade –

. resultados mais precisos e confiáveis;

Diagnóstico de alta performance e rápido,      

. fornecendo diagnóstico precoce e otimizando 

.         o tratamento (diagnóstico + mensuração);

Permite maior reprodutibilidade dos ensaios,

contando com protocolos práticos e kits de 

fácil utilização e possibilidade de automação

3- Vantagens e Desvantagens das Técnicas



• Desvantagens:

Necessita padronização, infraestrutura, equipamentos e técnico (dificuldade para amostras de     

.        campo / banco de sangue);

Alto custo;

Contaminação da amostra e presença de inibidores;

Viabilidade dos agentes RNA: RNAse;

Pode não ser adequada no diagnóstico de algumas 

.        doenças nas quais parasita estrategicamente se esconde.

3- Vantagens e Desvantagens das Técnicas



4- Metodologias Existentes para Detecção e Acompanhamento de 
Doenças Infecciosas

Existem técnicas para detecção de fragmentos de DNA / RNA específicos, além do sequenciamento genético. 

Alguns exemplos:

- Eletroforese comum ou em campo marcado (PFGE – clonalidade);

- Hibridização in situ / Fish ou de colônia;

- Southern e Northern Blot;

- PCR convencional, em tempo real, RAPD ou multiplex;

- Luminex e MicroArray (amplificação + sondas marcadas);

- Fingerprinting;

- Sequenciamentos – Sequenciamento de Nova Geração.



Camargo, 2021; Cordeiro et al., 2018.

Derivado da eletroforese convencional do DNA, em gel de agarose (principal diferença: mudança 

repetida da orientação do campo elétrico – o que provoca um rearranjo da estrutura conformacional da 

molécula, permitindo a sua migração no gel). Baseada em gradiente elétrico.

Uma das técnicas mais utilizadas para análise epidemiológica da maioria das bactérias patogênicas capaz 

de identificar subclones de um mesmo clone - vem sendo usada para caracterizar amostras de N. meningitidis

isoladas de surtos ou estudos locais/regionais.

Era considerada técnica padrão ouro na caracterização molecular 

de S. pneumoniae – sendo substituída atualmente por sequenciamento  

de nova geração.

PFGE - Eletroforese em Gel de Campo pulsado 



FISH - técnica de hibridização in situ fluorescente  – Em lâmina, os 

cromossomos são espalhados, fixados, desnaturados e hibridizados 

- sonda fluorescente complementar detectada e revelação. 

Hibridização

Identifica trecho específico do DNA ou RNA no diagnóstico patológico de microorganismos. Ex. H. pylori (rRNA).

Hibridização de colônia  – Envolve a replicação de colônias em uma membrana durável antes da hibridização com

sonda de ácido nucléico; utilizado para 

identificação de colônias contendo DNA 

recombinante (bactérias diversas).

Gupta & Kumar, 2012; Menezes et al., 2015; Neves & Guedes, 2012.



Southern e Northern Blot

Choi et al., 2021; Gupta & Kumar, 2012; Kitamura, et al., 2022.

SB - identificar se determinada seq. DNA (agentes infecciosos) está presente 

em uma amostra - eletroforese em gel, transferência p/ membrana, fixada por 

exposição térmica ou radiológica e revelada pelo uso de sondas com sequencia 

conhecida. Menos utilizada atualmente, devido ao uso de metodologias mais 

sensíveis e práticas. Ex. diagnóstico vírus Epstein-Barr.

NB - diferença: identificação / quantificação de mRNA, que é o responsável por

enviar as informações do DNA até a síntese de proteínas nas células. Ex. estudo

de replicação e indução do vírus sincicial respiratório (VSR).



Amplifica um fragmento de material genético (sequencia de DNA ou RNA [RT-PCR]).

→ 1º Extração do DNA

→ 2º Enz DNA polimerase sintetiza seq. de cDNA, desde que um pequeno fragmento (primer) já esteja ligado a 

uma das cadeias do DNA no ponto escolhido para o início da síntese 

→ 3º Após a execução de vários ciclos de amplificação a elevadas temperaturas, produto final é a molécula-

alvo amplificada milhares de vezes, permitindo sua detecção e caracterização. 

PCR - Reação em cadeia da polimerase



; x

PCR em tempo real (qPCR, quantitative PCR): amplificação e detecção simultâneas. Resultado é visualizado 

em tempo real - capacidade gerar resultados quantitativos com maior precisão. Uso de Sondas (TaqMan) ou 

Intercalantes Fluorescentes (SyberGreen). Ex: HIV, Tb, H. papillomavirus, SARS-CoV-2, Salmonella, etc.

PCR - Reação em cadeia da polimerase



RAPD-PCR (Random Amplified Polymorphic DNA): Primer (conhecido ou não) único e pequeno (10-15 bases), 

aleatório, resultando na amplificação de uma ou mais seq. DNA gerando um conjunto de fragmentos – nº e 

tamanho destes são a base de tipagem de um isolado bacteriano. Ex: Staphylococcus aureus e Candida Albicans.

PCR multiplex (mPCR): >quantidade de primers em uma única reação - ampliação realizada de forma simultânea 

(das porções alvo de organismos distintos ou várias seq. do mesmo (s/ haja interações entre os primers). 

Importante na pesquisa de cepas resistentes a antibióticos e na id. bactérias patogênicas responsáveis por sepse. 

Ex: Escherichia coli e Staphylococcus aureus.

PCR - Reação em cadeia da polimerase

Menezes et al., 2015;  Mofidian et al., 2019; Moreira et al., 2018; Zare et al., 2019



Merino et al., 2022; Pomari et al., 2019.

PCR digital: 3ªg técnicas PCR: quantificação absoluta

e altamente sensível de ácidos nucleicos s/ necessidade

de curva padrão ou controles endógenos. Permite a

detecção eventos raros (polimosf. de um único nucleotídeo - SNPs), além de ser útil na biópsia liquida, detecção 

de vírus, fungos, bactérias, protozoários, helmintos, expressão gênica e ainda análise variação no número de 

cópias. Ex: Cryptosporidium, Plasmodium spp, Schistosoma spp, T.cruzi, Herpes v., Influenza, etc

PCR - Reação em cadeia da polimerase



Allali et al., 2021;  Quer et al., 2022; Lecuit & Eloit, 2015

Sequenciamento de nova geração (NGS)

Sequenciamento de DNA e RNA em larga escala: análise de múltiplos

genes em uma única reação.

Automatizado, paralelo e de alto rendimento - podem ler até bilhões de

fragmentos ao mesmo tempo;

Existem três tipos principais de sequenciamento de DNA feito por NGS:

1) Sequenciamento de Genoma Completo (WGS, fornece informações

taxonômicas detalhadas como subtipos virais); 2) Exoma Completo (WES);

3) Painéis com alvos específicos ou painel de genes;

Envolve também análise de GWAS (estudos de associação genômica

ampla), Metagenômica e Viroma.



Allali et al., 2021;  Quer et al., 2022; Lecuit & Eloit, 2015

Sequenciamento de nova geração (NGS)

Principais plataformas: Roche/454, Ion Torrent, Illumina, Solid, Pacific Biosciences, Oxford Nanopore, etc.

Melhor ferramenta para:

- identificação e caracterização genética de agentes virais;

- estudar sua variabilidade, permitir a classificação correta do agente;

- identificar marcadores genéticos virais associados à virulência e considerar a antigenicidade e

suscetibilidade aos antivirais, etc.

- Ex: Estudos microbiomas, análises

- diversas de características pandêmicas,

- HIV, HBV, SARS-CoV-2, etc.



5- Exemplos de Painéis Moleculares Disponíveis

• Além do campo da pesquisa, vários laboratórios investem em painéis moleculares na 

detecção de doenças infecciosas. Ex:

xx et al., 2021

https://id8diagnostico.com.br/wp-content/uploads/2022/05/FL_ID8_Arboviroses-web.pdf

https://id8diagnostico.com.br/wp-content/uploads/2022/05/FL_ID8_Pos-transplante-web.pdf

https://www.fleury.com.br/medico/artigos-cientificos/diagnostico-molecular-de-infeccoes-sexualmente-transmissiveis

https://gde.diagnosticosdobrasil.com.br/GDE_Home/DetalheDoExame.aspx?ValorReferenciaId=0&ExameId=ENPCR

https://gde.diagnosticosdobrasil.com.br/GDE_Home/DetalheDoExame.aspx?ValorReferenciaId=0&ExameId=DNADE

https://id8diagnostico.com.br/wp-content/uploads/2022/05/FL_ID8_Arboviroses-web.pdf
https://id8diagnostico.com.br/wp-content/uploads/2022/05/FL_ID8_Pos-transplante-web.pdf
https://www.fleury.com.br/medico/artigos-cientificos/diagnostico-molecular-de-infeccoes-sexualmente-transmissiveis
https://gde.diagnosticosdobrasil.com.br/GDE_Home/DetalheDoExame.aspx?ValorReferenciaId=0&ExameId=ENPCR
https://gde.diagnosticosdobrasil.com.br/GDE_Home/DetalheDoExame.aspx?ValorReferenciaId=0&ExameId=DNADE


6- Considerações Finais

Na área da saúde, as técnicas moleculares ainda estão em fase de progressão;

Seus resultados mostram grande eficácia além de permitir um rápido diagnóstico;

Sua importância se faz necessária em doenças infecciosas, de modo que o profissional possa intervir antes 

mesmo do paciente apresentar qualquer sinal ou sintoma, tornando possível a detecção prévia do 

microorganismo patogênico responsável por alterar a condição funcional humana.



6- Considerações Finais

A detecção, identificação e caracterização genética de agentes infecciosos usando sequenciamento de 

próxima geração (NGS) provou ser uma ferramenta poderosa

Permite rápido desenvolvimento de vacinas baseadas em mRNA e DNA, identificação de surtos, dinâmica de 

transmissão, detecção de novas variantes e tratamento de mutações de resistência à vacina, 

desenvolvimento de medicamentos antivirais de ação direta, potencial de dominância, descoberta de novas 

vias de transmissão viral, entre outras questões importantes para auxiliar na tomada de medidas de saúde 

pública apropriadas no menor tempo possível.



REFERÊNCIAS

Alberts B., et al. Fundamentos aa Biologia Celular. 4ª Ed. Editora Grupoa.
2017.192p.

Allali, I., et al. Human microbiota research in Africa: a systematic review
reveals gaps and priorities for future research. Microbiome. 2021.

Camargo DRA. Caracterização genética e detecção de mecanismos de
resistência de Neisseria meningitidis isoladas no laboratório central de
saúde pública de Minas Gerais, 2017-2019 – Tese de Doutorado, 2021.

Choi, et al. ELAC2, an Enzyme for tRNA Maturation, Plays a Role in the
Cleavage of a Mature tRNA to Produce a tRNA-Derived RNA Fragment
During Respiratory Syncytial Virus Infection. Front. Mol. Biosci, 2021.

Cordeiro SM., et al. Dissemination of the ST-103 clonal complex serogroup
C meningococci in Salvador, Brazil. Microbes Infect. 2018; 20(1):19-24.

Gupta SM. & Kumar A. Nucleic Acid Probe Technology. 2012, pp. 60-88

Haiyi L., et al. Application of droplet digital PCR to detect the pathogens of
infectious diseases. Biosci Rep. 2018.

Kitamura W., et al. "Chronic active Epstein–Barr virus infection presenting
as refractory chronic sinusitis." Int J Hematol; 2022. 1-7.

Lecuit M. & Eloit Am. The potential of whole genome NGS for infectious
disease diagnosis. Exp Review Molec Diagn, 2015.

Menezes GL., et al. Aplicações da biologia molecular no diagnóstico de
Helicobacterpylori: uma revisão de literatura. Saúde e Ciência em Ação. 2015;
1(1):132-140.

Merino I., et al. Digital PCR applications for the diagnosis and management of
infection in critical care medicine. Crit Care. 2022.

Mofidian F., et al. Evaluation Of Genomic Polymorphism Of Candida Albicans,
Isolated From The Patients With Vaginitis By Rapd-Pcr Method. J Guilan Univ
Med Sci. 2019; 27(108)1-10.

Moreira BS., et al. Molecular markers for identification and characterization of
the pathogenic potential of escherichia coli and staphylococcus aureus. Rev.
Saúde e Biol. 2018; 13(1):41-52.

Neves SM., et al. Hibridização in situ fluorescente: Princípios básicos e
perspectivas para o diagnóstico de doenças infecciosas em medicina
veterinária. Arq Inst Biol. 2012; 79(4):627-632.

Pinho M. Pesquisa em Biologia Molecular: Como Fazer? Rev bras Coloproct.
2006; 26(3):331-6.

Pomari et al. Digital PCR: a new technology for diagnosis of parasitic infections .
Clinical Microbiol Infect. 2019; 25(12):1510-1516.

Quer J et al.. Next-Generation Sequencing for Confronting Virus Pandemics.
Viruses. 2022, 14(3).

Zare S., et al. Molecular typing of Staphylococcus aureus from different sources
by RAPD-PCR analysis. Heliyon. 2019: e02231.



Obrigada!
• Karen Ingrid Tasca
• Pesquisadora
• Faculdade de Medicina de Botucatu – Unesp

• karen.i.tasca@unesp.br


