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...Investigue o motivo que o manda escrever;

examine se estende suas raízes pelos recantos

mais profundos de sua alma; confesse a si mesmo:

morreria, se lhe fosse vedado escrever? Isso

acima de tudo: pergunte a si mesmo na hora mais

tranqüila de sua noite: “Sou mesmo forçado

a escrever?” Escave dentro de si uma resposta

profunda. Se for afirmativa, se puder contestar

àquela pergunta severa por um forte e

simples “sou” , então construa sua vida de

acordo com esta necessidade. Sua vida, até em sua

hora mais diferente e anódina, deverá

tornar-se sinal e o testemunho de tal

pressão...

Rainer Maria Rilke
Cartas a um jovem poeta, 1903

(trad. Paulo Rónai)



Não queiras ter Pátria.
Não dividas a Terra.
Não dividas o Céu.
Não arranques pedaços do mar.
Não queiras Ter.
Nasce bem alto,
Que as coisas todas serão tuas.
Que alcançarás todos os horizontes.
Que o Teu olhar, estando em toda parte
Te ponha em tudo,
Como um Deus.

Tu tens um medo:
Acabar.
Não vês que acabas todo o dia.
Que morres no amor.
Na tristeza.
Na dúvida.
No desejo.
Que te renovas todo o dia.
No amor.
Na tristeza.
Na dúvida.
No desejo.
Que és sempre outro.
Que és sempre o mesmo.
Que morrerás por idades imensas.
Até não teres medo de morrer.
E então serás eterno.

Cecília Meireles
Cânticos
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Abreviações

aa aminoácido
A, C, G T adenina, citosina, guanina, timina.
Ad adenovirus
AO/BE acridine orange/brometo de etídio
AT ataxia telangiectasia
ATP adenosina trifosfato
BER reparo por excisão de bases
BPE extrato bovino pituitário
BSA soro albumina bovino
cDNA DNA complementar
CMV citomegalovirus
CPE efeito citopático
CPM contagens por minuto
CPD dímeros de pirimidina ciclobutano
CSA, CSB síndrome de Cockayne grupo de complementação A e B
DAB diaminobenzidine tetrahydrochloride
dATP desoxiadenosina trifosfato
DBP proteína de ligação ao DNA
dCTP desoxicitosina trifosfato
DMEM meio mínimo de Eagle modificado por Dulbecco
DEPC dietilpirocarboneto
dGTP desoxiguanosina trifosfato
DMSO dimetilsulfóxido
dNTP desoxinucleosídeo trifosfato
D.O. densidade ótica
DTT dithiothreitol
EDTA ácido etilenodiamino teracético
EGF proteína fluorescente verde
EGFP proteína fluorescente verde ‘melhorada’
ERCC genes de complementação cruzada em reparo por excisão
EtBr brometo de etídio
FITC isotiocianato de fluoresceína
FACs análise por citometria de fluxo
GGR reparo genômico global
GTU unidade de transferência gênica
3H-Tdr timidina tritiada
hEGF fator de crescimento epidermal humano recombinante
HEPES N-2-hidroxietilpiperazina-N’-2-ácido etanosulfônico
hHR23A/B homólogos humanos de rad 23, A e B
HIV vírus da imunodeficiência humana
IgG imunoglobulina do tipo G
IPTG isopropil-1-thio-β-galactose
ITRs seqüências terminais invertidas do genoma de adenovirus
KGM meio de crescimento de queratinócitos



LB Luria-Bertani
Mn distribuição do número de moléculas ao longo do gradiente de sacarose
MOPS ácido propanosulfônico 3-(N-Morfolino)
mRNA RNA mensageiro
Mw massa molecular
NER reparo por excisão de nucleotídeos
NET solução tampão contendo NaCl, EDTA e Tris-HCl
PBSA tampão salina fosfato sem cálcio e magnésio
PCNA antígeno nuclear de proliferação celular
PCR reação de polimerização em cadeia
PI iodeto de propídeo
RT transcriptase reversa
PM peso molecular
PMSF fenilmetil sulfonil fluoreto
Rad grupo epistático de genes em leveduras
RFC fator de replição C
RNAse ribonuclease
RPA proteína replicadora A
SDS dodecil sulfato de sódio
SDS-PAGE eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio
SSE sítios sensíveis à enzima T4-endo V por 107 Da de DNA
SSPE solução salina-fosfato – EDTA
STET solução de sacarose; Triton X, EDTA e Tris-HCl
SV40 vírus de símio tipo 40
TA temperatura ambiente
TBE tampão Tris-HCl-borato-EDTA
TCA ácido tricloroacético
TCR reparo acoplado à transcrição
TE tampão Tris-HCl-EDTA
TEMED tetrametiletilenodiamina
T4-endoV T4 endonuclease V
TFII-H fator de transcrição da RNA polimerase IIH
Tris Tris (hidroximetil) aminometano
TTD tricotiodistrofia
UDS síntese de DNA não-programada
UV ultravioleta
XPA–XPG xeroderma pigmentosum do grupo de complementação A a G
XPV XP variante



“Tudo
neste livro
Pode estar

Errado”.

(Manual do Messias)
Ilusões, Richard Bach

(Trad. Luzia Machado da Costa)
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