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“We're off to the witch,
We may never, never, never come home.
But the magic that we'll feel
Is worth a lifetime.”
Ronnie James Dio e cols., 1984

Prefácio

“Esta tese foi elaborada de acordo com as Normas da CPG/ICB relativas a outras
formas de elaboração de tese de doutorado que permitem a inclusão, como
Anexos, de resultados já publicados em periódicos internacionais indexados em
língua inglesa. Permite ainda que detalhes metodológicos e resultados obtidos
sejam aqueles contidos nos artigos anexados ao corpo da tese.

Artigos que compõe o corpo da tese:

Anexo 1 – Random amplified polymorphic DNA profiles as a tool for the
characterization of Brazilian keratitis isolates of the genus Acanthamoeba. Alves,
J. M. P., Gusmão, C. X., Teixeira, M. M. G., Freitas, D., Foronda, A. S. & Affonso,
H. T. (2.000) Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 33: 1926.

Anexo 2 – Genus Acanthamoeba: parity among random amplified polymorphic
DNA, total DNA and SSU rDNA restriction length polymorphism patterns for the
grouping and characterization of Brazilian keratitis isolates. Alves, J. M. P., Saba,
M. M. F., Teixeira, M. M. G. & Affonso, H. T. (Manuscrito em preparação).
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