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Editorial
A sexta edição do Jornal da
Biomedicina discute sobre “Os
avanços tecnológicos na área da
Biomedicina”. Nossas páginas se

iniciam com uma entrevista com
o Prof Dr Tiago Wilson Patriarca
Mineo, coordenador do
Programa de Pós Graduação em
Imunologia e Parasitologia
Aplicadas da UFU, que nos fala
sobre a pesquisa cientíca no
contexto da pós-graduação no
Brasil. Os avanços em “nanotecnologia e Fotoprocesso aplicados
à saúde” é abordado pelo Prof Dr
Antônio Cláudio Tedesco, que
apresenta os estudos e projetos
do Centro de Nanotecnologia e
Engenharia Tecidual aplicados à

Saúde da USP. A doutoranda Ana
Flávia Oliveira Notário aborda a
importância do diagnóstico na
Sepse, e a doutoranda Danielle
Alves de Oliveira apresenta o
trabalho realizado por seu grupo
de pesquisas no desenvolvimento genossensores para o diagnóstico rápido Hepatite C. Por m, o
graduando em Biomedicina
Raphael Teixeira Borges nos fala
sobre as pesquisas para o
aprimoramento de cirurgias de
nervo periférico, e as alunas da
engenharia Biomédica Jéssica
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Silveira Ávila e Luanne Cardoso
Mendes explicam a relevância do
desenvolvimento de moldes
biocompatíveis para utilização
em cirurgias
de resignação sexual.
Ó t i m a
leitura!

Prof.ª Dr.ª Ana Carolina
Gomes Jardim,
ICBIM - UFU

Entrevista: Avanços, desaos e cenário político-econômico
na Pesquisa Brasileira
Como denir os avanços tecnológicos no contexto da pósgraduação no Brasil?
A área de ciências biomédicas é a
que mais avançou no mundo nas
últimas décadas, equiparando-se
com a física e astronomia.
Hoje, existem muitas pesquisas
relacionadas, por exemplo, as
vacinas, um produto biotecnológico oriundo das observações de
Edward Jenner no século XVIII.
Contudo, após vários séculos, o
que fazemos é repetir o que Jenner fez. Isso é de certa forma
preocupante quando pensamos
em eciência, pois essa estratégia
protege somente contra alguns
tipos de agentes. O que está
mudando hoje? A estratégia vacinal está sendo alterada, ainda no
contexto de pesquisa cientíca,
mas em pouco tempo será revertido para a população. Outras
estratégias estão surgindo, principalmente relacionadas à edição
genômica. São vacinas, terapias
antitumorais que visam uma
intervenção mais ativa, dentre
outras. Ainda existem questões
éticas a serem discutidas, mas
estamos caminhando rapidamente para isso.
O Programa de Pós-Graduação

em Imunologia e Parasitologia
Aplicadas (PPIPA) está inserido
dentro de uma área de interesse
para o biomédico, uma vez que
sua área de concentração compreende imunologia, parasitologia e microbiologia, especialidasdes bastante almejadas. Há
ainda pesquisas no PPIPA no
âmbito da biologia celular, genética, ciências siológicas, farmacêuticas, entre outras. Os Programas de Pós-graduação foram
avaliados este ano pela CAPES,
sendo ranqueados com conceitos
que variam entre dois e sete. A
nossa área, que é uma daquelas
com maior competitividade dentro da CAPES, é constituída por
35 cursos, sendo 12 conceituados
com notas seis e sete. Eu coordeno o PPIPA, que completou 25
anos e recebeu o conceito 6 pela
segunda avaliação consecutiva.
Em qual o cenário que o Brasil
se encontra na pesquisa cientica?
No Brasil, a pesquisa biotecnológica de ponta possui uma defasagem temporal em relação aos
países desenvolvidos. Nunca
conseguimos ser competitivos de
fato, mas diminuímos muito a
distância em relação aos países

desenvolvidos, que são referências mundiais. Esta diferença,
entretanto, voltou a aumentar de
forma galopante nos últimos dois
anos por conta do cenário político-econômico atual.
Quais fatores que inviabilizam
as pesquisas nacionais?
Falta certo conhecimento de
base, mas temos ferramentas para
adquiri-lo, diminuindo facilmente o intervalo de defasagem. Os
principais problemas enfrentados
são questões burocráticas que
geram atrasos. Os altos valores
dos insumos e a redução no nanciamento também são fatores que
contribuem para as diculdades
que encontramos. Estes entraves
reduzem o volume e impacto de
nossas pesquisas, publicações e
atrasam a construção do conhecimento.
Visando os próximos 10 anos,
qual o prospecto para a pesquisa cientíca no país?
Hoje o número de editais e oportunidade de nanciamento
reduziu drasticamente, nanciando apenas grandes grupos de
pesquisas ou grupos bem consolidados. Continuando assim,
teremos um cenário onde a cada
100 grupos de pesquisas, apenas

quatro ou cinco irão receber
nanciamento, induzindo os
demais a reduzirem ou mesmo
pararem seus trabalhos. Isto leva
a queda da diversidade de opinião
e conhecimento de nossos grupos.
Qual o conselho para os futuros
pesquisadores?
Independente do seu entorno,
projete o que você quer da vida
daqui a dez anos. Trace metas
para chegar ao seu objetivo e não
desista. Para pesquisa e docência
no Brasil você irá precisar de
possuir o título de doutor, então
escolha uma área com a qual
possua anidade e que te propicie
disseminar novos conhecimentos. E, por m, especialmente
para os biomédicos, aproveitem o
leque de saberes que o curso
oferece e a formação que vocês
adquirem. E se envolvam com a
pesquisa cientíca e geração de
conhecimentos, não somente
com a execução de protocolos. Alcem
vôos altos!

Prof.Dr. Tiago Wilson Patriarca
Mineo, Coordenador do PPIPA
ICBIM - UFU

Nanotecnologia e Fotoprocesso aplicados à Saúde
A combinação de duas vertentes
de pesquisa, a Nanotecnologia e
os Fotoprocessos biológicos, foi
o caminho escolhido pelo nosso
grupo para gerar conhecimento
cientico e tecnologia para tratar
muitas patologias. Dentro das
diferentes áreas das nanociências, a Medicina é sem dúvida a
área da saúde que mais rapidamente pode se beneciar destes
avanços. A Nanotecnologia é o
ramo da ciência que se ocupa do
desenvolvimento de sistemas e
compostos em escala muito
pequena (10 do metro) e que
facilmente interagem com os
vírus, bactérias e células. Já os
Fotoprocessos, englobam as
terapias que são ativadas pela

ação da luz visível, e compreendem a Fototerapia e Fotobiomodulação. Embora as bases dos
fundamentos desta ciência
remontem ao Egito antigo, muitos avanços foram obtidos ao
longo dos séculos. Temos trabalhado no desenvolvimento de
novos medicamentos, principalmente aplicados ao tratamento do
câncer (pele, colo uterino, pulmão, bexiga, próstata e mama) e
em patologias que afetam o sistema nervoso central, como Parkinson, Alzeirmer, Epilepsia e o
câncer de cabeça ou glioblastoma. Uma terceira linha de pesquisa que surgiu no grupo foi a Engenharia Tecidual, ou mais genericamente a Medicina Regenerati-

va, onde novamente, com auxilio
da Nanotecnologia e do Fotoprocesso, modulamos o crescimentos e regeneração de tecidos ou
órgãos que um dia poderem vir a
serem usados com órgãos para
substituir similares danicados.
O princípio básico por traz de
todos estes estudos consiste na
escolha de um ativo (uma molécula) ou fotoativo (uma molécula
que absorve a luz visível) que
será veiculado em um sistema
biocompatível e biodegradável,
preparado em uma escala nanométrica (bem pequena) e que
depois de administrado se localiza no tumor ou sobre o alvo biológico. Liberado de forma controlada, será bioestimulado pela

luz, levando a resposta biológica
(que pode ser a morte da célula
com câncer, ou a cicatrização de
uma ferida, ou a regressão do Mal
Parkinson ou a cura do processo
inamatório que leva ao Alzeirmer). São vários estudos e projetos em diferentes estágios de
desenvolvimento em nosso grupo. Mas acredito que possa
trazer em pouco tempo resultados positivos
aos pacientes
q u e d e p e ndem destas
pesquisas.

Prof.Dr. Antonio Claudio Tedesco
Centro de Nanotecnologia e
Engenharia Tecidual aplicados
à Saúde, FFCLRP-USP

NANOMEDICINA:

Nanotecnologia já
é comumente usada
em protetores solar
e para fazer as bolas
de tênis serem mais
inadas

O FUTURO DA MEDICINA

Nanomedicina se refere a uma intervenção médica
altamente especíca em nível molecular para tratar
doenças ou reparar tecidos danicados.
Apesar de ser uma terminologia recente, os resultados
promissores apontam para o futuro da medicina.

como a
NANOMEDICINA

funciona

aplicações da

nanomedicina
USO de medicamentos

Nanomedicina
trabalha interando
nanopartículas dentro
do corpo

Usando nanotecnologia na área de uso de medicamentos,
ratos diabétidos mantiveram os níveis de glicose no sangue
por até 10 dias após a injeção.

PODE SER USADA PARA:
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Encontrar e tratar
doenças
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Resultados
Instantâneos

Reparar células
danicadas

Testes comercias por nanotecnologia
existem há pelo menos 5 anos

Têm entre
1 e 100
nanômetros
de diâmetro
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Tratamentos imadiatos
para evitar a transmissão

feedback celular
Nanomedicina pode ser usada para testar a
resposta das células aos fármacos

DIAGNÓSTICO DE CÂNCER E TRATAMENTO
Usando microRNA de plasma sanguíneo
de pacientes e nanotecnologia:
Prossionais médicos
podem determinar se há
câncer de pulmão...
...e começar o tratamento
no mesmo dia.

referências

Usando Terapia Nanotermia para esquentar
células cancerígenas ajuda à destruí-las
Em ensaios clínicos, pacientes
com recorrente glioblastoma
sobreviveram uma média de
13 meses...
...é mais que o dobro da taxa de
s o b rev i v ê n c i a d o s q u e n ã o
receberam terapia de nanotermia.

Feedback instantâneo
em como as células
respondem aos
medicamentos

Economiza anos e
milhões de dólares
em testes e
ensaios clínicos

Mais eciente que
os medicamentos
já existentes

Em 1956, Arthur C. Clarke foi o primeiro a escrever o
conceito de nanotecnologia em um conto na
revista The Next Tenants

A importância do diagnóstico
precoce na Sepse
Sepse é um quadro grave de
inamação com manifestações
sistêmicas em resposta a uma
infecção inicialmente localizada
associada à presença de microrganismos. A «Sepsis Denitions
Task Force» atribuiu diferentes
denições para as fases de tal
inamação: Bacteremia
(bactérias presentes na corrente
sanguínea, sem manifestação
clínica expressiva no indivíduo);
Sepse (infecção com resposta
inamatória sistêmica); SIRS Síndrome da Resposta
Inamatória Sistêmica
(disfunções clínicas múltiplas);
Sepse Grave (sepse com um ou
mais sinais de disfunção
orgânica, como alterações
mentais); e Choque Séptico
(sepse com hipotensão não
corrigida a reposição hídrica
adequada). As formas de
diagnóstico para sepse são
baseados em métodos por
imagem como raio-X e ultrassonograa, associados com
hemocultura e avaliação de
níveis séricos de marcadores
como a proteína C reativa. A

desvantagem desses métodos
está no tempo de processamento
e baixa especicidade dos
resultados. Estudos recentes
mostraram que a sepse é a causa
de até 50% de mortalidade de
pacientes em UTI, independente
do nível de desenvolvimento do
país. Isso por que o quadro de
infecção e inamação generalizada está diretamente relacionado a algumas condições do
paciente, como idade, quadro
imunológico e infecções
nosocomiais. O diagnóstico
precoce é essencial, e poderia ser
alcançado com treinamento dos
prossionais de saúde e o
desenvolvimento de novas
tecnologias
q
u
e
permitam
resultados
mais rápidos
e conclusivos.

Ana Flávia Oliveira Notário,
Doutoranda em Genética e
Bioquímica, INGEB - UFU

Aprimoramento de cirurgias no
nervo periférico
Em casos de neurotmese do
nervo periférico (rompimento
total), o método de reparo mais
utilizado atualmente nas clínicas
é a sutura do epineuro (camada
mais externa do nervo), onde a
sutura ocorre através do coton
(extremidade) distal e o
proximal. O grande problema
desse método é que os nervos
possuem várias bras de
prolongamentos do neurônio, e
essas bras ao se regenerarem e
crescerem podem se ligar de
modo não funcional. Ao
acontecer isso a regeneração é
incompleta e o paciente muito
provavelmente terá sequelas
permanentes.
Nossa pesquisa baseia-se no
aprimoramento desse tipo de
cirurgia feita com ratos wistar,
utilizando tubos onde cada coton
é ligado a uma de suas
extremidades, e dentro do
mesmo é colocado uma cola de
brina, que foi desenvolvida por
um pesquisador da UFU a partir
da peçonha de serpentes. A ideia
central da pesquisa é que essa
cola irá auxiliar no crescimento,

ligação dos nervos e dos axônios
de cada neurônio corretamente.
Ademais, acredita-se que a cola
irá auxiliar também no processo
de regeneração. Entretanto, a
maior diculdade observada na
aplicação deste método é o
estresse sofrido pelos animais,
que para a realização dos testes
servem de cobaias nas cirurgias,
e quando voltam a ter
sensibilidade no local onde
tiveram o nervo danicado
apresentam a tendência de roer a
área, o que o torna inviável para o
prosseguimento da pesquisa.
Após o tempo de regeneração é
feita uma análise histológica do
tecido, para observar a
regeneração e obter um
resultado.

Raphael Teixeira Borges,
Graduando em Biomedicina,
ICBIM - UFU

Genossensor para diagnóstico
rápido da Hepatite C
As hepatites virais constituem
uma relevante questão de saúde
pública no mundo. A Organização Mundial de Saúde instituiu
28 de julho como Dia Mundial
de Luta Contra as Hepatites Virais, a partir de iniciativa e propostas brasileiras. Dentro deste
cenário, a hepatite C destaca-se
por ser uma doença cosmopolita
e insidiosa, consistindo na causa
mais frequente de doença hepática crônica, sendo considerada
um dos principais motivos de
transplante de fígado no mundo.
A transmissão do vírus ocorre
através do contato com sangue
infectado, devido à transfusão de
sangue/hemoderivados e exposição percutânea (procedimentos
nosocomial, acupuntura, tatuag e m , a l i c a t e d e m a n i c ure/pedicure, lâmina de barbear/depilar, compartilhamento de
equipamentos para o uso de drogas ou mesmo escovas de dente
compartilhadas). Até o momento
não existe uma vacina, portanto a
eliminação dos comportamentos
de risco é fundamental.
Considerando-se a magnitude da

hepatite C foi desenvolvida uma
plataforma nanotecnológica no
laboratório de biossensores (Biosens) na UFU sob a orientação da
professora Dra. Ana Graci Brito
Madurro. O genossensor projetado detecta especicamente a
sequência de ácido nucléico do
vírus presente em amostras de
soro, complementar à sonda
previamente imobilizada na
superfície do dispositivo, e o
diagnóstico ocorre em 20 minutos. Em suma, o biossensor elaborado é semelhante ao sensor de
glicose e tem como proposta o
diagnóstico rápido e monitoramento dessa doença.

Danielle Alves de Oliveira,
Doutoranda em Genética e
Bioquímica, INGEB - UFU

Molde vaginal biocompatível em
cirurgias de mudança de sexo
O procedimento de redesignação
sexual de homem para mulher
passou a ser oferecido pelo SUS
em 2008, sendo realizado em
uma escala muito menor que a
demanda. Desta forma, com o
apoio do Ambulatório Amélio
Marques do HC-UFU, percebemos a necessidade da elaboração
de um molde vaginal, com o
objetivo principal de atender
pacientes transgêneros. Além do
grande período na la de espera
(10 a 12 anos), as pacientes,
muitas vezes, precisam passar
por retoques cirúrgicos devido a
problemas como o abandono do
molde por desconforto, fístulas
causadas por moldes rígidos e
improvisados, e problemas com
o enxerto de pele que recobre a
cavidade neovaginal.
O molde é usado durante e após a
cirurgia com a função de manter
as dimensões da neovagina, e
auxiliar na epitelização e
cicatrização. Na maioria das
vezes, esse molde é constituído
de forma improvisada e com
materiais inadequados, como
exemplo, preservativos preen-

chidos por espuma e tubos de
laboratório de plástico são
usados como a base do molde
recobertos por enxertos de pele,
que causam cicatrizes desagradáveis, dor intensa na região
doadora, exigência de outro
procedimento cirúrgico para
retirada do mesmo. Outras
complicações, como rejeição e
infecção, são observadas.
Assim, o projeto elabora um
molde feito de material biocompatível com efeitos cicatrizantes,
substituindo assim, o uso de
enxertos de pele. Com isso,
buscamos diminuir a recorrência
das cirurgias de retoque, além de
simplicar todo o procedimento.

J é s s i c a S i l v e i r a Áv i l a e
Luanne Cardoso Mendes
Graduanda e Mestranda em
Engenharia Biomédica, FEELT - UFU

Caça-Palavras: Avanços na Biociência
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O que é uma reação de PCR?

A reação de PCR revolucionou completamente a detecção de RNA e
DNA. A PCR avançou da detecção no
ponto nal (end-point) para a detecção enquanto a reação ainda está
ocorrendo (PCR em tempo real ou
qPCR). As químicas do qPCR permitem a detecção de amplicação

durante as primeiras fases da reação,
e medir a cinética nessas fases proporcionam uma clara vantagem em
relação PCR end-point que usam géis
de agarose para a detecção. Além
disso a PCR end-point pode ser muito
demorada e os resultados são baseados na diferença de tamanho de
amplicon o que não é muito preciso e
nem sensível. Por esses motivos o
uso da qPCR cresce ano a ano, tanto
na pesquisa como no diagnóstico
clínico, e a Promega Brasil além de
oferecer esses reagentes, ajuda na
validação e padronização da técnica
nos laboratórios.
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