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Investigação de pós-doutorado conduzida na
Faculdade de Ciências Médicas pela pesquisadora

Cláudia Maurer Morelli, sob coordenação da
professora e neurogeneticista Íscia Lopes Cendes,
descobriu diferenças genéticas significativas entre

dois grupos distintos de portadores de epilepsia de
lobo temporal mesial (ELTM). Foram constatadas

também diferenças importantes entre portadores e
não-portadores da doença. As pesquisadoras usaram

um chip de DNA de última geração para chegar aos
resultados, inéditos no mundo. O trabalho, que acaba

de ser premiado nos Estados Unidos, abre nova
frente de investigações para a compreensão dos

mecanismos celulares que desencadeiam a ELTM,
forma mais recorrente de epilepsia.
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Tese de doutorado de Paulo Ferreira, orientada pelo professor Ennio Peres da Silva
(foto), do IFGW, avalia custos e impactos de uma hipotética frota de carros movidos
a células a combustível na São Paulo de 2020. O professor Sérgio Tonini Button, da
FEM, coordena linha de pesquisa voltada para a produção de aço microligado,
novo componente usado pela indústria de autopeças. Páginas 4 e 5
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A professora Íscia
Lopes Cendes mostra
o chip de DNA usado

na pesquisa conduzida
por Cláudia Maurer
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Genética Molecular:
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