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Pesquisadores identificam
gene que causa síndrome rara
Pesquisadores de consórcio internacional acabam de identificar o gene causador da síndrome
da fibromatose gengival e anomalias dentais. A doença, rara, pode provocar retardo mental e
problemas na mastigação e na fala. O professor Ricardo Della Coletta (foto), da Faculdade de
Odontologia de Piracicaba (FOP), coordenou os estudos no Brasil. Página 7
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Obesidade altera funcionamento
do cérebro, aponta estudo da FCM
Fotos: Antoninho Perri
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Algumas áreas do cérebro de pacientes obesos apresentam padrões distintos de funcionamento
quando comparadas às de pessoas magras. É o que revela tese de doutorado defendida
na Faculdade de Ciências Médicas (FCM) por Simone van de Sande-Lee, sob orientação do
professor Lício Augusto Velloso e coorientação dos docentes Fernando Cendes e Li Li Min. A
descrição, inédita na literatura, fundamentou-se em neuroimagens obtidas no Laboratório de
Sinalização Celular (Labsincel), da FCM. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista
norte-americana Diabetes, referência na área. Página 3
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