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AVANÇOS, INVENTOS E DESCOBERTAS

ESTATINAS
Pesquisa desenvolvida 
na Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM) identificou 
um novo mecanismo 
de ação das estatinas – 
classe de fármacos usada 
no tratamento de níveis 
elevados de colesterol 
no sangue. Segundo o 
professor Lício Velloso 
(foto), coordenador das 
pesquisas, a descoberta terá 
um impacto muito forte na 
produção de medicamentos. 
O estudo será publicado 
na revista Atherosclerosis. 
Página 2

BIOPRÓTESES
Equipamento recém-
instalado na Faculdade de 
Engenharia Química (FEQ) 
permite a produção mais 
rápida e precisa de próteses 
e órteses para reparação de 
defeitos ósseos. Segundo 
o professor Rubens 
Maciel Filho, coordenador 
do Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia 
(INCT) em Biofabricação 
(Biofabris), a técnica reduz 
em 30% o tempo de cirurgia, 
além de ser mais segura 
para o paciente. 
Página 3 

INVENTOR 1000
Levantamento feito pela 
Agência de Inovação Inova 
Unicamp revela que a 
professora Anete Pereira 
de Souza (foto), do Instituto 
de Biologia (IB), tornou-se 
a milésima inventora da 
Universidade. Sua patente 
tem como cotitulares a 
Unicamp e a Embrapa. A 
docente desenvolveu um 
método de identificação 
genética de forrageiras – 
plantas utilizadas para a 
cobertura de pastagens. 
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NO HOSPITAL
Cristiane Ulbrich (foto), 
pós-doutoranda da 
Faculdade de Engenharia 
Mecânica (FEM), é uma 
das proprietárias da BCS, 
empresa que desenvolveu 
uma válvula reguladora que 
controla a pressão de gases 
medicinais para alimentação 
de respiradores e máquinas 
de anestesia. A BCS 
graduou-se na Incubadora 
de Empresas de Base 
Tecnológica da Unicamp 
(Incamp). 
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P-MAPA
Tese de doutorado 
defendida no Instituto 
de Geociências (IG) pelo 
jornalista Carlos Henrique 
Fioravanti reconstitui e 
analisa o desenvolvimento 
do medicamento P-Mapa, 
concebido pelo médico 
Odilon da Silva Nunes (foto). 
Na década de 1990, então 
conhecido pela sigla SB-73, 
o composto foi apresentado 
pela mídia como “o remédio 
brasileiro contra Aids”. 
Páginas 6 e 7

DESCARTE DE CAMARÃO-ROSA É RICO EM ÔMEGA 3
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O CHEIRO 
DO MEDO

Estudos moleculares desenvolvidos 
no Departamento de Genética, 

Evolução e Bioagentes do Instituto 
de Biologia (IB) pelo professor Fábio 
Papes (foto) com o olfato de animais 
de laboratório abrem perspectivas 

para entender o funcionamento 
do cérebro humano. A pesquisa 

ilustrou a capa da última edição da 
revista Cell, um dos periódicos de 

maior impacto no campo da Biologia 
Celular e Molecular. Página 12
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Ilustração de Eder Maximiano 
representa os efeitos do odor 

do predador no cérebro de 
animais-modelo: pesquisa do 
professor Fábio Papes ilustra 
capa da última edição da Cell
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