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A lesão que atinge o colo do útero
Pesquisa de doutorado desenvolvida pela farmacêutica bioquímica Michelle Garcia Discacciati de Carvalho 
(foto) e orientada pelo ginecologista Luiz Carlos Zeferino, professor da Faculdade de Ciências Médicas, 
estudou a evolução da NIC 2, lesão ligada ao HPV e precursora do câncer do colo do útero. Página 5 

A combinação dieta-exercício físico
Testes com animais feitos pela educadora física Emilianne Salomão (à esq.) no Laboratório de Nutrição e 
Câncer do Instituto de Biologia demonstraram que a combinação nutrição-exercício físico é eficiente na 
redução da caquexia. A tese foi orientada pela professora Maria Cristina Marcondes. Página 6

Mel, babosa e a redução do tumor
Ratos Wistar portadores de tumor de Walker 256 e tratados com composto de mel e babosa tiveram diminuição 
da massa tumoral. O estudo fundamentou dissertação de mestrado apresentada pela bióloga Rebeka Tomasin 
(foto) no Instituto de Biologia sob orientação da professora Maria Cristina Marcondes. Página 7 

A condição social e o acesso a exames
Tese defendida na FCM pela enfermeira Vivian Amorim (à esq.) mapeou condições socioeconômicas de 
pessoas submetidas a exames para detecção dos cânceres de mama, do colo do útero e da próstata. Orientado 
pela professora Marilisa Berti de Azevedo Barros, o estudo avalia a equidade no atendimento. Página 6 

DA PESQUISA BÁSICA A RESULTADOS CONCRETOS

Os compostos extraídos da sucupira
Tese desenvolvida pelo farmacêutico Humberto Spindola (foto) no Centro Pluridisciplinar de Pesquisas 
Químicas, Biológicas e Agrícolas revela atividades analgésica e anticâncer de compostos extraídos da planta 
popularmente conhecida como sucupira. A professora Mary Ann Foglio orientou a pesquisa. Página 8
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