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PROTEÍNA DO HIV É A NOVA ARMA DE COMBATE AO CÂNCER 

Um laboratório israelense descobriu que um peptídio (proteína de 

peso molecular pequeno), codificado pelo vírus HIV, pode 

proporcionar um novo tratamento para o câncer. O peptídio derivado 

da proteína 'Vif', do HIV, aumenta a vulnerabilidade das células 

cancerosas à radioterapia e à quimioterapia, mostraram os 

professores Moshe Kotler e Roni Nowarski, da Hadassah Medical 

School, da Universidade Hebraica de Jerusalém.  

A equipe do professor Kotler investigou as proteínas celulares que são 

eficazes no combate ao vírus HIV-1. Uma dessas proteínas é a 

APOBEC3G (A3G), que é neutralizada pela Vif. Anos atrás, os 

pesquisadores voltaram sua atenção para as funções fisiológicas da 

A3G e descobriram que ela está envolvida na reparação de danos ao 

DNA provocados por radiação. 

Isto é de interesse significativo para a guerra contra o câncer. 

Enquanto células cancerosas, tais como células de linfoma, não 

podem ser destruídas a menos que as suas cadeias de DNA sejam 

quebradas, a ação reparadora da A3G torna esta tarefa difícil. 

"Depois de danos no DNA, as células podem sobreviver", diz Kotler. 

"Na terapia, tenta-se matar as células cancerosas, e o peptídeo 

derivado da Vif neutraliza essa proteína [A3G], de modo que a 

radiação ou quimioterapia pode ser muito eficaz". 

Fonte: Jornal do Brasil 

CIENTISTAS CRIAM PROTÓTIPO DE ANTICONCEPCIONAL 

MASCULINO 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisadores americanos conseguiram desenvolver um protótipo de 

contraceptivo oral masculino, após testes bem sucedidos com 

camundongos machos. O estudo, publicado no periódico Cell, sugere 

que a pílula anticoncepcional para homens pode entrar em testes 

clínicos com humanos dentro de um ano. 

Os cientistas – da Universidade de Washington, da Faculdade de 

Medicina Baylor e do Instituto do Câncer Dana-Farber, ligado à 

Universidade de Harvard – testaram um novo composto, chamado 

JQ1. Eles descobriram que, em ratos, a substância foi capaz de 

interromper a espermatogênese, processo no qual o esperma se 

desenvolve. 

O novo composto não possui hormônios, diferente da pílula 

anticoncepcional feminina, que geralmente contém estrogênio e 

progesterona. Segundo a pesquisa, o JQ1 é capaz de entrar na 

corrente sanguínea, chegar até os testículos e bloquear a função de 

uma proteína chamada BRDT, presente nos órgãos de camundongos 

e seres humanos e grande responsável pela produção do esperma. 

Como resultado, os camundongos mostraram uma redução no 

número e na qualidade do esperma produzido, sendo considerados 

inférteis. Por outro lado, não sofreram impactos no desempenho 

sexual e na produção de testosterona. 

Além disso, depois que os animais pararam de consumir o composto 

de forma contínua, a produção de esperma foi retomada normalmente, 

mostrando que os efeitos da substância são reversíveis. Os filhotes 

concebidos após o processo também nasceram perfeitamente 

normais. 

Fonte: Revista Galileu 

 

 

 

 

SIEMENS INSCREVE PARA SEU PROGRAMA DE ESTAGIO 2012 / 

2013 

 

 

 

 

A Siemens, um dos maiores conglomerados de engenharia elétrica e 

eletrônica do Brasil, está com inscrições abertas para seu programa 

de estágio 2013, em vários estados e diferentes área de atuação. As 

inscrições acontecem pela internet e vão até o dia 19 de setembro e o 

programa se inicia em janeiro de 2013. 

Informações no site: http://siemens.e21digital.com.br/pdt2013 
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6ª SEMANA DE POLÍMEROS 
 

 

 

 

 

A 6ª Semana de Polímeros do IMA será realizada entre os dias 23 e 

25 de Outubro de 2012. Este ano, o tema será DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL NA ÁREA DE POLÍMEROS, em comemoração ao 

Ano Internacional da Sustentabilidade. O evento inclui palestras e 

apresentações práticas para profissionais e estudantes das mais 

diversas áreas. 

Horário: das 09:00 às 16:00 horas 

Inscrições gratuitas pelo e-mail extensao@ima.ufrj.br até 23 de 

Outubro, informando o nome completo, instituição de origem e 

telefone de contato. 

Mais informações no site: http://www.ima.ufrj.br/ 

XIII SIMPÓSIO EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS (WSCAD-SSC) 

 

 

 

 

 

O XIII Simpósio em Sistemas Computacionais (WSCAD-SSC) é um 

evento vinculado ao tradicional International Symposium on Computer 

Architecture and High Performance Computing SBAC-PAD, realizado 

anualmente com o objetivo de apresentar os principais 

desenvolvimentos, aplicações e 

tendências nas áreas de arquitetura de computadores, processamento 

de alto desempenho e sistemas distribuídos. 

No ano de 2012 o XXIV SBAC-PAD será realizado na cidade de New 

York - USA fortalecendo seu perfil de Simpósio Internacional, será sua 

primeira realização fora do continente brasileiro e estamos certos de 

seu sucesso. Ambos são eventos promovidos pela Sociedade 

Brasileira de Computação e estarão juntos a cada dois anos. 

Portanto, o Simpósio em Sistemas Computacionais (WSCAD-SSC) e 

eventos associados, terá sua 

décima terceira edição nas instalações do Laboratório Nacional de 

Computação Científica na cidade de Petrópolis e estará recebendo o 

apoio financeiro de forma independente do SBAC-PAD pela primeira 

vez. 

A CHAMADA DE TRABALHOS já está aberta e autores estão 

convidados para submissão de seus 

trabalhos originais em português, sendo os melhores trabalhos do 

evento, convidados para publicação em edição especial do Journal 

Concurrency and Computation: Practice and Experience. 

Data de Início: 17/10/2012 

Data Fim: 19/10/2012 

Mais informações no site: http://www.lncc.br/frame.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 
REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2012 
 

Lançamento do edital: 09/08 

Submissão de Propostas on-line: de 09/08/2012 a 04/10/2012. 

Divulgação dos resultados: A partir de 22/11/2012 
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