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Medicamento para crises de gota diminuiu in amação
pulmonar causada pela covid-19
03/09/2020

O Prof. Dr. Wilson Araújo da Silva Junior, docente da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto (FMRP) da USP e pesquisador principal do Centro de Terapia
Celular (CTC-USP), conquistou o segundo lugar na categoria “Pesquisa em
Oncologia” no 11º Prêmio Octavio Frias de Oliveira.
O trabalho apresentado teve como título: “MicroRNA pode combater câncer de
ovário”. A proposta é que futuramente o tratamento com o microRNA possa
complementar a abordagem vigente, hoje quase sempre cirúrgica, ou controlar a
progressão da doença.
O estudo foi realizado no CTC, um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID)
da FAPESP sediado no Hemocentro de Ribeirão Preto. Contou ainda com a
colaboração de pesquisadores do Laboratory of Muscle Stem Cells and Gene
Regulation, do National Institutes of Health (NIH), nos Estados Unidos.
O primeiro lugar foi conquistado pelo médico e também pesquisador da FMRPUSP Caio Abner Leite, com o trabalho: “Células T podem ajudar contra o câncer
colorretal”.
A premiação é uma iniciativa do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
Octavio Frias de Oliveira), em parceria com o Grupo Folha, e tem como objetivo
incentivar a produção de conhecimento nacional na prevenção e combate ao
câncer.
A cerimônia de premiação foi realizada online, no dia 5 agosto, às 17h, no canal do
YouTube da Folha de São Paulo.
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Casos de síndrome respiratória aguda grave entre pobres
podem indicar subnoti cação da covid-19
03/09/2020

Teste positivo para covid-19 em quem já teve a doença leva
cientistas a investigarem se é possível reinfecção
03/09/2020
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