
coordenadas pelos professores Se
bastião Timo Iaria e Carlos Martins 
Menck. Iaria cuidoú da substituição 
das redes elétrica, hidráulica e de gás 
e de reformas gerais de alvenaria em 
todo o prédio do ICB 2, onde se situam 
diversos departamentos. Menck, pro
fessor da microbiologia, recebeu 
uma das alas reformadas e partiu 
para a montagem final de seu labo
ratório de DNA, instalando banca
das e armários, e na reforma de áreas 
afins, destinadas à lavagem de mate
rial, eletroforese de DNA, cultura de 
células bacterianas, bioquímica, apa
relhos multiusuários e manipulação 
de substâncias radioativas. Também 
foi criado um laboratório de geno
ma, que participou dos projetas de 
seqüenciamento da Xylella, da Xan
thomonas citri, da cana-de-açúcar e 
participa do seqüenciamento do 
Schistosoma mansoni (causador da 
esquistossomose) . 

Fisiologia - No Departamento de 
Fisiologia e Biofísica, que reúne vinte 
laboratórios, além das reformas ge
rais foram adquiridos equipamentos 
e instrumentos indispensáveis à 
pesquisa como ultracentrífugas, 
freezers com temperaturas de até 
-85°C, para armazenamento de 
material vivo, capelas de fluxo para 
material radioativo. Também foram 
adquiridos aparelhos de PCR, técni
ca para duplicação de DNA, e 
equipamentos de Northen Blot e 
Western Blot - técnicas usadas para 
a separação de RNA, proteínas e 
para clonagem. 

Os resultados do programa po
dem ser medidos pelo aumento da 
produção científica do instituto. ''A 
partir de 1995, o ICB teve um enor
me salto em sua produção cientí
fica': diz Magda. Além do cresci
mento do número absoluto de 
trabalhos, as pesquisas ganharam 
em qualidade, a julgar pelo aumen
to do índice de publicação, medido 
a partir de dados do Institute for 
Scientific Information (ISI): o índice 
subiu de 0,8 trabalho por pesquisa
dor para 1,3 trabalho. 
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Faculdade de Medicina-USP: salto de 38% na produção científica 

Nas artérias do velho 
prédio da Medicina 
Reforma total na rede elétrica e hidráulica 

culdade de Medicina da 
niversidade de São Pau
o, na capital paulista, 
iniciou um amplo pro
jeto de restauro e mo

dernização de seu prédio, erguidç> 
entre 1928 e 1931 e tombado pelo 
Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico e Artístico (Condephaat). 
O estímulo para a realização do 
projeto surgiu depois que o Pro
grama de Infra-Estrutura investiu 
cerca de R$ 5,6 milhões na recupe
ração dos seus laboratórios e da in
fra-estrutura interna do prédio. 
Uma parte significativa desses re
cursos foi utilizada para trocar as 
redes elétrica e hidráulica, rede de 
esgoto e sistema de climatização da 
maioria dos 62 Laboratórios de In
vestigação Médica (LIMs) da facul
dade. Os laboratórios foram refor
mados e ganharam equipamentos. 

"Trocamos todos os encanamen
tos, separando os esgotos em duas 
redes isoladas: uma para pias e banhei
ros e outra, feita de material ade-

quado para dejetos químicos, exclu
siva para os laboratórios", diz o pro
fessor Gregório Santiago Montes, 
chefe do Laboratório de Biologia 
Celular do Departamento de Patolo
gia e que coordenou, como diretor 
dos LIMs, os projetas dirigidos ao 
programa. O sistema hidráulico tam
bém foi substituído, melhorando as 
condições de funcionamento dos la
boratórios e permitindo a instala
ção de um sistema de ar-condicio
nado central movido por um fluxo 
independente de água gelada, que ser
ve para a climatização dos laborató
rios. Afinal, o fato de o prédio ser 
tombado impede intervenções na 
sua fachada, para instalação de apa
relhos comuns de ar-condicionado. 

Os efeitos de tudo isso não se fi
zeram esperar na produção de estu
dos e na sua maior visibilidade. "Em 
1996, os resultados obtidos nos ex
perimentos dos pesquisadores da 
faculdade renderam cerca de 420 ar
tigos publicados em revistas cientí
ficas- 37% em publicações indexadas 
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pelo Institute for Scientific Information 
(ISI). Em 2000, o número de arti
gos teve um salto de 38%, passando 
para 580 trabalhos, 51 o/o deles ava
lizados pelo ISI", compara Montes. 

Lípides, hormônios e diabetes - Na 
área de Endocrinologia, quatro la
boratórios passaram por reformas e 
os resultados já foram contabiliza
dos. "A maior parte dos estudos rea
lizados nesses LIMs são pesquisas 
clínicas, que têm conexão estreita 
com o Hospital das Clínicas (HC), o 
maior hospital da América Latina", 
diz o professor Éder Carlos Rocha 
Quintão. No LIM 42 - que realiza 
dosagens hormonais de rotina para 
o HC, além de pesquisas de biologia 
molecular - houve aumento de 26 
mil para 38 mil no número de dosa
gens hormonais mensais. "Com a 
reforma, pudemos também desen
volver novas técnicas, como o Fish 
(Fluorescence in situ hibridation), que 
permite identificar mutações gené
ticas por meio de marcadores cro
mossômicos, melhorando o diag
nóstico de doenças como a síndrome 
de Turner': informa Berenice Men
donça, chefe do laboratório. 

No LIM 18, onde são realizados 
estudos de carboidratos e radioi
munoensaios voltados a diabetes, 
novas linhas de pesquisa foram 
abertas. Entre elas, a professora Mi
leni Josefina Ursich destaca a de au
toimunidade ao diabetes tipo 1, que 
ocorre em crianças. "Isto foi possí
vel com a melhoria do biotério do 
laboratório e com a criação de no
vos espaços, como a sala de PCR e a 
de cultura de células", diz. Foram 
reformados também o LIM 1 O, de 
metabolismo de lípides e proteínas, 
e o LIM 25, de biologia molecular 
de diabetes e dos tumores glandula
res, bioquímica do tecido adiposo e 
que participa do projeto Genoma 
Humano do Câncer. 

Antônio Carlos Seguro, professor 
de Nefrologia e responsável pelo LIM 
12, usou os recursos do programa pa
ra a reforma geral do laboratório e 
do biotério de manutenção. 
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Eficiência no estudo das 
doenças neurológicas 

Esquizofrenia e Alzheimer, alvos de pesquisa 

Laboratório de neurociências: equipamentos e ampliação da área física 

E
m 1996, quando voltou 
da Alemanha, onde lecio
nou e dirigiu o setor de 
neurobiologia da Uni
versidade de Heidelberg, 

Wagner Farid Gattaz recebeu do Ins-
tituto de Psiquiatria da USP um 
espaço de 300 m2 para iniciar suas 
pesquisas. "A área era um antigo de
pósito de colchões", conta. No pri
meiro dia de trabalho naquele labo
ratório improvisado, Gattaz ligou o 
ar-condicionado e causou uma pane 
no sistema elétrico do prédio. "Um 
paciente do HC que estava sendo 
operado na neurocirurgia foi trans
ferido às pressas': lembra. Construí
do em 1952, o prédio praticamente 
mantinha a rede elétrica original, 
apesar do salto na demanda por ener
gia para os delicados e numerosos 
aparelhos de pesquisa introduzidos 
nos últimos 50 anos. 

O laboratório de neurociências 
foi um dos muitos da Faculdade de 

Medicina da USP a receber recursos 
do Programa de Infra-Estrutura. 
Instalou, é claro, um novo sistema de 
ar-condicionado, mas adquiriu tam
bém equipamentos para análises 
neuroquímicas, de biologia molecu
lar e de genética, além de um apare
lho de eletroencefalografia digital de 
alta resolução. Depois que o laborató
rio passou a oferecer condições de tra
balho, três outros cientistas se junta
ram a Gattaz- Orestes Forlenza, Luís 
Basile e Homero Vallada- e os qua
tro apresentaram à FAPESP um pro
jeto temático de pesquisa sobre o 
metabolismo de fosfolípides na esqui
zofrenia e na doença de Alzheimer. 
Com os recursos da reserva técnica, 
conseguiram ampliar a área física do 
laboratório de neurociências." 

Criou-se um setor de neuroquí
mica, onde são feitas dosagens de 
neurotransmissores que podem ser
vir como marcadores biológicos do 
sangue e do tecido cerebral, o que au-
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