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EDITORIAL 

Avanço sobre o câncer 

U
ma equipe do Centro do Ge
noma Humano do Instituto 
de Biociências da Universi

dade de São Paulo (USP) fez recente
mente uma descoberta que trouxe, de 
cara, duas boas novas para o conhe
cimento científico. Os pesquisadores 
demonstraram que já é possível re
conhecer um marcador do câncer de 
próstata no gene COL18A1 - o que 
abre caminho para o diagnóstico pre
coce. O trabalho não significa que 
foi achada a causa desse tipo de tu
mor- o segundo mais freqüente en
tre homens no Brasil. Mas já é pos
sível saber que as pessoas com o 
gene modificado têm um risco real 
de desenvolver a doença. A relevân
cia da descoberta pode ser medida 
pelo fato de estar estampada na capa 
da edição de 15 de outubro da revis
ta Cancer Research, da Associação 
Americana de Pesquisa sobre o Cân
cer- eis a segunda boa nova. A pu
blicação é uma das mais importan
tes da área, em todo o mundo. Não é 
todo mês que um grupo de pesqui
sadores brasileiros consegue as duas 
coisas: finalizar um trabalho de grari
de significado científico e ganhar re
conhecimento internacional. Também 
vale salientar que o centro do Insti
tuto de Biociências é um dos Cen
tros de Pesquisa, Inovação e Difusão 
(Cepids), patrocinados pela FAPESP. 
Conheça os detalhes da pesquisa a 
partir da página 40. 

Para discutir os rumos para a ciên
cia, tecnologia e inovação nos próxi
mos dez anos reuniram-se em Bra
sília, de 18 a 21 de setembro, 1.200 
pesquisadores, empresários, parla
mentares e representantes de minis
térios, agências de fomento e fun
dações de amparo à pesquisa. Todos 
participaram da Conferência Nacio
nal de Ciência, Tecnologia e Inova
ção. O objetivo: fazer o diagnóstico 
dos obstáculos que emperram o avan-

ço tecnológico no país e definir es
tratégias para consolidar e expandir 
a pesquisa acadêmica e a inovação 
empresarial. Os participantes não se 
furtaram a analisar os problemas em 
profundidade- mas sempre com dis
posição para indicar as saídas possí
veis. Os empresários, por exemplo, 
criticaram a falta de definição de po
lítica industrial para os investimen
tos em inovação e pediram medidas 
fiscais que poderão aumentar a com
petitividade externa do produto bra
sileiro no exterior. Uma parte dos 
pesquisadores, por sua vez, apresen
tou um posição otimista: o país deve 
olhar para frente e esquecer as opor
tunidades perdidas nas últimas dé
cadas. O saldo geral do encontro po
de ser conferido na página 14. 

Um bom exemplo da relação en
tre universidade/empresas está em 
outra reportagem desta edição sobre 
dois projetas que ajudam a Petro
brás a melhorar sua eficiência na ex
tração de petróleo em águas profun
das (página 58). Estudo da Escola 
Politécnica da USP mostrou como 
aproveitar da maneira mais eficaz 
superpetroleiros de casco simples 
como plataformas oceânicas. Hoje, 
o trabalho ajuda a Petrobrás a cum
prir metas. 

Na seção de Humanidades é pos
sível encontrar um tema mais ame
no, mas não menos intrincado: como 
é o usuário de Internet, esse novo ti
po de leitor? A resposta pode ser en
contrada na página 70, em uma re
portagem que esmiuça o universo do 
internauta. Por fim, esta edição vem 
com mais um suplemento especial. 
Desta vez, Pesquisa FAPESP mostra a 
quantas anda o programa Pesquisa 
em Políticas Públicas, projetas finan
ciados em parceria com organismos 
públicos, governamentais ou não. 
Um bom exemplo de como levar co
nhecimento para a sociedade. 
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