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São Paulo, 30 de setembro de 2018

I Semana de Biotecnologia
“Brasil com Biotecnologia”
A primeira Semana de Biotecnologia “Brasil com Biotecnologia” tem
o obje�vo de apresentar, discu�r e
propor ideias, promover conhecimento, divulgar ferramentas e
ações
desenvolvidas
pela
academia e empresas com a ﬁnali12, 13 e 14 novembro
dade de desenvolver a Biotecnologia no pais.
O evento será realizado nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2018, com par�cipação de palestrantes e especialistas de reconhecida atuação em diversas áreas da
Biotecnologia. A palestra de abertura será realizada
pelo Prof. Dr. José Gregório Cabrera Gomez, docente
do ICB/USP, seguida da palestra do Prof. Dr. Paulo Lee
Ho do Ins�tuto Butantan.
Data: 12, 13 e 14 de novembro de 2018
Local: Auditório Azul da EACH
Horário: 10 -12 h / 14 - 16 h.

Número: 008

Integração USP
A Coordenação do Curso está
realizando reuniões com dirigentes de diversas unidades USP
com a ﬁnalidade de estabelecer
colaborações que permitam aos alunos usufruir da estrutura de ensino e pesquisa já instalada nestas unidades, além
de facilitar um maior contato com docentes especialistas
em diversas áreas da Biotecnologia. Assim, foi realizada a
apresentação do curso a dirigentes do Ins�tuto de Ciências
Biomédicas (ICB, campus capital) e do Centro de Energia
Nuclear na Agricultura (CENA, campus Piracicaba), em
ambos encontros foram iden�ﬁcados pontos de comum
interesse e novas reuniões serão realizadas para deﬁnição
de estratégias e formas de implementação do processo de
integração do curso de Biotecnologia com essas Unidades.
Estão programadas reuniões com dirigentes de outras unidades USP.

Engineering biological systems toward a sustainable bioeconomy.
Lopes MS.

Abstract
The nature of our major global risks calls for sustainable innova�ons to decouple economic growth from greenhouse
gases emission. The development of sustainable technologies has been nega�vely impacted by several factors including sugar produc�on costs, produc�on scale, economic crises, hydraulic fracking development and the market inability to capture externality costs. However, advances in engineering of biological systems allow bridging the gap
between exponen�al growth of knowledge about biology and the crea�on of sustainable value chains for a broad
range of economic sectors. Addi�onally, industrial symbiosis of diﬀerent biobased technologies can increase compe��veness and sustainability, leading to the development of eco-industrial parks. Reliable policies for carbon pricing
and revenue reinvestments in disrup�ve technologies and in the deployment of eco-industrial parks could boost the
welfare while addressing our major global risks toward the transi�on from a fossil to a biobased economy.
Keywords: Synthe�c biology · Metabolic engineering · Carbon pricing · Sustainability · Bioeconomy.
J Ind Microbiol Biotechnol. 2015 Jun;42(6):813-38. doi: 10.1007/s10295-015-1606-9
Comentário: O ar�go apresenta e discute os desaﬁos e oportunidades enfrentados pela biotecnologia para criar
soluções eﬁcientes e sustentáveis para uma bioeconomia global. Neste contexto, a engenharia de sistemas biológicos terá um forte papel na consolidação de cadeias produ�vas de maior valor através da criação de rotas mais eﬁcientes e sustentáveis para a produção de alimentos, biocombus�veis, energia, produtos químicos e materiais, especialmente no contexto de parques eco-industriais. O autor considera que com os incen�vos e prazos certos, soluções
biológicas podem criar um sistema eco-industrial, impulsionando o bem-estar e resolvendo problemas globais.
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Química Medicinal e Biotecnologia: União Perfeita para o
Desenvolvimento de Produtos Inovadores
Segundo deﬁnição da IUPAC (Interna�onal Union of Pure and Applied Chemistry), a química medicinal é uma
disciplina baseada na química, envolvendo também aspectos das ciências biológicas, médicas e farmacêu�cas. Esta
área da química está relacionada com invenção, descoberta, desenho, iden�ﬁcação e preparação de compostos
biologicamente a�vos, assim como o estudo do seu metabolismo, a interpretação do seu modo de ação ao nível
molecular e a construção de relações estrutura-a�vidade. Considerando que a biotecnologia pode ser deﬁnida,
classicamente, como “um conjunto de técnicas que envolvem a manipulação de organismos vivos para modiﬁcação
de produtos” (cib.org.br) ou a par�r de uma deﬁnição mais moderna (“além do uso dos microrganismos como vetores de modiﬁcações, os pesquisadores podem interferir de forma controlada e intencional no DNA (ácido desoxirribonucleico) das espécies), pode-se veriﬁcar que a química medicinal foi muito beneﬁciada pelos avanços da biotecnologia em se tratando do desenvolvimento de novas substâncias com especíﬁca a�vidade biológica e com aplicação em diversas áreas (saúde, agricultura, ambiental, etc.).
A área de descoberta de candidatos a fármacos se beneﬁcia muito dos avanços da biotecnologia, principalmente
devido estudos no campo das ciências “ômicas”, tais
como genômica, transcriptômica, proteômica, farmacogenômica, epigenômica, toxicogenômica, metabolômica
e outras. Os resultados ob�dos a par�r dessas abordagens auxiliam a iden�ﬁcação funcional e/ou estrutural de
tecidos, células e expressão de genes, o que pode contribuir para o entendimento de mecanismos bioquímicos
envolvidos na interação entre substâncias químicas e
alvos biológicos.
Alguns exemplos de estudos que podem ser beneﬁciados
a par�r da união da química medicinal e biotecnologia
são:
(1) desenvolvimento de novas substâncias para prevenção e tratamento de doenças infecciosas graves (por exemplo, ebola), com ênfase também em substâncias para doenças que possam surgir de eventos relacionados com
bioterrorismo; (2) tratamento de doenças complexas como o câncer, já que avanços na biotecnologia têm mostrado que para cada paciente há um determinado sequenciamento gené�co, perﬁl individual de proteínas, padrão de
sinalização intracelular ou assinatura de miRNA, o que está fortalecendo o conceito de medicina personalizada ou
terapia direcionada ao paciente; (3) casos onde a falta de tratamento ideal e o surgimento de resistência a múl�plas
drogas exigem o desenvolvimento de novos / melhores medicamentos contra patógenos/ﬁtopatógenos, o que
seria uma oportunidade de integração de abordagens de química medicinal e biotecnologia agrícola; (4) dentre os
produtos biotecnológicos há a classe dos an�corpos monoclonais que vêm sendo muito u�lizados como agentes
terapêu�cos e a química medicinal pode auxiliar no desenvolvimento de pequenas moléculas para uso em terapias
combinadas com esses an�corpos, assim como conjugação de pequenas moléculas aos an�corpos de modo a
melhorar a resposta biológica. Desta forma, a par�r dos exemplos ilustrados acima, é possível concluir que há um
campo muito fér�l em pesquisas envolvendo química medicinal e biotecnologia, tendo em vista que avanços cien�ﬁcos e tecnológicos têm contribuído signiﬁca�vamente para geração de conhecimento e inovação para obtenção
de um produto ﬁnal.
Profa. Dra. Káthia Maria Honório (kmhonorio@usp.br)
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