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Pesquisa busca diagnóstico seguro 
para o câncer de próstata

Objetivo é desenvolver exames complementares capazes de identificar 
com precisão se um tumor é maligno ou benigno

Fábio Gaio

Uma pesquisa desen-
volvida em conjunto 
por equipes do La-

boratório de Genética Mo-
lecular e Biotecnologia do 
Câmpus Catalão (Biogem/
CAC) e do Laboratório de 
Nanotecnologia da Univer-
sidade Federal de Uberlân-
dia (UFU) e do Laborató-
rio Biogenetics Tecnologia 
Molecular Ltda (Goiânia e 
Uberlândia) trabalha para 
oferecer um diagnósti-
co complementar seguro 
para o câncer de próstata. 
De acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca) 
trata-se do segundo tipo de 
câncer mais comum entre 
os homens, atrás apenas 
do câncer de pele não-me-
lanoma.

A professora Adriana 
Freitas Neves, responsável 
pelo Biogem, explica que 
atualmente o exame conhe-
cido como PSA (antígeno 
prostático específico) é o 
único marcador periférico 
utilizado no diagnóstico do 
câncer de próstata. O pro-
blema, segundo ela, é que 
o exame apresenta limita-

ções, como baixa especifici-
dade, ou seja, ele identifica 
o tumor, mas não é capaz 
de identificar a necessida-
de ou não de tratamento o 
que, conforme a professora, 
acaba por gerar os resulta-
dos conhecidos por falsos 
positivos, o que acarreta in-
clusive em procedimentos, 
como biópsias e cirurgias 
desnecessários.

De acordo com Adria-
na Freitas, a pesquisa é 
pioneira no Brasil. Diversos 
fatores podem contribuir 
para o surgimento do cân-

cer de próstata e dentro da 
análise genética das causas 
da doença, em fevereiro de 
2012, a agência governa-
mental norte-americana 
USA Food and Drug Admi-
nistration (FDA) aprovou, 
nos Estados Unidos, o uso 
do marcador PCA3 na uri-
na como método auxiliar 
no diagnóstico do câncer 
de próstata. Em um traba-
lho publicado em novembro 
de 2012, a professora de-
monstrou o uso diagnósti-
co complementar do câncer 
de próstata pelo marcador 

molecular PCA3 em amos-
tras de sangue, com alta 
especificidade.

O foco das pesquisas 
em Catalão refere-se ao uso 
dos marcadores moleculares 
no estudo do início e pro-
gressão do câncer de prósta-
ta. Para isso, são pesquisa-
dos genes e sequências ge-
néticas específicas, por meio 
de técnicas de biologia mole-
cular e estudos de expressão 
gênica, além do uso de tec-
nologias de aptâmeros, que 
é um tipo de ácido nucléico 
capaz de se ligar facilmente 
a uma molécula-alvo. Outra 
técnica são os RNAs de in-
terferência (usado por mui-
tos organismos diferentes 
para regular a atividade dos 
genes) para caracterização e 
validação de ligantes de áci-
dos nucléicos específicos e 
alvos biológicos (outras mo-
léculas de DNA e RNA, pro-
teínas, células) associadas 
às mais diversas doenças.

Adriana explica que, 
pelo fato do CAC ainda não 
dispor de uma estrutu-
ra laboratorial adequada, 
as amostras são coletadas 
pelo Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal 

de Uberlândia (HC-UFU). A 
expectativa é que ainda em 
2013 amostras locais se-
jam utilizadas no trabalho. 
Para a professora, o diag-
nóstico complementar do 
câncer de próstata deverá 
proporcionar melhor qua-
lidade de vida para os pa-
cientes uma vez que por se 
tratar de um método espe-
cífico, o médico urologista 
terá condições de realizar 
um tratamento mais efetivo 
para a doença.

Segundo Adriana 
Freitas, esta é uma pesqui-
sa que demanda longo pra-
zo e a proposta é de fato uti-
lizar a molécula PCA3 como 
diagnóstico complementar, 
sem que haja a exclusão 
da parte clínica ou do PSA, 
uma vez que as alterações 
do PSA sérico demonstram 
que algo precisa ser ave-
riguado e por se tratar de 
uma doença multifatorial, 
a ampliação no uso desses 
marcadores pode aumentar 
as chances de um diagnós-
tico mais preciso e precoce, 
com tratamento mais ade-
quado, culminando numa 
melhor qualidade de vida 
dos pacientes.

Aproxima-se o I Encontro Acadêmico do Câmpus Jataí
O I Encontro Acadêmi-

co do Câmpus Jataí (CAJ/
UFG), a ser realizado dia 15 
de maio, no Jatahy Shopping, 
tem por finalidade dar conhe-
cimento à comunidade dos 
diferentes projetos existentes 
na unidade. Espera-se tam-
bém estimular a participação 
dos acadêmicos do Câmpus 
nos programas nacionais e 
internacionais de fomento à 
pesquisa, ensino, extensão 
e assistência estudantil. As 
inscrições são gratuitas e o 
evento é aberto à toda comu-
nidade acadêmica.

Os interessados têm 
até o dia 10 de maio para efe-
tuar suas inscrições. O pra-
zo para submissão de traba-
lhos encerra-se um pouco 
antes, em 30 de abril. Nesse 

rante evento, o Planetário do 
Câmpus Jataí também estará 
presente com a programação 
Redescobrindo a Astronomia.

A apresentação dos 
trabalhos será em forma de 
pôsteres e os resumos serão 
publicados em anais ele-
trônicos. Os certificados de 
participação, tanto para os 
apresentadores de trabalhos 
quanto para ouvintes, serão 
emitidos pela Pró-reitoria de 
Extensão e Cultura (Proec) 
desde que haja frequência 
comprovada. Mais informa-
ções podem ser adquiridas 
por meio dos telefones: (64) 
3606-8113 / 3606-8115 ou  
e-mail: eajatai@gmail.com

Fonte: Assessoria de Co-
municação do CAJ

caso, a inscrição dever fei-
ta por meio do site (http://
www.ea.jatai.ufg.br/). Todos 
os estudantes do Câmpus 
Jataí podem se inscrever, 
estando ou não vinculados 
aos programas acadêmicos:  
Pibic, Pivic, Pibiti, Piviti, 
Probec, Provec, Prolicen, Pi-
bid, de bolsa permanência 
ou, até mesmo, aos progra-
mas de pós-graduação. Mas, 
a participação dos bolsistas 
é indispensável.

Estão confirmadas as 
presenças da presidente da 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de Goiás 
(Fapeg), Maria Zaira Turchi 
e da coordenadora de As-
suntos Internacionais, Ofir 
Bergemann de Aguiar, que 
irão proferir palestra. Du-

Programação do evento:

JATAÍ

15 de maio de 2013, no Jatahy Shopping
8h – Abertura oficial do evento  
8h30 às 9h30 – Palestra de abertura: 
Mobilidade Acadêmica Internacional: oportunidades e 
desafios  –  Ofir Bergemann de Aguiar, Coordenadora de 
Assuntos Internacionais da UFG
9h:30 às 12h – Apresentação de pôsteres  
12h às 13h30 –  Intervalo de almoço   
13h30 às 14h30 – Palestra com a professora Maria 
Zaira Turchi, presidente da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg)
14h30 às 20h30 – Apresentação de pôsteres
21h30 as 22h – Apresentação cultural e premiação dos 
melhores trabalhos

Outras atividades:
Planetário do Câmpus Jataí: Redescobrindo a 
Astronomia

A equipe pesquisadora formada pelas estudantes 
Janaína Siqueira, Vânia Lucas, professora Adriana 

Neves e Irlei Santos e Elismar Cnossen
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