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 Você já imaginou comer tudo que tiver vontade e não engordar? Chocolate, sorvete, biscoito,

dentre outras guloseimas que são deliciosas, mas que fazem você ganhar peso? Um projeto de

pesquisa desenvolvido pelo professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Emerson

Silva Lima, com aporte financeiro do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo

à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) pretende acabar com esse problema.

O estudo consiste em isolar uma substância do breu-branco – uma resina que nasce do cerne

do tronco de uma árvore da floresta Amazônica – que é capaz de inibir enzimas digestivas,

degradar  e  digerir  carboidratos  e  lipídios.  A  inibição  dessas  enzimas  faz  com  que  esses

carboidratos ou esses lipídios não sejam absorvidos e, assim, reduzir a hiperglicemia (aumento

do açúcar no sangue) ou a lipidemia (presença de gordura saturada no sangue) de animais ou

de pacientes em tratamento com essa substância.

Leia mais na integra:

http://www.mundoamazonia.com.br/arquivos/substancia-do-breu-branco-pode-ser-o-segredo-

para-o-emagrecimento/

Sim

Não

Sim Não

http://www.mundoamazonia.com.br/arquivos/substancia-do-breu-branco-pode-ser-o-segredo-para-o-emagrecimento/
http://www.mundoamazonia.com.br/arquivos/substancia-do-breu-branco-pode-ser-o-segredo-para-o-emagrecimento/
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Uma pesquisa desenvolvida com apoio do Governo do Amazonas, via Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), pelo estudante de Ciências Biológicas Arlesson

Viana, do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), está analisando um método simplificado com

potencial utilização pela rede básica de saúde para diagnóstico molecular da dengue.

De acordo com o estudante,  hoje  em dia,  a  dengue é diagnosticada apenas  por  técnicas

sorológicas e, em virtude do vírus zika estar circulando na região e estar próximo do vírus da

dengue, pode haver uma reação cruzada.  Ele explicou que se o antígeno do zika reagir, por

exemplo, e pensarmos que é dengue, é possível haver uma confusão de resultados.

“Quando trabalhamos com o teste molecular, estamos trabalhando com material genético do

vírus e temos certeza que aquela espécie de vírus é a que foi amplificada através da técnica de

Loop  Mediated  Isothermal  Amplification  (Lamp).  Isso  ajuda  no  tratamento,  na  questão

epidemiológica no nosso país e a diferenciação de qualquer arbovirose circulante na nossa

região”, disse o estudante.

Leia mais na integra:

http://www.labnetwork.com.br/noticias/analises-clinicas/pesquisador-busca-metodo-

molecular-para-diagnostico-rapido-da-dengue/

Sim

Não

Sim Não

http://www.labnetwork.com.br/noticias/analises-clinicas/pesquisador-busca-metodo-molecular-para-diagnostico-rapido-da-dengue/
http://www.labnetwork.com.br/noticias/analises-clinicas/pesquisador-busca-metodo-molecular-para-diagnostico-rapido-da-dengue/
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A exemplo dos recursos previdenciários, o dinheiro do recém-criado Funecti (Fundo Estadual

para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação) também serão aplicados em

Títulos do Tesouro Nacional para fazer caixa. A medida está prevista na Lei nº 4.340, de 10 de

junho de 2016, promulgada pelo Governo do Amazonas. A proposta do Funecti é financiar

pesquisas científicas e tecnológicas e o dinheiro será administrado pela Fapeam (Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas). 

Leia na integra:

http://www.expressao.amazonasatual.com.br/2016/06/15/dinheiro-de-fundo-estadual-pode-

ser-aplicado-em-titulos-do-tesouro/

Sim

Não

Sim Não

http://www.expressao.amazonasatual.com.br/2016/06/15/dinheiro-de-fundo-estadual-pode-ser-aplicado-em-titulos-do-tesouro/
http://www.expressao.amazonasatual.com.br/2016/06/15/dinheiro-de-fundo-estadual-pode-ser-aplicado-em-titulos-do-tesouro/
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Pesquisa  desenvolvida  pelo  Prof.  Dr.  Emerson  Silva  Lima,  da  Universidade  Federal  do

Amazonas (Ufam), com aporte financeiro do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) pretende acabar com o problema de

ganho de peso após a ingestão carboidratos e lipídios em excesso.

O estudo consiste em isolar uma substância do breu-branco – uma resina que nasce do cerne

do tronco de uma árvore da floresta Amazônica – que é capaz de inibir enzimas digestivas,

degradar  e  digerir  carboidratos  e  lipídios.  A  inibição  dessas  enzimas  faz  com  que  os

carboidratos  ou  os  lipídios  não  sejam  absorvidos  e,  assim,  pode  reduzir  a  hiperglicemia

(concentração aumentada de açúcar no sangue) ou a lipidemia (presença de gordura saturada

no sangue) de animais ou de pacientes em tratamento com essa substância.

Leia mais na integra:

http://www.t4h.com.br/bioquimica-farmacia-e-

biotecnologia/educacao/noticias/emagrecimento-substancia-do-breu-branco-pode-contribuir/

Sim

Não

Sim Não

http://www.t4h.com.br/bioquimica-farmacia-e-biotecnologia/educacao/noticias/emagrecimento-substancia-do-breu-branco-pode-contribuir/
http://www.t4h.com.br/bioquimica-farmacia-e-biotecnologia/educacao/noticias/emagrecimento-substancia-do-breu-branco-pode-contribuir/
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O engenheiro de pesca e professor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Marcondes

Gonzaga Júnior, está desenvolvendo um projeto de pesquisa que visa oferecer um produto à

base de pescados embalados sob atmosfera modificada que estejam prontos para o consumo.

O projeto é desenvolvido no âmbito do programa Sinapse da Inovação da Fundação de Amparo

à Pesquisa  do  Estado  do  Amazonas  (Fapeam)  com aporte  do  governo  do  Amazonas  em

parceria com a Fundação Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras (Certi).

De acordo com o pesquisador, o processo de embalagem sob atmosfera modificada (EAM)

consiste em substituir o ar que envolve o produto que se deseja conservar ou envasar, por um

gás  ou  mistura  de  gases  de  pureza  alimentar  que  ofereça  melhores  condições  para  a

manutenção do alimento, por um período de tempo maior.

Leia mais na integra:

http://revistapesca.com.br/estudo-visa-prolongar-periodo-de-validade-de-alimentos-a-base-

de-pescado/

Sim

Não

Sim Não

http://revistapesca.com.br/estudo-visa-prolongar-periodo-de-validade-de-alimentos-a-base-de-pescado/
http://revistapesca.com.br/estudo-visa-prolongar-periodo-de-validade-de-alimentos-a-base-de-pescado/
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Sim

Não

Sim Não
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Uma pesquisa desenvolvida com apoio do Governo do Amazonas, via Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), pelo estudante de Ciências Biológicas Arlesson

Viana, do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), está analisando um método simplificado com

potencial utilização pela rede básica de saúde para diagnóstico molecular da dengue.

De acordo com o estudante,  hoje  em dia,  a  dengue é  diagnosticada apenas por  técnicas

sorológicas e, em virtude do vírus zika estar circulando na região e estar próximo do vírus da

dengue, pode haver uma reação cruzada. Ele explicou que se o antígeno do zika reagir, por

exemplo, e pensarmos que é dengue, é possível haver uma confusão de resultados.

“Quando trabalhamos com o teste molecular, estamos trabalhando com material genético do

vírus e temos certeza que aquela espécie de vírus é a que foi amplificada através da técnica de

Loop  Mediated  Isothermal  Amplification  (Lamp).  Isso  ajuda  no  tratamento,  na  questão

epidemiológica no nosso país e a diferenciação de qualquer arbovirose circulante na nossa

região”, disse o estudante.

Leia mais na integra:

http://www.ampost.com.br/2016/06/metodo-desenvolvido-no-am-pretende-agilizar-

diagnostico-da-dengue-no-sus/

Sim

Não

Sim Não

http://www.ampost.com.br/2016/06/metodo-desenvolvido-no-am-pretende-agilizar-diagnostico-da-dengue-no-sus/
http://www.ampost.com.br/2016/06/metodo-desenvolvido-no-am-pretende-agilizar-diagnostico-da-dengue-no-sus/
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O trabalho  faz  parte  de  dois  projetos  desenvolvidos  na  Escola  Estadual  Senador  Petrônio

Portella:  o  Pró-Engenharias,  Programa  Estratégico  de  Indução  à  Formação  de  Recursos

Humanos  em  Engenharias  no  Amazonas  e  o  RH-TI,  Programa  Estratégico  de  Indução  à

Formação de Recursos Humanos em Tecnologia da Informação. As iniciativas contam com o

apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e da Secretaria

de  Estado  de  Educação  (Seduc).

O professor de Química Obenésio Aguiar idealizou a prancha ecológica junto com os alunos.

Ele explica que a ideia era desenvolver o projeto integrando as disciplinas de matemática,

física e química com foco na sustentabilidade. “Como é um projeto para desenvolver a parte

interdisciplinar, pegamos um problema: o problema ambiental. Como é química, trabalhamos

com a PET, que é um processo de polimerização (reação química) dentro da química orgânica”,

dsse  o  professor.

Leia mais na integra:

http://www.hidrosam.com.br/noticias/detalhe?slug=estudantes-do-amazonas-desenvolvem-

prancha-ecol%C3%B3gica

Sim

Não

Sim Não

http://www.hidrosam.com.br/noticias/detalhe?slug=estudantes-do-amazonas-desenvolvem-prancha-ecol%C3%B3gica
http://www.hidrosam.com.br/noticias/detalhe?slug=estudantes-do-amazonas-desenvolvem-prancha-ecol%C3%B3gica
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“Nós dividimos em dois grupos: um com os camundongos que foram induzidos a desenvolver
uma obesidade e outro com camundongos normais, bem magros. Esse processo durou quatro
meses até eles adquirirem um peso já compatível com a obesidade e, a partir desse momento,
nós começamos a tratar os camundongos obesos com a substância isolada do breu branco”,
explica o farmacêutico  e professor da Universidade Federal  do Amazonas (Ufam) Emerson
Silva Lima.
Os animais continuaram com a dieta de calorias e ao mesmo tempo em tratamento com a
substância que inibe o aumento do peso do animal. Segundo o estudo, os camundongos que
estavam em dieta com a substância perderam peso. “Isso é um resultado muito interessante
porque realmente são poucas as moléculas que tem esse efeito de evitar um ganho de peso. O
que é mais curioso é que além da redução do ganho de peso, ela também teria uma atividade
de diminuição da glicose, ou seja, do açúcar no sangue”, disse Lima.

Leia mais na integra:
http://www.tema-livre.com/substancia-encontrada-na-amazonia-pode-ser-segredo-para-
emagrecimento/

Sim

Não

Sim Não

http://www.tema-livre.com/substancia-encontrada-na-amazonia-pode-ser-segredo-para-emagrecimento/
http://www.tema-livre.com/substancia-encontrada-na-amazonia-pode-ser-segredo-para-emagrecimento/
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Uma pesquisa desenvolvida com apoio do Governo do Amazonas, via Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), pelo estudante de Ciências Biológicas Arlesson
Viana, do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), está analisando um método simplificado com
potencial utilização pela rede básica de saúde para diagnóstico molecular da dengue.

De acordo com o estudante,  hoje  em dia,  a  dengue é diagnosticada apenas  por  técnicas
sorológicas e, em virtude do vírus zika estar circulando na região e estar próximo do vírus da
dengue, pode haver uma reação cruzada.  Ele explicou que se o antígeno do zika reagir, por
exemplo, e pensarmos que é dengue, é possível haver uma confusão de resultados.

“Quando trabalhamos com o teste molecular, estamos trabalhando com material genético do
vírus e temos certeza que aquela espécie de vírus é a que foi amplificada através da técnica de
Loop  Mediated  Isothermal  Amplification  (Lamp).  Isso  ajuda  no  tratamento,  na  questão
epidemiológica no nosso país e a diferenciação de qualquer arbovirose circulante na nossa
região”, disse o estudante.

Leia na integra:
http://portaltucuma.com/metodo-pretende-agilizar-o-diagnostico-da-dengue-no-sistema-
unico-de-saude/

Sim

Não

Sim Não

http://portaltucuma.com/metodo-pretende-agilizar-o-diagnostico-da-dengue-no-sistema-unico-de-saude/
http://portaltucuma.com/metodo-pretende-agilizar-o-diagnostico-da-dengue-no-sistema-unico-de-saude/
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Sim

Não

Sim Não
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Sim

Não

Sim Não
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Não

Sim Não
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