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Congresso histórico

Eu fui! Encontre-se nas fotos

Em meio aos cortes de verbas públicas para a
pesquisa brasileira ocorreu o 44o Congresso
da SBI, o Immuno 2019 - e a comunidade de
imunologistas se posicionou em defesa da
ciência brasileira. Saiba como foi.

Foram quatro dias de uma programação
intensa, repleta de atividades científicas,
educativas, culturais e sociais. Acesse os
álbuns de fotos na página da SBI no
Facebook e marque quem encontrar.

Câncer: terapia inédita brasileira

Seratonina e inflamações

O paciente chegou no hospital da USP de
Ribeirão em setembro, de cadeira de rodas, e,
após o tratamento experimental, teve alta no
dia 12 de outubro. Caminhando. Saiba mais
sobre o tratamento inovador.

Experimento realizado na USP de Ribeirão
Preto revelou que o "hormônio do bem-estar"
atua na modulação do sistema imune, sendo
capaz de induzir efeitos anti-inflamatórios e
prevenir complicações. Saiba mais.

Sistema imune e tuberculose

Imunologia da China

André Báfica, da UFSC, explica como a
bactéria causadora da tuberculose infecta as
células-tronco hematopoiéticas. Uma nova
perspectiva para diagnósticos e terapias para
pacientes infectados. Leia mais.

Lorem ipsum himenaeos fringilla luctus lorem
mattis arcu, dui quis ligula varius ut sed, nibh a
sit ut condimentum dictumst. donec nostra
integer cras volutpat tellus neque turpis feugiat
leo eget, non velit nam. Confira!
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Um brasileiro para o HelDi-Award E outro, Dr. H. C. pela Sorbone
Pedro Vieira, professor do IB-Unicamp, foi o
único pesquisador do Hemisfério Sul entre os
18 indicados para o HelDi-Award, concedido
pelo centro de pesquisa alemão Helmholtz
Zentrum Munchen. Conheça.

O imunologista Wilson Savino, ex-presidente
da SBI (1993-1995), recebeu o título de doutor
honoris causa pela Universidade de Sorbonne.
A cerimonia de titulação ocorreu na instituição,
em Paris, na França. Confira!

Próximos eventos

Highlights
Enterovirus pathogenesis requires the host methyltransferase SETD3
(Nature Microbiology)
Mucosal Vaccination with a Self-Adjuvanted Lipopeptide Is Immunogenic and Protective
against Mycobacterium tuberculosis (American Chemical Society)
Validation of the protein kinase PfCLK3 as a multistage cross-species malarial drug target
(Science)
Phenotypic screening of nonsteroidal anti-inflammatory drugs identified mefenamic acid
as a drug for the treatment of schistosomiasis (EBioMedicine)
Long noncoding RNAs are involved in multiple immunological pathways in response to
vaccination (PNAS)
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