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D. Butler, Nature 2008, 453, 840

“…gap between cutting edge biological research 

and more clinically oriented human investigation”

Molecular medicine
Translational medicine
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Serviços de diagnósticos laboratóriais e moleculares, testes genéticos, 

testes de bioimagem >> cuidados preventivos de preservação da Saúde

emprêgo de cuidados personalizados

Convergência das Ciências da Saúde, Bioengenharias & Bioinformática
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Promoverem-se interações complementares em disciplinas-cruzadas
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InterdisciplinaridadeInterdisciplinaridade

ejb2010Iniciativas integradas para pós-doutoramento
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HHáá tendência a setendência a se

implantarem na implantarem na 

PG, modelos que PG, modelos que 

são meras csão meras cóópiaspias

da graduada graduaçção ão 

-- nem sempre nem sempre 

melhorados melhorados --

que reproduzem que reproduzem 

situasituaçções deões de

certezas que certezas que 

não estimulam, não estimulam, 

senão atrofiam, senão atrofiam, 

a capacidade criativa.a capacidade criativa.

InterInter--aliaalia: : 

PGPG´́ss + + vvíínculonculo com ascom as

uunidadesnidades corporativascorporativas

do do queque com a com a uuniversalidadeniversalidade

do do conhecimentoconhecimento ! ! 
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Horizonte temporal 

& fronteira tradicional
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O físico Crick & biólogo Watson
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Maurice H. F. Wilkins 

1916-2004

1962

1928-
1916-2004

Watson, JD & Crick, FHC Nature 1953, 171, 737–738 
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Nobel Prize, 1959Nobel Prize, 1959
“for their discovery of the mechanisms in the

biological synthesis of RNA and DNA”

1928-2007

ejb2010

“We have the paradox of the two cultures, 

chemistry and biology, 

growing further apart even as they

discover more common ground....

Pharmaceutical chemistry was until 

recently the bastion of organic chemistry…

in the search for alternative or superior

drugs for the treatment of various diseases.”

Arthur Körnberg
Biochemistry 1987, 26, 6888-6891
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Produção Científica

2,2% conhecimento novo “falou” português em 2009 !

> 32.000 publicações em 2009 (ca. 10.000 doutores)

Affilia Universidade Federal do Rio de Janeiro (2001-2010) Scopus

Ano 2006        2007       2008       2009       2010

Ciências da Vida       475          506         551        505           64
(Total: 2912)

Ciências Exatas 493         510         553        528           70
(Total: 2947)
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Primeiro programa da América Latina

com esta proposta interdisciplinar

“Química & Biologia”
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Obrigado

ejb2010ejb2010

Dr Eliezer J. Barreiro

Professor Titular -UFRJ


