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A Excelência da Pesquisa Realizada na Universidade de São Paulo

A Universidade de São Paulo (USP) foi fundada em 1934 por
iniciativa pioneira da sociedade paulista, que entendeu que o
progresso do estado somente seria alcançado por meio do
desenvolvimento científico e tecnológico. O lema da USP, Scientia
Vinces (Vencerás pela Ciência), ilustra o caráter visionário daqueles que,
embora derrotados pela força federal na Revolução Constitucionalista,
resolveram investir na ciência e na educação de seus cidadãos para
enfim alcançar o progresso econômico e social desejado.

Desde 1989, a USP tem autonomia administrativa e financeira,
o que foi fundamental para a sua consolidação como a maior e mais
importante universidade do país. A produção científica realizada na
USP a coloca como a oitava universidade mais produtiva no mundo,
segundo dados do Ranking de Leiden, que a coloca também em 7º
lugar no quesito impacto científico (com 44% dos artigos publicados
entre os 50% melhores do mundo em suas respectivas áreas do
conhecimento). De fato, sua produção é expressiva, atualmente, com
mais de 15.000 artigos científicos por ano. Nos últimos 10 anos a sua
produção de artigos cresceu 51,9%. A USP é a melhor universidade da
Ibero América, segundo o ranking da prestigiosa Times Higher
Education.

Esta brochura mostra alguns exemplos marcantes do
desenvolvimento científico realizado na USP. Eles são importantes para
a sociedade e afetam a sua vida, às vezes sem que as pessoas
percebam, mas que é fundamental para o desenvolvimento da
sociedade como um todo. A USP está presente em nossas vidas, como
se pode perceber por esses exemplos colocados. Somos todos a USP.
Formamos profissionais capacitados e formamos lideranças.
Desenvolvemos ciência e avançamos o conhecimento, que repassamos
para nossos alunos e para a sociedade.

Esse avanço científico está colocado em risco pela PL 529,
especialmente em seu artigo 14. Esse projeto de lei avança sobre a
autonomia das universidades estaduais paulistas e retira recursos
financeiros que impedirão a continuidade de muitos projetos
científicos. Não permitam que isso aconteça.

O PL 529 em seu artigo 14 é prejudicial às universidades
estaduais paulistas e é contrário aos interesses da sociedade.
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Ensino, Pesquisa e Extensão

O talento e dedicação
dos docentes, alunos e
funcionários da USP têm sido
reconhecidos por
diferentes rankings mundiais,
criados para medir a
qualidade das universidades a
partir de diversos critérios,
principalmente os
relacionados à produtividade
científica. Esse desempenho,
gerado ao longo de mais de
oito décadas de uma
intensa busca pela
excelência, permite à USP

A USP possui cerca de
6.000 docentes, que além de
lecionarem nos cursos de
graduação e pós-graduação
são também pesquisadores e
desenvolvem projetos de
extensão à comunidade.
Muitos deles são
reconhecidos e premiados
internacionalmente por seu

integrar um seleto grupo de instituições de padrão mundial. Sua
graduação é formada por 183 cursos, dedicados a todas as áreas do
conhecimento, distribuídos em 42 unidades de ensino e pesquisa, com
mais de 58 mil alunos. A pós-graduação é composta por 239 programas,
com cerca de 30 mil matriculados. Atualmente, a USP é responsável
por mais de 20% da produção científica brasileira.

trabalho científico e participam de redes internacionais de pesquisa,
colaborando com as melhores instituições de diversos países.

Número de instituições, por continente, que possuem pesquisa em
colaboração com a USP. (Dados Scival/Elsevier)



A Pesquisa Científica

A ciência é uma atividade humana por excelência,
que resulta de um processo cumulativo do conhecimento
em uma civilização. Por meio da pesquisa científica, a
humanidade expande seu conhecimento sobre o mundo e
sobre si mesma, como um edifício, no qual, tijolo a tijolo, os
cientistas constroem pavimentos, os quais dependem dos
pavimentos inferiores e sustentam os pavimentos
superiores. E ainda, por ser uma atividade humana, a
ciência é uma atividade social. Isto significa que a pesquisa
é o produto de um trabalho conjunto, que envolve muitas
pessoas, muitas vezes em diferentes países.

Muitos produtos que utilizamos em nosso dia-a-dia
são o resultado de uma grande quantidade de
conhecimento acumulado ao longo do tempo, e foram
desenvolvidos por meio de pesquisas realizadas por
diversos pesquisadores em diferentes lugares. O tempo
percorrido entre uma descoberta científica e a chegada de
um produto ao mercado, por exemplo, pode levar muitos
anos.

A pesquisa básica é aquela que procura
compreender o funcionamento do mundo. Ela gera os
conhecimentos que posteriormente serão empregados em
uma pesquisa aplicada, que é aquela que procura
apresentar uma solução para um problema prático. Muitas
vezes, as soluções desenvolvidas nos laboratórios são
transferidas para a indústria ou ainda para as chamadas
spin offs, empresas criadas por alunos e pesquisadores a
partir dos resultados das pesquisas realizadas. Isso
demonstra a importância do desenvolvimento de
tecnologias nacionais, adaptadas à realidade brasileira, e
que geram empregos e renda.

As pesquisas aqui reunidas são apenas uma
pequena amostra do universo do conhecimento produzido
pela USP.

Visite a Exposição Virtual 
http://voceeausp.usp.br/
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Materiais 
Sustentáveis e 
Energia Limpa

Os impactos da utilização 
de combustíveis fósseis 
no clima do planeta, bem 
como a utilização de 
outros materiais tóxicos 
para o meio ambiente e 
para a saúde da 
população, são objeto de 
pesquisa de diversas 
áreas de conhecimento 
existentes na USP. Muitas 
soluções tecnológicas 
para diversos tipos de 
problemas têm sido 
buscadas pelos 
pesquisadores, de forma 
a minimizar os efeitos 
nocivos que temos 
constatado.
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A busca por alternativas
renováveis para a produção de
plásticos sustentáveis é urgente.
Foi produzido na USP um tipo de
plástico biodegradável a partir
do amido de mandioca
processado pelo gás ozônio. O
resultado é um produto mais
transparente e resistente, que
poderá ser usado em diversos
tipos de embalagens. O método
já teve a patente requerida,
visando à transferência de
tecnologia para a indústria.

Uma microbateria inédita foi desenvolvida por pesquisadores da USP e
da Universidade Harvard, produzida a partir de gelatina vegetal. Menos
tóxica do que as baterias tradicionalmente utilizadas na área da saúde,
pode ser ingerida sem riscos ao paciente e ser descartada em lixos
orgânicos. Com cerca de R$ 4, é possível comprar agarose para produzir
até 700 microbaterias. Mais segura e sustentável, a nova tecnologia
poderá ser utilizada, por exemplo, para alimentar pílulas ingeríveis em
exames de endoscopia, em biossensores e microchips para avaliar as
condições da flora intestinal, detectar bactérias e monitorar os níveis de
glicose no sangue. No futuro, a ideia é que a bateria possa ser aplicada
em equipamentos como marca-passos e aparelhos eletrônicos em geral.

Os parques eólicos offshore, ou seja, aqueles instalados no oceano,
têm como vantagem a disponibilidade de ventos constantes e uma
velocidade adequada para o uso de turbinas em sua eficiência ideal.
Entre as desvantagens estão os altos custos de instalação, as linhas de
amarração e o grande comprimento de cabos
necessários para a transmissão de energia. Para
minimizar essas desvantagens, pesquisadores da
USP estão buscando reduzir o peso estrutural em
novos projetos de turbinas eólicas flutuantes
offshore, o que poderá aumentar a capacidade de
geração de energia eólica do País. 7



Campo e Meio 
Ambiente

A produção de alimentos é 
uma das atividades mais 
importantes de um país e é 
particularmente importante 
para a economia no Brasil. 
Da mesma forma, a 
preservação de nossos 
recursos naturais garante 
que nossa biodiversidade 
seja mantida e, 
consequentemente, nossa 
saúde também, além de 
possibilitar que tenhamos 
terras férteis, água potável e 
demais recursos necessários 
para a produção no campo. 
A USP trabalha em diversas 
frentes para desenvolver 
soluções e conhecimentos 
que contribuam para essas 
áreas tão fundamentais para 
nossa sociedade.
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Uma pesquisa da USP
mostrou que alguns
fungos podem atacar
insetos e ácaros que
atingem as lavouras -
reduzindo a ocorrência
dessas pragas e ajudando
no crescimento da planta
e da produção. A
pesquisa avaliou o
potencial de fungos
contra o ácaro rajado, que
afeta plantações de feijão
e morango. Os feijões que
foram inoculados com os
fungos produziram mais
vagens, e os morangos
tiveram produção de
frutos superior aos
cultivos que não utilizaram
a técnica.

9

Um dos desafios da ciência
atual é o de alimentar quase
10 bilhões de pessoas em
2050. Na USP, diversas
pesquisas procuram por
formas de se aumentar a
produção agrícola. Uma delas
identificou uma bactéria
encontrada no solo da região
amazônica que produz uma
substância benéfica ao
crescimento de diversos cultivos, como milho e soja. A aplicação da
bactéria, denominada Bacillus sp. RZ2MS9, com um custo de produção
inferior a R$1,00 por hectare, aumentou o desenvolvimento de milho e
soja e causou incremento de 16 sacas de milho por hectare, com
redução de 30% na adubação nitrogenada, assim como um incremento
de 11 sacas de soja por hectare.

Desde que ocorreram os desastres de Mariana
e Brumadinho, em Minas Gerais, a
preocupação com a presença de metais
pesados, como mercúrio e chumbo, nas águas
dos rios aumentou. Um grupo da USP

projetou um filtro com bactérias para descontaminar as águas
atingidas. Outra pesquisa desenvolveu um reator que utiliza processos
oxidativos avançados para purificar e reciclar a água pela
mineralização dos contaminantes. O reator já está em uso em uma
empresa petroquímica de rerrefino de óleos lubrificantes, e o
processo de purificação foi patenteado.



Cidades

O ambiente urbano, 
sobretudo nas grandes 
cidades, apresenta diversos 
problemas que afetam a 
qualidade de vida de seus 
habitantes. Os desafios são 
inúmeros assim como os 
fatores necessários para 
superá-los. No entanto, a 
pesquisa científica pode 
contribuir muito para indicar 
possíveis caminhos, seja na 
questão do lixo, da 
violência, da infraestrutura e 
até da cultura. 
Apresentamos aqui alguns 
exemplos de tecnologias 
desenvolvidas na USP que já 
impactam ou que 
impactarão em breve nosso 
cotidiano. 
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As obras de reforma e restauração do Museu do Ipiranga estão em
curso, com a previsão de reabertura em setembro de 2022. Embora as
coleções tenham sido removidas para outros locais, algumas obras de
grandes dimensões não puderam ser retiradas e estão sendo
restauradas dentro do prédio. É o caso da tela de 1888, mais de 30m2.

“Independência ou Morte”, do artista Pedro Américo, que possui
cientistas das áreas de física e química estão trabalhando com
restauradores para reparar os danos do tempo causados à pintura, e
também para restaurar suas cores originais, utilizando tecnologia
ultravioleta avançada.

Diversas tecnologias desenvolvidas na USP são utilizadas para
auxiliar as cidades a monitorar situações de risco tais como
enchentes e deslizamentos, possibilitando respostas mais ágeis
quando esses riscos são identificados. O e-Noé é um sistema que
funciona por meio de uma rede de sensores sem fio que não apenas
detecta enchentes e o nível de poluição de rios, como pode avisar a
população, via aplicativo de celular, sobre os eventuais riscos. O
sistema já foi adotado na cidade de São Carlos-SP e em Rio Sul-SC. 11
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Unicórnio é um termo utilizado em referência às startups avaliadas em 1
bilhão de dólares ou mais. Quando o conceito foi criado, em 2013,
essas empresas ainda eram raras. Hoje já são mais de 400 em todo o
mundo. No Brasil já existem 13 unicórnios, sendo cinco deles fundados
por alunos e ex-alunos da USP. Disciplinas e cursos na área, empresas
juniores, bolsas para estruturar novos negócios, maratonas de
programação e incubadoras de empresas são alguns exemplos de
como a instituição estimula sua comunidade a criar e desenvolver
ideias inovadoras. Tudo isso envolto em um ambiente de pesquisa, no
qual cientistas estão constantemente buscando soluções – de cada dez
trabalhos científicos produzidos no Brasil, dois têm pelo menos um
pesquisador da USP entre os autores.

O que fazer com as 48
toneladas por dia de resíduos
têxteis que são descartadas
em São Paulo? A USP
desenvolve pesquisas sobre
os impactos positivos e
negativos causados pelos
processos produtivos da
cadeia têxtil e da indústria da
moda. Além disso, os
pesquisadores realizam
importantes trabalhos junto à

população, tais como encontros semanais com moradores dos Centros
de Acolhida, com oficinas de confecção de tapetes, utilizando resíduos
têxteis como matéria prima e gerando renda por meio da economia
circular e solidária com a venda dos tapetes em feiras e bazares.



Saúde

A ciência está presente em 
todas as áreas relativas à 
saúde humana e é fácil 
reconhecer os avanços que 
a pesquisa científica 
proporcionou à medicina ao 
longo dos últimos duzentos 
anos: anestesia, antibióticos, 
vacinas, transplantes… A 
USP possui centros de 
pesquisa avançados e 
reconhecidos 
internacionalmente, que 
contribuem para o 
desenvolvimento de 
pesquisas de novos 
fármacos, tratamentos e 
equipamentos, além de 
novos conhecimentos e 
procedimentos nas áreas de 
saúde pública.
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Cientistas da USP sequenciaram o genoma completo de 1.171 idosos
brasileiros e encontraram 2 milhões de variações genéticas ainda não
catalogadas em bancos de dados genômicos de populações de outros
países, o que mostra que nossa população, altamente miscigenada, não
está bem representada nesses bancos. O conhecimento sobre essas
variações genéticas e sua prevalência na população permitirá o
desenvolvimento de tratamentos específicos mais precisos para cada
pessoa, além de possibilitar diagnósticos precoces, entre outras
aplicações.

Pesquisadores da USP desenvolveram uma pele humana artificial para
utilização em testes de avaliação de novos cosméticos e produtos de
higiene pessoal em substituição a animais, no estudo de doenças,
como melanoma e câncer de colo uterino, e no tratamento de úlceras
dermatológicas crônicas e queimaduras. Outro desenvolvimento
importante foram materiais mais eficientes e duráveis para implantes e
próteses cirúrgicas, em substituição às ligas metálicas normalmente
utilizadas.

Parcerias com a indústria possibilitam a chegada de medicamentos
desenvolvidos na USP às farmácias, por meio do licenciamento das
patentes obtidas pelos pesquisadores às empresas. Um exemplo é o
medicamento para o controle de náuseas e vômitos Vonau Flash, que
foi inovador entre seus similares já existentes por sua dissolução oral
imediata. Além dos benefícios para as pessoas que fazem uso dele,
essa parceria com a indústria representa, hoje, a maior fonte de
royalties da USP.



Em 2019, pesquisadores da
USP modificaram
geneticamente os linfócitos T
de um paciente que sofria de
um câncer causado por
linfócitos B doentes. Um vírus
sintético capaz de
reconhecer substâncias
específicas foi introduzido

nos linfócitos T. Essas células modificadas, denominadas CAR T, foram
reintroduzidas no paciente tendo como alvo a proteína CD-19, presente
na membrana dos linfócitos B doentes. As células modificadas
conseguiram reconhecer e destruir as células cancerosas, e o paciente
recuperou-se totalmente. Essa foi a primeira vez na América Latina que o
tratamento foi aplicado. Nos EUA, ele chega a custar US$ 1 milhão, mas a
tecnologia brasileira poderá baratear o tratamento em até 20 vezes, na
comparação com o custo de um produto comercial.

Pesquisadores da USP têm
desenvolvido diversas técnicas e
tratamentos com aplicação de
tecnologias de manipulação de
luz (ultravioleta, laser, etc.), com
diversos propósitos: conservação
de alimentos, tratamento de
artrose, de câncer de colo de
útero e de pele, entre muitos
outros. Outra aplicação
desenvolvida na USP foram os
equipamentos para
descontaminação de órgãos para
transplante e de ambientes
hospitalares. Em 2020, a USP
cedeu à Santa Casa de
Misericórdia de São Carlos dois
Rodos UV-C que desenvolveu
para a descontaminação dos
pisos, por meio da emissão de
radiação ultravioleta (UV),
evitando a propagação de vírus
através dos sapatos.

Em 2016, médicos do HC-USP transplantaram o útero de uma mulher
que havia falecido em uma outra mulher que nasceu sem útero. Sete
meses após a cirurgia, seus óvulos previamente fecundados foram
implantados. A gestação correu normalmente e a bebê nasceu saudável.
O parto foi realizado em dezembro de 2017 e foi o primeiro a ser
considerado bem-sucedido em todos os aspectos: o transplante do
útero de uma doadora com morte cerebral, a gestação sem rejeição e o
parto de uma criança saudável. Casos anteriores falharam pela rejeição
do órgão ou resultaram em aborto.
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CORONAVÍRUS

A USP está envolvida em
inúmeras formas de
enfrentamento da
pandemia de covid-19,
como atendimento aos
acometidos pela doença
em quatro hospitais (HU,
HC SP, Ribeirão e Bauru),
pesquisas para
desenvolvimento de
vacinas, medicamentos,
novos tratamentos e
equipamentos
hospitalares, bem como
na produção de EPIs e
diagnósticos da doença
em São Paulo, Ribeirão
Preto, Pirassununga e
Bauru.
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Links para as notícias citadas (Acessados em 23/09/2020)

https://jornal.usp.br/institucional/usp-e-a-14a-universidade-mais-comprometida-
com-objetivos-sustentaveis-do-mundo/

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/05/04/covid-19-medica-
do-hc-e-destaque-por-experiencia-com-anticoagulante.htm

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/sustentabilidade/engenheiros-usp-
plastico-biodegradavel-mandioca/

https://canaltech.com.br/saude/bateria-verde-brasileira-deve-revolucionar-
implantes-153881/

https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/petrobras-e-usp-assinam-acordo-
para-desenvolvimento-de-eolicas-offshore/

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/pesquisa-desenvolvida-na-esalq-
investiga-bacterias-que-barateiam-producao-de-
feijao/#:~:text=Um%20estudo%20realizado%20na%20Escola,de%20fertilizantes%2
0nitrogenados%20por%20hectare

https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2019/06/05/fungos-combatem-
principal-praga-e-aumentam-produtividade-de-morangos-aponta-tese-da-
esalq.ghtml

http://fne.org.br/index.php/todas-as-noticias/3645-pesquisadores-da-usp-criam-
reator-para-purificar-e-reciclar-agua

https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,pintura-iconica-do-museu-do-
ipiranga-passa-por-restauro,70003073392

https://www.acidadeon.com/saocarlos/cotidiano/NOT,0,0,1479075,sistema+da+us
p+monitora+rios+e+alerta+sobre+riscos+de+enchentes.aspx

https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,universidade-se-torna-um-celeiro-
de-unicornios,70003010667

http://www5.each.usp.br/noticias/pesquisa-desenvolvida-na-each-inspira-iniciativa-
para-eliminar-residuos-texteis-em-sao-paulo/

https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,usp-conclui-maior-sequenciamento-
genetico-e-encontra-2-milhoes-de-variantes,70003448707

https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2016/07/014-
s://jornal.usp.br/ciencias/pele-impressa-em-3d-substitui-animais-em-teste-de-
cosmeticos/

https://revistapesquisa.fapesp.br/ossos-artificiais/

https://www.investe.sp.gov.br/noticia/medicamento-em-parceria-com-usp-
sustenta-internacionalizacao-da-biolab/

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/10/10/medicos-
brasileiros-regridem-cancer-considerado-intratavel-de-paciente.htm

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/bebe-gerado-em-utero-transplantado-
de-doadora-morta-nasce-no-hc-de-sao-paulo.ghtml

https://saude.abril.com.br/medicina/terapia-a-base-de-luz-elimina-virus-e-
bacterias-de-orgaos-para-transplante/

https://canaltech.com.br/saude/ventilador-pulmonar-da-usp-comeca-a-ser-usado-
para-tratamento-da-covid-19-em-sp-168212/

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/14/brasileiros-
registram-pela-primeira-vez-a-formacao-de-micro-trombose-em-pacientes-graves-
de-covid-19.ghtml

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/sustentabilidade/engenheiros-usp-plastico-biodegradavel-mandioca/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/05/04/covid-19-medica-do-hc-e-destaque-por-experiencia-com-anticoagulante.htm
https://www.gazetadopovo.com.br/haus/sustentabilidade/engenheiros-usp-plastico-biodegradavel-mandioca/
https://canaltech.com.br/saude/bateria-verde-brasileira-deve-revolucionar-implantes-153881/
https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/petrobras-e-usp-assinam-acordo-para-desenvolvimento-de-eolicas-offshore/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/pesquisa-desenvolvida-na-esalq-investiga-bacterias-que-barateiam-producao-de-feijao/
https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2019/06/05/fungos-combatem-principal-praga-e-aumentam-produtividade-de-morangos-aponta-tese-da-esalq.ghtml
http://fne.org.br/index.php/todas-as-noticias/3645-pesquisadores-da-usp-criam-reator-para-purificar-e-reciclar-agua
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,pintura-iconica-do-museu-do-ipiranga-passa-por-restauro,70003073392
https://www.acidadeon.com/saocarlos/cotidiano/NOT,0,0,1479075,sistema+da+usp+monitora+rios+e+alerta+sobre+riscos+de+enchentes.aspx
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,universidade-se-torna-um-celeiro-de-unicornios,70003010667
http://www5.each.usp.br/noticias/pesquisa-desenvolvida-na-each-inspira-iniciativa-para-eliminar-residuos-texteis-em-sao-paulo/
https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,usp-conclui-maior-sequenciamento-genetico-e-encontra-2-milhoes-de-variantes,70003448707
https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2016/07/014-s:/jornal.usp.br/ciencias/pele-impressa-em-3d-substitui-animais-em-teste-de-cosmeticos/
https://revistapesquisa.fapesp.br/ossos-artificiais/
https://www.investe.sp.gov.br/noticia/medicamento-em-parceria-com-usp-sustenta-internacionalizacao-da-biolab/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/10/10/medicos-brasileiros-regridem-cancer-considerado-intratavel-de-paciente.htm
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/bebe-gerado-em-utero-transplantado-de-doadora-morta-nasce-no-hc-de-sao-paulo.ghtml
https://saude.abril.com.br/medicina/terapia-a-base-de-luz-elimina-virus-e-bacterias-de-orgaos-para-transplante/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/14/brasileiros-registram-pela-primeira-vez-a-formacao-de-micro-trombose-em-pacientes-graves-de-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/14/brasileiros-registram-pela-primeira-vez-a-formacao-de-micro-trombose-em-pacientes-graves-de-covid-19.ghtml


19

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/09/21/teste-clinico-com-vacina-nasal-da-
usp-deve-comecar-em-janeiro-diz-pesquisador

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/09/21/teste-clinico-com-vacina-nasal-da-
usp-deve-comecar-em-janeiro-diz-pesquisador

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/09/18/medicos-brasileiros-
investigam-mortes-de-criancas-por-covid-19.ghtml

https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-exatas-e-da-terra/iniciativas-da-usp-viabilizam-
producao-de-protetores-faciais-para-profissionais-de-saude/

https://noticias.r7.com/sao-paulo/sp-fecha-acordo-com-usp-para-atuar-contra-
sequelas-do-coronavirus-27082020

https://canaltech.com.br/saude/usp-desenvolve-teste-que-detecta-coronavirus-pela-
saliva-171057/

https://exame.com/ciencia/pesquisa-da-usp-aponta-motivo-para-a-queda-dos-casos-
de-covid-19-em-sp/

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/09/21/teste-clinico-com-vacina-nasal-da-usp-deve-comecar-em-janeiro-diz-pesquisador
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/09/18/medicos-brasileiros-investigam-mortes-de-criancas-por-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/09/18/medicos-brasileiros-investigam-mortes-de-criancas-por-covid-19.ghtml
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-exatas-e-da-terra/iniciativas-da-usp-viabilizam-producao-de-protetores-faciais-para-profissionais-de-saude/
https://noticias.r7.com/sao-paulo/sp-fecha-acordo-com-usp-para-atuar-contra-sequelas-do-coronavirus-27082020
https://canaltech.com.br/saude/usp-desenvolve-teste-que-detecta-coronavirus-pela-saliva-171057/
https://exame.com/ciencia/pesquisa-da-usp-aponta-motivo-para-a-queda-dos-casos-de-covid-19-em-sp/

