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• 29/11/2010 NASA anuncia um 
pronunciamento de uma grande 
descoberta. 

Rosie Redfield vs. Felisa Wolfe-Simon 
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http://www.michaeleisen.org/blog/?p=807 
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Timothy Gowers - http://gowers.wordpress.com/2012/01/21/elsevier-my-part-in-its-downfall/ 
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• Agência Fapesp: 

A estrutura de um genoma completo do HIV-1, o vírus causador da Aids, foi 
sequenciada pela primeira vez por pesquisadores da Universidade da 
Carolina do Norte (UNC) em Chapel Hill, nos Estados Unidos. [...] 

 

• Veja 

Cientistas americanos afirmam ter decodificado o genoma completo do 
vírus HIV-1, causador da Aids. O anúncio foi feito na quarta-feira, em 
estudo publicado na revista científica Nature, e abre caminho para o 
desenvolvimento de novos tratamentos contra a doença. 

 

• Terra 

Nova técnica fornece "visão geral" do genoma do HIV - Uma nova técnica 
permitiu pela primeira vez a decodificação de todo o mapa genético do 
vírus da Aids... 

 

• Correio Braziliense 

Descobrimos que o genoma do HIV-1 é amplo e contém duas tranças de 
RNA com 10 mil nucleotídeos em cada 

 



• Press release: 
The structure of an entire HIV genome has been decoded for the first 

time by researchers at the University of North Carolina at Chapel 
Hill. The results have widespread implications for understanding the 
strategies that viruses, like the one that causes AIDS, use to infect 
humans. 

A estrutura de um genoma inteiro HIV foi decodificado pela primeira 
vez por pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte em 
Chapel Hill. Os resultados têm implicações para a compreensão 
generalizada das estratégias que os vírus, como o que causa a SIDA, 
uso de infectar seres humanos. 

 
 
But the information encoded in RNA is more complex; RNA is able to 

fold into intricate patterns and structures. 
Mas as informações codificadas em RNA é mais complexa; RNA é capaz 

de dobrar em intrincados padrões e estruturas. 

Mais de 20 resultados! Nenhuma reportagem em 
português discutindo o artigo .  
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http://pathogenomics.bham.ac.uk/blog/2011/06/ehec-genome-assembly/ 
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http://lookslikescience.tumblr.com 
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http://pinterest.com/theatavist/moon-rocks/ 
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Futures in Biotech - http://futuresinbiotech.com/ 

This Week in Virology - http://www.twiv.tv/ 
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http://www.mendeley.com/research-papers/
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http://www.researchgate.net 


