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Laboratório da UNIRIO auxilia atletas olímpicos 
a aumentar a performance
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Pense no meio ambiente: imprima somente o necessário!

Melhorar o autorrendimento dos atletas: este é o objetivo de uma das pesquisas realizadas pelo Laboratório 
de Bioquímica de Proteínas da UNIRIO (LBP). Coordenado pelo professor Cameron, o LBP utiliza um 
método denominado de Esportômica, que, por meio de análise do sangue, mapeia o metabolismo de atletas 
de alta performance e indica intervenções no treinamento, alimentação, repouso e recuperação,                               
aumentando seu rendimento no esporte. 

Segundo Cameron, mais de 300 atletas com potencial olímpico já receberam acompanhamento do                        
laboratório, desde 2010. “Esse acompanhamento não é direcionado apenas para Olimpíada, deve ser                 
constante. O planejamento é que continue durante os jogos e também fique como legado”, afirmou. 

O LBP foi inaugurado em 1997 com o                

objetivo de proporcionar o conhecimento 

aos alunos de graduação e                              

pós-graduação por meio da pesquisa e 

de atender às demandas da                             

comunidade. De acordo com Cameron, 

o Laboratório possui parcerias com 

várias empresas potencialmente                      

interessadas no desenvolvimento               

conjunto de novas tecnologias.                        

“A   aproximação da  Universidade com o 

mercado é de grande importância para a 

Universidade. Essas parcerias possibili-

tam o avanço da Ciência, por meio do                                       

aperfeiçoamento de várias técnicas. É 

também a nossa contribuição para a                

sociedade”, explicou.

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPG) tem como objetivo promover o desenvolvimento das                       

atividades de pesquisa e pós-graduação da UNIRIO e incentivar a capacitação e o aprimoramento da                          

comunidade  acadêmica. 

Entre outras funções, a PROPG procura manter contato permanente com agências de fomento à pesquisa e à                 

pós-graduação, como Capes e CNPq, além de gerenciar concessões de bolsas de estudo tanto para cursos de        

pós-graduação – stricto e lato sensu –  como para programas de iniciação científica. 

Endereço: Avenida Pasteur, 296, Térreo, Urca.


