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JOSÉ DE ARIMATHÉIA

Uma pesquisa do Doutorado em
Patologia Experimental da UEL

ganhou um prêmio inédito para a
instituição: o Prêmio CAPES de Tese
Edição 2017, na área de Medicina
II, oferecido pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior. O estudo é de
autoria de Felipe Almeida de Pinho
Ribeiro, foi orientado pelo professor
Waldiceu Aparecido Verri Junior, do
Departamento de Ciências
Patológicas, e o prêmio, anunciado
em outubro, será entregue em
dezembro, em Brasília.

Felipe defendeu a tese em 2016,
depois de desenvolver a pesquisa
na UEL e na Universidade de
Harvard, em doutorado-sanduíche.
Atualmente, ele faz pós-doutorado
na universidade norte americana,
dando prosseguimento aos estudos
do doutorado-sanduíche e
estudando mecanismos que
induzem à dor em processos
infecciosos. Segundo seu
orientador, Felipe tem uma longa e
produtiva trajetória de pesquisa na
UEL, tendo participado de programa
de iniciação científica, graduado em
Biomedicina, Mestrado, e publicado

Pesquisa sobre dor é premiada pela Capes
Estudo laboratorial analisa efeito de flavonoide no combate à dor causada

por processos inflamatórios e infecciosos
artigos. A própria tese já rendeu
dois artigos internacionais.

A pesquisa envolve as áreas de
Farmacologia e Fisiopatologia da
inflamação e dor, e partiu do
estudo de flavonoides, grupos de
moléculas encontradas em grande
variedade de vegetais (em frutas
cítricas, por exemplo), produto de
seu metabolismo, e que auxiliam
em sua proteção e
desenvolvimento. Ao empregar
modelos metodológicos
consolidados, o estudo indicou que
o flavonoide denominado
naringena apresenta efeitos
neuronais e em céulas
inflamatórias como macrófagos
(células de defesa), explicando seu
efeito analgésico e anti-
inflamatório. Segundo o professor
Waldiceu Verri, há mais de dez
anos o grupo de pesquisa tem
publicado artigos sobre efeitos
analgésicos dos flavonoides.

Além disso, na Harvard Medical
School, sob orientação do professor
Isaac Chin desde o Doutorado-
sanduíche, Felipe tem investigado o
mecanismo da dor e aqueles pelos
quais os neurônios envolvidos nela
controlam o sistema imune durante
infecções por bactérias

reconhecidamente agressivas. O
êxito nas pesquisas laboratoriais
sinalizam para um avanço em
estudos clínicos, que podem
revelar o potencial de moléculas,
por exemplo, para o
desenvolvimento de novos
medicamentos para o controle de
infecções.

O professor Waldiceu avalia que
esta tese premiada é resultado de
uma formação do aluno na UEL,
resultado da contribuição de todo
um corpo docente do Centro de
Ciências Biológicas, o que faz da
conquista um reconhecimento a
um trabalho contínuo de todo o
CCB.

Criado em 2001, e atualmente
com nota 6 na avaliação da Capes,
o Programa de Pós-Graduação em
Patologia Experimental da UEL
oferece cinco linhas de pesquisa,
desenvolvidas por 20 professores,
cada qual com seu respectivo
laboratório. No caso do professor
Waldiceu, trata-se do Labdor
(Laboratório de Dor, Inflamação,
Neuropatia e Câncer), que
desenvolve pesquisas sobre dor e
inflamação. As linhas têm como
foco principal a investigação de
fenômenos patológicos e

mecanismos imunológicos
moleculares e bioquímicos de
lesões teciduais causadas por
agentes químicos ou
microbiológicos. Além de contar
com recursos de agências de
fomento, o Programa também envia
pós-graduandos a outros países,
como é o caso de Felipe Almeida e
outros, que foram ou estão nos
Estados Unidos e Austrália, e outro,
que irá para Harvard em janeiro.

O Prêmio da Capes consiste
em diploma, medalha e bolsa de
pós-doutorado nacional de até 12
meses para o autor da tese;
auxílio para participação em
congresso nacional, para o
orientador, no valor de R$ 3 mil;
distinção a ser outorgada ao
orientador, coorientador e ao
programa em que foi defendida a
tese. Na avaliação do professor
Waldiceu Verri, o Prêmio divulga,
incentiva e reconhece o trabalho,
dedicação e o esforço de alunos,
pesquisadores e professores para
a formação de profissionais de
alto nível e o progresso científico
do Brasil.
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