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PLANTA DO NORDESTE PODE SER A CHAVE PARA O 

TRATAMENTO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das doenças degenerativas mais implacáveis do 

mundo pode não ser párea para o avelóz, planta milagreira das 

regiões Norte e Nordeste. Testes em camundongos têm sido 

extremamente bem-sucedidos. 

Uma planta típica do nordeste pode mudar os rumos do 

tratamento da Esclerose Múltipla. Apesar de ser cedo para alardear 

uma revolução terapêutica, a descoberta feita por um grupo de 

pesquisadores brasileiros pode ser comemorada como uma das 

melhores notícias dos últimos anos para portadores da doença e seus 

familiares.  

A grande sacada da pesquisa atende pelo nome de avelóz, 

uma plantinha conhecida tradicionalmente no Norte e Nordeste por 

seus poderes milagreiros e que de uns tempos pra cá começou a 

ganhar a atenção formal de cientistas. O estudo foi publicado na 

renomada publicação Biochemical Pharmacology e está sendo 

capitaneado pelos pesquisadores Prof. Dr. Rafael Cypriano Dutra e 

Prof. Dr. João Batista Calixto, ambos da Universidade Federal de 

Santa Catarina, além do Dr. Luiz Francisco Pianowski, do laboratório 

Kyolab.  

A pesquisa começou há dois anos e seus resultados são 

bem promissores. “Nós demonstramos que o euphol inibe 

significativamente o desenvolvimento da Esclerose Múltipla em 

camundongos quando administrado por via oral. Além disso, nós 

descobrimos que ele (o euphol) bloqueia seletivamente as células que 

induzem a doença. Conseqüentemente, os animais tratados com o 

euphol não apresentam os sinais clínicos da doença”, afirma o Dr. 

Rafael Cypriano. O tal do euphol vem de Euphorbia tirucalli nome 

científico da avelóz. Ele é o componente que, quando isolado, 

combate a doença.  

Fonte: Revista Galileu 

PROJETO DE COOPERAÇÃO UEZO X CMS BELIZÁRIO PENNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área de abrangência do Centro Municipal de Saúde 

Belizário Penna - CMSBP compreende todo o bairro de Campo 

Grande, Inhoaíba, Cosmos, Santíssimo, além da região administrativa 

de Guaratiba, sendo unidade de referência para diversas 

especialidades médicas e não médicas.  

O UEZO, através do colegiado de Ciência e Matemática 

Aplicada - CCMAT, representado pelo professor Carlos Alberto Alves 

Lemos,DSc , e o Doutor Marcio Silas Santos de Araújo, Diretor do 

CMSBP, aprovaram projeto na FAPERJ para a modelagem de 

sistema computacional para a Construção de Base de Dados Digital e 

o projeto da Rede de Computadores, para captura dos novos dados 

que são disponibilizados no DATASUS, sistema de cadastro de 

prontuários utilizados pelo CMS.  

O sistema foi modelado pelos alunos do curso de Ciência da 

Computação Marcelo Sousa de Oliveira, Thiago Valoura de Oliveira 

dos Santos, Giliardy Correia Arena e Bruno da Silva Farias, com 

orientação da professora Adriana Aparício Sicsú Ayres do 

Nascimento, na disciplina de Análise de Sistemas. O relatório técnico 

final já encontra-se aprovado pela FAPERJ. 

Fonte: Professor Carlos Lemos 
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BRASILEIROS VÃO TESTAR MARCA-PASSO CEREBRAL 

CONTRA OBESIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usado no controle de sintomas da doença de Parkinson há 

décadas, o marca-passo cerebral será testado pela primeira vez no 

Brasil para obesidade mórbida e depressão. Os estudos serão 

realizados pela equipe do Centro de Neurociência do Hospital do 

Coração (HCor Neuro, em São Paulo), em parceria com o Ministério 

da Saúde, por meio do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) do 

hospital. Os estudos devem ser realizados pelos próximos três anos, 

como parte dos projetos de filantropia do HCor. 

Serão dois trabalhos conduzidos pela equipe do hospital, 

baseados na estimulação elétrica. Os neurocirurgiões brasileiros 

responsáveis pelas pesquisas são Alessandra Gorgulho, vice-diretora 

do HCor Neuro, e Antônio De Salles, diretor do Centro. Ambos 

voltaram há pouco ao Brasil após uma longa temporada nos Estados 

Unidos, onde são professores de neurocirurgia na Universidade da 

Califórnia em Los Angeles (UCLA, na sigla em inglês). 

O HCor Neuro vai verificar o potencial da estimulação 

cerebral profunda para obesidade mórbida. Pacientes terão 

implantado um marca-passo cerebral para realizar estimulações com 

baixa intensidade. "É uma indicação nova. O marca-passo cerebral 

como instrumento é usado desde 1990, mas para outras aplicações, 

como Parkinson", diz a pesquisadora ao Terra. Alessandra afirma que 

o equipamento vai ser usado para estimular o hipotálamo - mais 

exatamente o hipotálamo ventromedial, um região de 2 mm do 

cérebro ligada (entre outras coisas) à fome e à saciedade. 

Fonte: Jornal do Brasil 

 

 

PROPOSTA DE LEI QUER FACILITAR ATIVIDADE CIENTÍFICA NO 
BRASIL 
 

Pesquisadores brasileiros poderiam recolher e estudar 

amostras de espécies nativas do País sem necessidade de 

autorização prévia 

Uma nova proposta para regulamentar a atividade científica 

no Brasil foi entregue nesta semana ao ministro da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, Marco Antonio Raupp. Se for aprovada, 

pesquisadores brasileiros poderão recolher e estudar amostras de 

espécies nativas do País sem necessidade de autorização prévia. 

Além disso, a proposta também prevê mais agilidade para importar 

materiais de pesquisa e dispensaria os cientistas de fazer 

determinadas licitações. 

O documento é uma reformulação do projeto de lei que 

entrou simultaneamente em tramitação na Câmara e no Senado há 

quase um ano. No entanto, o novo texto não é um consenso entre a 

comunidade científica. De acordo com a presidente da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Helena Nader, um 

"substitutivo do texto substitutivo" do conjunto de normas será feito. 

Entre as novidades propostas está também a regulamentação da 

aquisição de equipamentos para pesquisa científica. 

Fonte: Revista ISTOÉ INDEPENDENTE 

 

 

AMBEV SELECIONA JOVENS PARA PROGRAMA DE TRAINEE 

A Ambev está com inscrições abertas para o seu Programa 

de Trainee 2013. O objetivo da seleção é recrutar jovens talentos com 

alto potencial para atuar em todas as áreas da companhia. Os 

interessados poderão se cadastrar no site www.traineeambev.com.br 

até o dia 10 de setembro. A Ambev não estabelece limite de vagas. 

Os aprovados no processo seletivo iniciarão em janeiro de 

2013 já como funcionários da companhia e participarão de um 

treinamento de dez meses para estarem preparados para exercer 

cargos de coordenação e gerência após o primeiro ano. Poderão se 

inscrever jovens recém-formados ou que estão no último ano de 

formação nos cursos de Administração de Empresas, Administração 

Pública, Agronomia, Análise de Sistemas, Ciências Biológicas, 

Biotecnologia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências 

Econômicas, Direito, Direito Internacional, Economia, Engenharia 

(todas), entre outras. Mais informações no site da empresa. 

Fonte: http://www.ambev.com.br/pt-br 

Oportunidade 

http://www.uezo.rj.gov.br/
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II SIMPÓSIO NACIONAL DE JORNALISMO CIENTÍFICO SERÁ 

REALIZADO EM 28 E 29 DE NOVEMBRO NA UENF 

O papel da mídia na participação da sociedade em questões 

de política científica e tecnológica será tema do II Simpósio Nacional 

de Jornalismo Científico, que se realizará em 28 e 29/11/12, no Centro 

de Convenções da Uenf, em Campos dos Goytacazes (RJ). 

Promovido pela UENF com apoio financeiro da Faperj, o Simpósio 

terá mesas-redondas, palestras e apresentações de trabalhos. De 

acordo com o cronograma preliminar, as inscrições estarão 

abertas de 27/08 a 28/09/12. 

A palestra de abertura, às 14h30 de 28/11, será ministrada 

pelo físico Ildeu de Castro Moreira, do Departamento de 

Popularização e Difusão da Ciência da Secretaria de Ciência e 

Tecnologia para Inclusão Social (Secis), vinculada ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Ildeu vai abordar o tema ‘Por 

que o cientista agora tem que se comunicar?’. O tema foi proposto em 

função da recente iniciativa do CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico) de criar um espaço nos 

currículos dos pesquisadores publicados na internet (Plataforma 

Lattes) para registrar ações de divulgação da ciência. 

O Simpósio deverá reunir em Campos (RJ) nomes 

importantes da área no mundo acadêmico e profissional. Além de 

Ildeu de Castro Moreira, já confirmaram presença Graça Caldas 

(Labjor/Unicamp), Cidoval Morais de Sousa (Universidade Estadual da 

Paraíba), Cilene Victor (diretora de Redação da revista Com Ciência 

Ambiental), Fabiola Imaculada de Oliveira (jornalista e escritora, 

agraciada em 2002 com o Prêmio José Reis de Divulgação Científica 

do CNPq), Glória Kreinz (presidente da Abradic / Associação 

Brasileira de Divulgação Científica), Lena Vânia Ribeiro Pinheiro 

(coordenadora do Canal Ciência / Ibict), Renata Dias (editora do 

Jornal da Ciência da SBPC / Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência) e Sofia Moutinho (jornalista da Revista Ciência Hoje).  

Fonte: http://www.cnpq.br/ 

 

 

 

O Prêmio Construindo 

a Igualdade de Gênero 

consiste em concurso de 

redações, artigos 

científicos e projetos 

Pedagógicos, dirigido a 

estudantes de Ensino 

Médio, Graduação, Pós-

Graduação e Escolas da 

Educação Básica na 

área das relações de 

gênero, mulheres e 

feminismos, 

contemplando suas interseções com as abordagens de classe social, 

geração, raça, etnia e sexualidade.  

Fonte: Site da Secretaria de Estado de Ciência & Tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio à Formação e Consolidação de Grupos de Pesquisa 

Multi-Institucionais e Interdisciplinares – 2012 

Lançamento do edital: 06/06/2012 

Submissão de propostas on-line: de 06/06/2012 a 23/08/2012 

Entrega de cópia impressa da proposta: até 31/08/2012 

Divulgação dos resultados: a partir de 04/10/2012 

 

Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia da Informação no 

Estado do Rio de Janeiro – 2012 

Lançamento do edital: 05/07/2012 

Submissão de propostas on-line: de 05/07/2012 a 30/08/2012 

Divulgação dos resultados preliminares: a partir de 11/10/2012 

Entrega da documentação para comprovação da regularidade 

econômica e financeira para projetos pré-qualificados: até 31/10/2012 

Divulgação dos resultados finais: a partir de 14/11/2012 

Editais 

Eventos 

 

http://www.uezo.rj.gov.br/

