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1).Introdução 

A razão deste memorial é atender a exigência da resolução 10/14 do 

Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE) da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) como requisito parcial para a progressão Professor Titular na carreira 

de magistério superior na UFPR, da qual faço parte desde 9 de agosto de 

1993. 

 

Memorial, do latim Memoriale significa escrito que relata os fatos 

memoráveis ou ainda designação da narração de acontecimentos ou pessoas 

que são inesquecíveis. Também pode ser o livro de lembranças de alguém. 

Eu pretendo contar somente os fatos inesquecíveis da minha historia com a 

Farmacologia. Desde criança eu queria ser Alquimista, embora não entendesse 

o significado de Alquimia. Também pensava em ser professora, pois adorava 

brincar com giz e lousa.  

 

No ensino fundamental e médio estudei em escolas públicas algumas de 

bom nível de ensino acadêmico, como o Colégio Conselheiro Crispiniano, em 

Guarulhos onde minha família morava. Lá entrei em contato com ciências que 

me fascinavam como a biologia e a química.  

E por influência de uma prima que era farmacêutica industrial da Abbot®, decidi 

prestar o vestibular para o curso de Farmácia e Bioquímica na Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas e Bioquímicas Osvaldo Cruz. E em 1982, aos 17 anos 

de vida entrei na Faculdade de Ciências Farmacêuticas e Bioquímicas Osvaldo 

Cruz. 

 

2) Formação 

2.1. Graduação 

Logo no início do curso, a matéria que eu mais gostava era a 

Farmacologia. Algo que eu não sabia me atraia para esse tema. Das mais de 

40 disciplinas que eu cursei, Farmacologia era a mais bonita, a mais 

importante... 

Nessa disciplina eu via uma beleza que eu não via nas outras. Gostava 

de estudar. Achava fascinante a perfeição que é o corpo humano e suas 
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singularidades. Duas professoras foram os responsáveis por transmitir esse 

conhecimento: Profa. Dra. Edna Bertini e a  Profa. Dra. Sandra Cordelini.  

Além da Farmacologia, a disciplina de Bioquímica também me fascinava, ainda 

mais sendo ministrada pela Profa. Dra. Catharina Maria Wilma Brandi. 

Professora do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp) que nessa época também ministrava aulas na Faculdade 

Osvaldo Cruz. Professora brilhante que gostava de ensinar. Exemplo de Ser 

Humano que foi fundamental na minha carreira... 

Também quero destacar a competência e o comprometimento do Prof. 

Nereu Solimani em Química Orgânica. Excelente professor, que transmitia 

segurança e conhecimento de química. Também me atraia a disciplina de 

Química Farmacêutica, embora o professor nem tanto. 

Quando ingressei no curso de Farmácia estava decidida a estudar 

medicamentos, meu interesse não era na área de produção, mas sim 

desenvolvimento de medicamentos. 

No último período do curso, começamos a fazer algumas visitas às 

indústrias como  Boehringer Ingelheim, Johnson & Johnson Farmacêutica e à 

Pfizer. Embora as visitas fossem animadas, logo percebi que não era aquilo 

que eu buscava para minha vida! Primeiro porque as indústrias brasileiras não 

atuavam no desenvolvimento de medicamentos e segundo, porque achava o 

trabalho na indústria muito rotineiro e repetitivo. Produção e Controle de 

Qualidade, não eram disciplinas que me atraiam...mesmo sendo ministradas 

pela Profa. Dra. Silvia Storpitis que hoje atua no Departamento de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. 

 

Muito me interessei pela área de Cosmetologia – ministrada pela Profa. 

Dra. Lucia de Fátima Cardoso, minha amiga até hoje. Era um tema atraente, 

atual, com grande campo de mercado, afinal a indústria brasileira nessa 

década de 1985  estava  em pleno crescimento e a indústria da beleza crescia 

a todo o vapor! 

 

2.2. Atividades Profissionais 

Quase no final do curso em 1984, eu e dois amigos Elvira Aparecida 

Centeio (que trabalha na produção da Pfizer®) e Alexandre Yague Lopes 
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(Instituto Butantã), decidimos abrir uma “empresa de cosméticos”. A “Gota de 

Orvalho” surgiu do nosso interesse comum de elaborar formas farmacêuticas 

como cremes, tônicos faciais, shampoos, loções a partir de produtos de origem 

vegetal. Trabalhamos muito nas férias e nos finais de semana. Em pouco 

tempo, havíamos elaborado produtos com uma qualidade considerável, mas 

ainda era um empreendimento home made. No ano seguinte, eu e a Elvira 

começamos nosso estágio final na Farmácia Industrial do Hospital de Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), período de 

enorme aprendizado em todos os níveis. Durante nossa passagem pela 

Farmácia Clínica do Instituto do Coração conhecemos a farmacêutica - Dra. 

Sonia Lucena Cipriano, nossa supervisora, que se tornou sócia na Gota de 

Orvalho. Com uma visão mais empresarial do que nós três tinha intenção em 

abrir uma farmácia de manipulação. Diante desse interesse e dedicação 

extrema, Sônia exigia algo impossível para nós naquele momento, no qual 

precisávamos concluir o estágio final de curso, além de apresentar relatórios e 

trabalhos de conclusão. Então, no final de 1986, decidimos encerrar a nossa 

empresa e nossa veia comercial. 

 

Paralelamente a essas experiências alquímicas de finais de semana, 

comecei a me interessar pela Farmácia Hospitalar e decidi naquele momento, 

seguir esse caminho. Na Farmácia Clinica do Hospital de Clínicas da FMUSP 

eu me sentia realizada! Participava na produção de ampolas, cremes, 

medicamentos, mas minha atuação não se limitava à produção, acompanhava 

a entrega do medicamento ao paciente. Um dia ao visitar a ala de queimados e 

ficar impressionada com os efeitos do fogo no corpo humano percebi que a 

impotência frente a certos fatos me fazia infeliz! Ali, meu destino começava de 

novo a mudar!  

Quero destacar uma experiência didática nesse período. Precisávamos 

apresentar uma aula para todos os farmacêuticos, técnicos e estagiários e 

estudantes, a minha era sobre Esterilização!!!! 

Como todos meus colegas faziam aulas muito parecidas, apresentadas 

sempre da mesma forma, decidi inovar e pensei em uma estratégia de aula 

diferente, achei interessante apresentar o tema: Esterilização de A a Z, em que 

cada letra do alfabeto descrevia um tipo de esterilização.... Talvez se tivesse 
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maior domínio sobre o tema ou mais experiência didática teria ficado bom. Mas 

esta primeira aula foi confusa: não consegui mostrar a ordenação do 

conhecimento. Não consegui transmitir o mínimo necessário para um 

entendimento global do tema. Fiquei muito frustrada! 

Mas a vida e o estágio continuavam.... - Ainda neste estágio de final de 

curso trabalhei no Serviço de Farmácia do Instituto do Coração (Incor) do 

Hospital das Clínicas da FMUSP, serviço parcialmente mantido com as verbas 

da Fundação Zerbini. Fundação criada pelos professores Euryclides de Jesus 

Zerbini, na cirurgia, e Luiz Venere Décourt, na clínica. O Incor é um hospital 

público universitário de alta complexidade, especializado em cardiologia, 

pneumologia e cirurgias cardíaca e torácica. Lá não havia falta de 

medicamentos como na Farmácia do HCFMUSP (do outro lado da rua).   

O Incor é parte do Hospital das Clínicas e é um campo de ensino e de 

pesquisa para a Faculdade de Medicina da USP.  Além de ser um pólo de 

atendimento - desde a prevenção até o tratamento -, o Instituto do Coração 

também se destaca como um grande centro de pesquisa e ensino. - Começava 

assim a nascer em mim um interesse pela área de pesquisa. 

 

O farmacêutico Dr. George Washington Bezerra da Cunha era meu 

chefe na Farmácia do Incor e falava da importância da criação da residência 

farmacêutica, um projeto que não foi adiante. Ele também falava sobre a 

farmácia clínica e foi um dos pioneiros no Brasil neste tema. Idealizou e 

organizou aulas, cursos e congressos que traziam recomendações objetivas e 

factíveis para reforçar o sistema de dose unitária nos hospitais brasileiros. Ele 

indicava que nos estágios os farmacêuticos deveriam acompanhar o pessoal 

da enfermagem na preparação, nos cuidados com a diluição e estabilidade dos 

medicamentos além do uso racional.  De certa forma, ele estava certo. Havia 

um despreparo por parte dos Auxiliares de Enfermagem além de enorme 

desperdício de medicamentos. Ele foi um grande incentivador para que 

conhecêssemos os medicamentos com relação aos aspectos 

farmacodinâmicos e farmacocinéticos. Ele também nos incentivava a conversar 

com o corpo clínico para fazer ajustes de doses e/ou uso de medicamentos 

similares na falta do medicamento de referência.  
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Esse foi um período de grande estudo e nessa época pensei em fazer 

mestrado na área de Saúde Pública. Mas quando conheci o programa das 

disciplinas ofertadas pelo programa de Pós-Graduação em Saúde Púbica do 

HCFMUSP não me senti atraída. Mas o estágio no Incor estava acabando e eu 

ainda não tinha emprego. Comecei, então, a avaliar os caminhos futuros. 

 

Uma das possibilidades que surgiu em 1987 foi trabalhar como 

Farmacêutica do Hospital Umberto I, antiga Maternidade Matarazzo, 

coincidentemente, no mesmo local em que nasci... Foi uma experiência 

interessante: voltar  a este lugar e poder contribuir com a melhoria do serviço 

de Farmácia. 

Comecei a trabalhar no Hospital Umberto I na Rua Itupava em São 

Paulo com preparação de nutrição parenteral e na introdução da farmácia 

clínica. Aprendi a preparar a nutrição parenteral no fluxo laminar e 

medicamentos quimioterápicos para reduzir e otimizar o custo de 

medicamentos. Ficava de 4 a 6 horas por dia em pé paramentada com roupa 

esterilizada preparando injetáveis. Afinal, o hospital já estava em crise 

financeira apesar de ser considerado de renome na capital paulista.  

Lá assisti a diversos procedimentos como cirurgias cardíaca, partos 

entre outras, com o objetivo de investigar possíveis causas de infecção 

hospitalar. Também acompanhei a instalação da nutrição parenteral aos 

pacientes graves como baleados, acidentados, pacientes com câncer... Percebi 

que faltava aos auxiliares de enfermagem noções mínimas de cuidados com a 

higiene, pois infelizmente era possível ver os auxiliares de enfermagem sem 

lavar as mãos “pegarem a veia” do paciente para colocar a nutrição parenteral.  

Um dia, na ala da pediatria, fui levar a nutrição para crianças pequenas 

menores de dois anos que estavam com câncer, nas quais a veia utilizada era 

a da cabeça. E naquele momento não entendia, não aceitava nem a doença 

nem a minha impotência frente àquelas crianças. E cheguei a conclusão que 

não queria trabalhar nesta área da farmácia clínica ou hospitalar.. 

Concomitantemente a este entendimento que se fazia dentro de mim, 

começamos a enfrentar inúmeros problemas como infecção hospitalar, falta de 

verbas, atraso nos salários... 
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E novamente nascia em mim aquele sentimento de “não é isso que eu 

quero para a minha vida”. Mas o que eu queria? Eu ainda não sabia. 

 

No início de 1988, trabalhando no fluxo laminar, uma colega contou que 

conhecia um rapaz que estava fazendo pós-graduação e estava adorando. Ele 

estava fazendo mestrado e isso me animou. Afinal era uma possibilidade que 

eu ainda não havia considerado! Sem nutrições parenterais e sem doentes! 

Mas eu não sabia nem por onde começar!  A instituição privada onde eu me 

formara não tinha programas de Iniciação Científica e nem mesmo de apoio à 

pesquisa. 

Vale destacar que nesta época, 1987, a pós-graduação no Brasil era 

considerada um privilégio para poucos que eram egressos de instituições 

públicas ou grandes centros de excelência como a Universidade de São Paulo 

ou a Escola Paulista de Medicina (Unifesp) em São Paulo.   

 

2.3. Pós-Graduação 

2.3.1 Mestrado 

E em abril de 1988 juntamente com a minha mãe Luiza,  assistimos a 

um Curso de Treinamento Mental chamado Pró-Vida. No intervalo do curso 

fomos tomar café e reconheci uma jovem que morava próximo à casa dos 

meus pais, após alguns minutos de conversa, descobri que ela – Marlene- era 

Bibliotecária na Escola Paulista de Medicina. Mal sabia que aquele instante 

seria determinante na minha vida! Ali eu começava e me encontrar.  Comentei 

com ela e a outra moça, Izabel,  meu interesse em fazer mestrado na Escola 

Paulista de Medicina, elas me perguntaram em qual área eu teria interesse e 

respondi: “só pode ser na FARMACOLOGIA que é a área que eu mais gosto!” 

Então, a Izabel virou e disse: “que coincidência! Eu sou secretaria do curso de 

Pós-Graduação em Farmacologia e as inscrições se encerram no final desta 

semana”. 

Assim, começa a minha história de amor com a Farmacologia. No dia 

seguinte, fui até o Edifício José Leal Prado e me inscrevi para a seleção do 

mestrado e pleiteei a vaga na área de Psicofarmacologia- Neurotransmissores 

coordenada pela Dra. Cecília Trolin do Departamento de Farmacologia da 

Unifesp. Eu não a conhecia, mas a área de pesquisa dela sempre me atraiu.  E 
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assim, em abril de 1988 dei meu passo decisivo nesta Jornada Farmacológica. 

A partir de então, descobri o que eu queria fazer: Eu queria ser Professora de 

Farmacologia!! 

 

Meu projeto de mestrado era isolar gangliosídeos do cérebro de ratos e 

porcos antes após tratamentos com estimulantes e depressores do sistema 

nervoso central. Fiz várias disciplinas com diversos professores como a Dra. 

Neide e Dr. Aron Jurkiewicz, Dr. Esper de Abrão Cavalheiro, entre outros. 

Em dezembro deste mesmo ano, a Dra. Cecília nos convidou para um 

almoço de confraternização e anunciou que estava indo para a Suécia para 

trabalhar no Ministério da Saúde da Suécia juntamente com seu esposo Dr. 

Gustav Trolim. Éramos cinco estudantes de mestrado e somente uma de 

doutorado a professora Rosana Alencar Ribeiro. Alguns estudantes ficaram sob 

a responsabilidade da Profa. Dra. Neide e outros como eu, com o Prof. Dr. 

Helio Takahashi do Departamento de Bioquímica da Unifesp.  Na época um 

jovem professor muito empolgado com os gangliosídeos presentes na 

Leishmania, mas com pouca experiência em orientação de alunos. 

Logo que comecei a fazer as primeiras extrações verifiquei que não 

estava conseguindo isolar adequadamente os gangliosídeos de cérebro de 

ratos. Nós estávamos seguindo uma metodologia proposta por um grupo de 

pesquisa do Japão que isolava gangliosídeos do cérebro de ratos (Sukuzi, K. 

1965; Saito e Hakomori, 1971). Durante vários meses trabalhei arduamente 

para conseguir obter resultados, mas nada dava certo. Naquele tempo sem 

internet, era difícil conversar com a orientadora que estava na Suécia. Um dia 

ao expor as dificuldades que encontrava ao Prof. Helio, ele me aconselhou a 

desistir!! Chorei muito naquele dia, mas no seguinte decidi procurar o Prof. 

Aron que era o Coordenador da Pós-Graduação e expus a situação. Ao final da 

nossa conversa disse-lhe: “professor eu quero continuar, agora sem a 

orientação do Prof. Helio”.  Hoje, gostaria de fazer novamente um 

agradecimento ao Prof. Aron Jurkiewicz que me permitiu dar continuidade ao 

meu projeto de vida. 

Nessa fase, um pouco desorientada, decidi procurar a Dra. Catharina 

Brandi, minha professora de Bioquímica na graduação e Professora do 

Departamento de Bioquímica da Unifesp. Numa atitude humana e sábia 
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ajudou-me a repassar o passo-a-passo do método. Verificamos que a única 

diferença entre a metodologia de extração dos gangliosídeos que eu usava e a 

do grupo do Suzuki K. (1965) era a marca dos reagentes (eles usavam Merck® 

e nós Ecibra®). Deste modo, comprei os reagentes da Merck® e refiz todo o 

experimento. Ao final do experimento, verificamos exatamente os mesmos 

resultados. Conseguimos extrair os gangliosídeos GM1, GM2, GT1b de cérebro 

de ratos. Dali para frente, tudo correu bem. Fiz os tratamentos prolongados 

com o pentobarbital sódico e com a bicuculina e avaliamos a expressão dos 

gangliosídeos no córtex cerebral de ratos. A dissertação de mestrado “Efeitos 

do pentobarbital e da bicuculina na concentração de gangliosídeos do córtex 

cerebral de ratos”, sob a orientação da Profa. Dra. Cecília Gomes Trolin foi 

defendida em março de 1991. O artigo científico resultante da dissertação foi 

enviado à revista Life Sciences, mas foi rejeitado e nunca mais o submetemos. 

 

Paralelamente a essa nova e boa fase de resultados positivos, ingressou 

no Departamento de Farmacologia o Prof. Roberto Frussa Filho, que acabara 

de prestar o concurso público para a vaga de professor e que muito se 

interessou pelos gangliosídeos. Roberto foi um amigo e orientador no final do 

mestrado.  Ele e a Dra. Catharina Brandi muito me estimularam a continuar a 

carreira científica.  

Dessa parceira com o Roberto surgiram muitos artigos publicados em 

periódicos. Foi com ele e com a Profa. Dra. Soraia Smaili (atual Reitora da 

Unifesp) a minha primeira publicação (trabalho número 1). Além disso, o 

Roberto muito me incentivou a procurar o Prof. Dr. João Palermo Neto, seu 

orientador, amigo e mentor.  

 

Logo que conheci o Prof. Dr. João Palermo, em 1991, percebi que minha 

Vida iria mudar. O Prof. João Palermo trabalhava na época com modelos 

animais de discinesia tardia, uma patologia considerada um efeito colateral das 

drogas antipsicóticas. O João é um idealista apaixonado por ciência e também 

pela docência, função que exerce até hoje, professor e orientador da USP.  

Além de assessor da FINEP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo e de outras Fundações de Amparo à Pesquisa Estaduais Brasileiras. 

É membro do Joint Expert Committe on Food Additives (JECFA) do Codex 
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alimentarius da FAO/OMS e assessor da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) OMS.  

Todos que trabalham naquele laboratório de Farmacologia e Toxicologia 

da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo (FMVZUSP) -  respiravam e produziam Ciência! Desde o início fui muito 

bem recebida pelo Prof. João e os demais professores do Departamento: 

Profa. Dra. Helenice de Souza Spinosa, Profa. Dra. Martha Maria Bernardi, 

Profa. Dra. Silvana Lima Gorniak, Prof. Dr. Luciano Freitas Felício, Prof. Dr. 

Jorge Camilo Flório, entre outros.  

 

2.3.2. Doutorado 

Por orientação do Prof. João Palermo e do Prof. Roberto Frussa decidi 

fazer o doutorado no Departamento de Psicobiologia da Unifesp sob orientação 

do Prof. Dr. João Palermo Neto, que também é credenciado neste programa de 

pós-graduação, e co-orientação do Prof. Dr. Sergio Tufik. Assim, em abril de 

1991 comecei um período maravilhoso na vida acadêmica. Vivência que me 

permitiu aprimorar habilidades técnicas, cognitivas e científicas.  

Todas essas oportunidades que me foram concedidas contribuíram de 

modo fundamental para a profissional que sou hoje. Fiz muitos cursos de 

Psicofarmacologia inclusive com o Prof. Dr. Elisaldo Carlini, que foi orientador 

do Prof. João Palermo e, portanto, meu avô científico! Avô que exigia rigor em 

tudo: no horário de entrada e saída, nas apresentações dos artigos e dos 

nossos resultados que eram mostrados semanalmente a todo o Departamento. 

Mas sem dúvida um avô que também é um exemplo de dedicação à ciência. 

 

Nos dois anos que se seguiram, dediquei- me integralmente à tese de 

doutorado que tinha como objetivo investigar os efeitos do gangliosideo GM1 

em modelos animais de discinesia tardia induzida pelo haloperidol ou 

reserpina. Toda a parte prática da tese foi realizada no Laboratório de 

Farmacologia da FMVZUSP, um laboratório excelente com equipamentos de 

última geração.  Para desenvolver o modelo de discinesia tardia era necessário 

injetar os animais duas vezes ao dia com o antipsicótico durante 30 dias e ao 

final deste período era necessário avaliar o comportamento e a neuroquímica 

dos animais durante cinco dias consecutivos. Nesse período, aprendi técnicas 
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no Laboratório do Prof. Dr. João Palermo como a cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) que são utilizadas até hoje em nosso Laboratório. 

Realizamos uma parceria com o Prof. Dr. Roberto de Lucia do Departamento 

de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP (ICBUSP) para a 

realização de “binding” de receptores dopaminérgicos do tipo D2 no estriado de 

ratos. - Mais uma vez eu me sentia privilegiada por ter a oportunidade de 

conviver e trabalhar em centros de excelência em pesquisa. 

Ainda nesse período, fui convidada por uma colega do doutorado a 

ministrar aulas de Farmacologia aos sábados para o Curso de Medicina da  

Fundação Lusíadas em Santos - São Paulo.  Esta foi uma experiência muito 

interessante que me mostrou que somos respeitados pelo conhecimento que 

transmitimos. Durante dois anos fui Professora de Farmacologia nesta 

instituição.  

 

Em fevereiro de 1993, foi afixado no Laboratório de Farmacologia da 

FMVZUSP um cartaz sobre concurso para Professor Assistente de 

Farmacologia na Universidade Federal do Paraná. O concurso seria realizado 

no final do mês de março daquele ano, entretanto, as inscrições precisavam 

ser feitas até o final do mês de fevereiro. Muito me interessei em prestar o 

concurso, seria uma possibilidade de me avaliar como docente, mas eu não 

podia sair de São Paulo, pois precisava injetar haloperidol duas vezes ao dia 

nos meus 80 ratos daquele experimento.  

Decidi ligar para o Departamento de Farmacologia da UFPR para obter 

informações e foi a professora Miriam Angelucci quem atendeu à ligação. Eu 

não a conhecia, mas ela se identificou como Chefe de Departamento, contei-

lhe rapidamente sobre meu interesse ao cargo e da dificuldade que tinha em 

me ausentar da USP naquele período. Ela prontamente se ofereceu a me 

ajudar e propôs que enviasse toda a documentação necessária pelo correio e 

ela faria a inscrição! Fiquei muito impressionada pela gentileza e presteza da 

Professora Miriam. 

 

No dia em que Curitiba comemorava 300 anos - 29 de março de 1993- 

eu desembarcava na cidade rumo ao meu primeiro concurso. Eram 13 inscritos 

e nenhum deles com doutorado, alguns de São Paulo, outros de Ribeirão 
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Preto. Realizamos prova escrita, prova prática com relatório de aula prática, 

prova didática e defesa do Curriculum vitae. O tema da minha prova didática foi 

Drogas Anti-hipertensivas  e fui contemplada com nota dez pelo Prof. Dr. 

Antonio José Lapa. Fui aprovada em primeiro lugar no dia primeiro de abril de 

1993 para ocupar a vaga do Prof. Dr. Luiz Avelino de Lacerda, que havia se 

aposentado. 

 

Fiquei radiante e apreensiva, pois não havia contado para o meu 

orientador  sobre o concurso! E como o Coordenador da Pós-Graduação – 

Prof. Dr. José Roberto Leite iria reagir? Como eu iria dar aula no Paraná e 

concluir o doutorado em São Paulo? Quantas incertezas!  

Quando contei para o Prof. João Palermo, ele logo me parabenizou e me 

estimulou a seguir em frente! Eu dizia: “Mas lá não tem equipamentos somente 

ratos e campo aberto”. E ele respondeu: “Vá! Não perca esta oportunidade”. O 

Prof. Sergio Tufik (meu Co-orientador) e o Prof. José Roberto Leite 

(Coordenador da Pós-Graduação) também foram muito receptivos e me 

estimularem a assumir a vaga. 

 

Conversei com a Profa. Miriam Angelucci e contei-lhe que ainda 

precisava finalizar muitos experimentos em São Paulo e que não tinha 

condições de fazê-los em Curitiba. Fiz então a seguinte proposta: daria minhas 

aulas num período concentrado de 15 dias em Curitiba e 15 dias ficaria em São 

Paulo para finalizar o doutorado, sem solicitar afastamento das atividades 

didáticas. O Departamento de Farmacologia aceitou minha proposta e eu 

agradeço imensamente a confiança dos meus colegas. 

Foram três anos de muito trabalho, sem férias e sem finais de semana, 

mas posso afirmar que valeu a pena. Em 26 de novembro de 1996 defendi 

minha tese de doutorado “Efeitos do Monosialogangliosídeo GM1 na 

Supersensibilidade de receptores Dopaminérgicos Centrais” no Departamento 

de Psicobiologia da Unifesp. Foi uma grande alegria alegria para meus pais! Eu 

era a primeira doutora da casa! 

Com a dedicada orientação do Prof. João Palermo publicamos cinco 

artigos da tese de doutorado, além de diversos resumos em congressos 

internacionais e nacionais. Em todos esses anos todos procuro me lembrar 
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sempre da forma e estilo elegante e cuidadoso de escrever do meu admirado 

orientador que já publicou mais de 200 artigos científicos. 

Agradeço enormemente a todos os envolvidos nesta etapa – Doutorado 

e Ingresso na UFPR, pois sem vocês eu não estaria aqui agora. Este ano 

completei 22 felizes anos no Departamento de Farmacologia da UFPR.  

 

3. Atividades Didáticas na Universidade Federal do Paraná 

Em  9 de agosto de 1993 assumi a vaga de professor do Departamento 

de Farmacologia da UFPR, desde o início ministro aulas em diferentes 

disciplinas para diferentes cursos de graduação. 

 

3.1. Graduação:  

Logo no início comecei a dar aulas no Curso de Medicina (antiga BT006) 

e naquela época eu sabia o nome de todos os quase 90 alunos, afinal 

ministrava aulas somente nesse curso. Em 1995 começou a reforma curricular 

do Curso de Medicina, eu era suplente no Colegiado do Curso e a titular era a 

Profa. Dra. Roseli Boerngen de Lacerda, função desempenhada durante seus - 

30 anos de UFPR.  Ainda nos anos noventa, surgiu uma reforma curricular que 

previa a criação de disciplinas integradas, eu coordenava a disciplina Clínica 

Médica Cirúrgica 4 (CMC 4) na qual estavam alocadas as disciplinas de 

Neurologia, Neurocirurgia, Ortopedia e Farmacologia. Isso permitiu uma grande 

proximidade com os professores da área clínica, mas a tão sonhada integração 

“ciclo básico-clínica” não aconteceu. Em 2000 começamos uma nova série de 

disciplinas obrigatórias e optativas. Na Farmacologia Básica (BT033) até hoje 

ministro a Farmacologia do Sistema Nervoso Simpático, além de alguns temas 

de Psicofarmacologia, como Antipsicóticos (BT047) e Drogas de Abuso 

(BT052). Ainda neste período ministrei algumas aulas nos cursos de Medicina 

Veterinária e Biologia. 

No início de 1996, com a aposentadoria do Prof. Oto que coordenava a 

disciplina de Farmácia, minha colega Profa. Ana Maria Soares de Arruda e eu 

assumimos a disciplina de Farmacologia para o curso de Farmácia.  Desde 

então coordeno a disciplina Farmacologia II (BT014) para o curso de Farmácia 

e Bioquímica. Até hoje sou membro titular deste colegiado de curso. Também 

sou coordenadora da disciplina Farmacologia para Biomedicina (BT037) e com 
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a aposentadoria da Profa. Roseli assumi as aulas de Farmacologia do Sistema 

Nervoso Parassimpático. 

 

Dada a minha experiência profissional anterior, - a experiência didática 

no curso de Farmácia foi recompensadora. Recebi diversas e  inesquecíveis 

homenagens,  Professora Homenageada sete vezes, Paraninfa sete vezes e 

Nome de Turma  em 2002, além de Patronesse três vezes neste curso. Muito 

me honra fazer parte desta história do Curso de Farmácia e principalmente, da 

formação dos Farmacêuticos Bioquímicos! 

Nestes 22 anos de UFPR também ministrei muitas aulas nos Cursos de 

Nutrição, Biologia, Medicina Veterinária, Odontologia, Psicologia, Terapia 

Ocupacional, Biomedicina que foi criado recentemente na UFPR, Terapia 

Ocupacional e Engenharia de Bioprocessos.  

Hoje com o aumento do número de professores do Departamento, tenho 

concentrado minhas aulas nos Cursos de Medicina (BT033, BT047, BT052) e 

Farmácia (BT013 e BT014). 

Sempre gostei de dar aula! Acredito que essa foi a minha maior 

contribuição à UFPR, afinal foi para isso que me preparei a Vida inteira. 

Muitos alunos que tive o privilégio de ministrar aulas hoje são meus 

Colegas e Amigos na UFPR, como a Profa. Dra. Daniela Cabrini, Profa. Dra. 

Eunice André, Profa. Joice Cunha, Profa. Dra. Maria Fernanda Werner (do 

Departamento de Farmacologia), Prof. Dr. Marcelo Meira Santos Lima 

(Departamento de Fisiologia) , - Profa. Dra. Olga Meire Chaim  e Profa. Dra. 

Andrea Senff Ribeiro (do D. Biologia Celular),  - Prof. Dr. Thales Cipriani e Prof. 

Dr. Diogo Ducatti (Departamento de Bioquímica), entre outros. 

 

3.2. Pós-Graduação. 

3.2.1. Curso de Especialização em Farmacologia  lato sensu: 

A partir de 1995, foi criado o Curso de Especialização em Farmacologia 

como base da implantação futura do Curso de Mestrado stricto sensu.  Esse 

curso contribuiu para a formação de Especialistas em Farmacologia, na área 

de concentração em Farmacologia, com o objetivo de colaborar na atualização 

do profissional da área de saúde e das ciências afins e na iniciação e/ou 

aperfeiçoamento de recursos humanos destinados ao ensino superior e à 



14 
 

pesquisa.  Além disso, pudemos aprimorar habilidades como elaboração de 

projetos de pesquisa, implantação de novas metodologias e orientação.  

As disciplinas em que atuei neste curso foram: Farmacologia Geral 

Básica, Farmacologia do Sistema Nervoso Autônomo, Farmacologia do 

Sistema Nervoso Central, Seminários em Farmacologia, Seminários 

Avançados em Farmacologia e Ensaios biológicos Aplicados à Farmacologia.  

Foram mais de 80 monografias desenvolvidas até o ano de 2008 quando o 

curso foi suspenso para revisão do formato e da proposta.  

   

3.2.2. Curso de Pós-Graduação em Farmacologia strictu sensu 

O Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFARM) teve 

início com o Mestrado em abril de 2000, após ter sido aprovado em 16 de 

dezembro de 1999 pela CAPES. Em 2005 foram matriculados os primeiros 

alunos de Doutorado, o qual foi aprovado pela CAPES em dezembro de 2004. 

Desde sua criação tenho atuado como docente permanente do 

programa orientando alunos e ministrando disciplinas. Sou coordenadora das 

disciplinas: Farmacologia do Sistema Nervoso Autônomo, Fármacos 

Empregados nos Distúrbios de Movimento e Doenças Neurodegenerativas. 

Participo como colaboradora das seguintes disciplinas: Prática em Docência I, 

Prática em Docência II, Neurociência e Neuroquímica Básica, Princípios de 

Neurociência, Farmacologia do Sistema Nervoso Central, Seminários em 

Farmacologia – Mestrado, Modelos Experimentais Aplicados à Pesquisa, 

Técnicas de Redação de Trabalho Científico, Seminários em Farmacologia –

Doutorado e Seminários em Neurociências. 

Nestes 15 anos do PPGFARM verificamos o crescimento científico tanto 

em termos de publicações e bolsas de produtividade, como em cooperações 

nacionais e internacionais, contribuindo enormemente para a 

internacionalização do nosso programa.  Atualmente o PPGFARM conta com 

21 orientadores (17 permanentes e 4 colaboradores), e deste total, 14 são 

bolsistas de produtividade em pesquisa (PQ), sendo 9 bolsistas PQ do CNPq e 

5 bolsistas PQ da Fundação Araucária, que fomenta a pesquisa científica no 

Estado do Paraná. Até o momento de preparação deste memorial, o Programa 

titulou 102 Mestres e 32 Doutores. 
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Durante estes 15 anos de atuação junto ao PPGF tive a oportunidade e 

privilégio de concluir a orientação de quatro teses de doutorado, vinte e uma  

dissertações de mestrado, quatorze orientações de monografias de 

especialização e mais de vinte orientações de iniciação científica.  

Também participei como membro titular de 22 bancas de doutorado, 42 

bancas de mestrado, 12 bancas de especialização, 3 - bancas em trabalhos de 

conclusão de curso (TCC) além de inúmeras qualificações de mestrado e 

dourado. 

 

 4. Extensão 

4.1.Projeto “Riscos da Automedicação”. 

Projeto de Extensão Universitária criado em 1990 pela Profa. Dra. Estela 

Maria Munhoz do departamento de Farmacologia e a partir de 1993 

coordenado pela Profa. Dra. Miriam Angelucci. Atualmente está sob 

coordenação do Prof. Dr. Herbert  A. Trebien e tem como vice-coordenador o 

Prof. Dr. Michel Fleith Otuki. Desde 1995 até 2011 fui colaboradora deste 

projeto e durante os anos 2012 e 2013 vice-coordenadora. 

A automedicação é uma prática comum na população brasileira e traz 

como conseqüências prejuízos financeiro e de saúde. O projeto tem como 

objetivo orientar a população estudantil e docentes do ensino fundamental e 

médio sobre os riscos da automedicação, através de apresentação de peças 

teatrais, palestras, seminários e exposições sobre tópicos de farmacologia, em 

especial sobre a toxicidade dos medicamentos, procurando assim desestimular 

o uso indiscriminado de medicamentos. O projeto elaborou o "Caderno 

Pedagógico Riscos da Automedicação", que é distribuído gratuitamente às 

bibliotecas das escolas, empresas e postos de saúde, a alguns alunos e 

principalmente aos professores, como forma de referência bibliográfica para 

esclarecimento de dúvidas posteriores e para servir de fonte de pesquisa. O 

público alvo vai além de estudantes e professores, e abrange programas de 

escolarização de empresas, postos de saúde e funcionários de empresas, 

sendo um dos temas mais solicitados (junto com bombeiros e primeiros 

socorros) durante as SIPAT (Semana de prevenção de acidentes do trabalho). 

Geralmente as escolas localizam-se na periferia da cidade, nos focos de maior 

carência de informações sobre o tema. O projeto envolve ainda outras 
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instituições, que o apoiam e que recebem seus benefícios, como: Escolas 

Municipais, Estaduais e particulares, principalmente nos Municípios de 

Antonina, Paranaguá e da região metropolitana de Curitiba (PR), além de 

cidades como Rio Grande - RS, Maravilha -SC, Ribeirão Preto - SP e Goiânia - 

GO; bem como empresas da região metropolitana de Curitiba (SIPAT e 

Programas de Escolarização), Conselho Regional de Farmácia do Paraná 

(CRF-PR), Postos de Saúde, e Rádio e TV Educativa do Paraná. 

Recentemente, o material de projeto foi aprimorado, resultando no livro 

"Medicamentos: benefícios e riscos com ênfase na automedicação", que foi 

publicado em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), 

fazendo parte dos produtos comemorativos aos 100 anos da UFPR, 

completados em dezembro de 2012. Dentre os autores do livro estão 

mestrandos, doutorandos, docentes e egressos do PPGFARM.  

 

5. Projetos de Pesquisa em Andamento 

Assim que conclui meu doutoramento começamos a trabalhar no projeto 

que daria origem à minha principal linha de pesquisa: doenças 

neurodegenerativas. Participaram na elaboração do primeiro projeto sobre a 

doença de Parkinson os professores Prof. Dr. Claudio da Cunha (especialista 

em memória), Prof. Dr. Roberto Andreatini (expertise em depressão e 

ansiedade) e eu. Naquele momento minha contribuição era investigar os 

aspectos motores relacionados à degeneração de neurônios dopaminérgicos 

da substância negra parte compacta no modelo animal de parkinsonismo 

induzido por MPTP. Este projeto foi submetido ao CNPq e aprovado. Desde 

então temos realizado outros projetos e parcerias e esta união de idéias tem 

sido bastante produtiva. 

Juntamente com a Profa. Dra. Roseli Boerngen de Lacerda registramos 

o Laboratório de Fisiologia e Farmacologia do Sistema Nervoso Central no 

CNPq, do qual sou vice-líder. Este grupo e conta com 15 docentes 

pesquisadores e mais de 60 alunos.  

Atualmente meus principais interesses são investigar a etiologia do 

comportamento tipo-depressivo associado aos modelos animais da doença de 

Parkinson e  buscar possíveis drogas neuroprotetoras que possam atenuar os 

sinais e sintomas do parkinsonismo nestes animais.  Mais recentemente, 
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começamos a estudar modelos animais da doença de Alzheimer juntamente 

com a doutoranda Taysa Bervian Bassani., na tentativa de melhor entender a 

fisiopatologia da doença, bem como, buscar tratamentos mais eficazes que os 

anticolinesterásicos usados na clínica. 

Ministrei palestras relacionadas a estes temas em diversos congressos e 

simpósios e participei de várias mesas redondas. Também organizei e 

participei da organização de alguns eventos científicos.  Além disso, sou autora 

ou co-autora de mais de cem resumos em congressos nacionais e 

internacionais. 

A seguir são citados os projetos nos quais tenho me dedicado mais 

intensamente nos últimos anos. 

 

5.1. Análise proteômica global de fosfoproteínas: revelando novos alvos 

terapêuticos para o tratamento da depressão. 2014-  

Atualmente o tratamento da depressão é baseado principalmente na 

teoria monoaminérgica da depressão, consistindo de drogas que inibem a 

recaptação de monoaminas (p.ex. fluoxetina), inibidores da MAO (p.ex. 

moclobemida) ou antagonista de receptores (p.ex. mirtazapina, antagonista 

alfa2). Entretanto, os tratamentos atuais apresentam duas importantes 

limitações: eficácia em 2/3 dos pacientes e retardo de duas a quatro semanas 

para efeito antidepressivo significativo. Portanto, é necessária pesquisa de 

novos alvos terapêuticos. Nesta linha, o uso da análise proteômica associada 

ao modelo de anedonia induzida pelo estresse repetido brando e imprevisível 

(CMS) em camundongos pode auxiliar na identificação de proteínas associadas 

ao comportamento depressivo (anedonia). Portanto, objetivo deste estudo será 

identificar as proteínas que são diferencialmente fosforiladas no modelo de 

anedonia induzida por CMS e influenciadas pelo tratamento com 

antidepressivos com diferentes mecanismos de ação (fluoxetina: inibidor de 

recaptação de serotonina; imipramina: inibidor da recaptação de noradrenalina 

e serotonina; quetamina: antagonista de receptores NMDA; e melatonina: 

agonista de receptores MT1 e MT2), indicando as moléculas que podem ser 

direcionadas para o desenvolvimento de novos medicamentos para o 

tratamento de depressão. Neste projeto colaborativo vamos combinar a 

experiência e competência em biologia celular e proteômica do Laboratório de 



18 
 

Neurofarmacologia Translational no Instituto Karolinska (Estocolmo, Suécia) 

com o conhecimento em distúrbios relacionados ao estresse e modelos de 

depressão do Laboratório de Fisiologia e Farmacologia da Universidade 

Federal do Paraná (Curitiba, Brasil). 

Coordenador: Roberto Andreatini 

Financiador(ES):  Capes, Karolinska Institute 

 

5.2.Estudo da depressão associada aos modelos animais da doença de 

Parkinson. Edital Universal. MCTI/CNPQ/Universal 14/2014. Processo: 

454063/2014-8.  

A depressão é o distúrbio neuropsiquiátrico mais comum na doença de 

Parkinson (DP). A prevalência de depressão em pacientes com DP ocorre 

entre 25% a 40%, podendo ocorrer tanto em estágios iniciais quanto finais da 

doença. Diversos estudos têm mostrado que a depressão pode agravar a 

evolução da doença e reduzir o grau de independência refletindo na qualidade 

de vida dos pacientes. Estudos mostram que parkinsonianos com depressão 

maior apresentam declínio cognitivo significantemente maior, deterioração nas 

atividades da vida diária e maior avanço em estágios da escala de Hoehn e 

Yahr do que parkinsonianos com depressão menor ou sem depressão 

A fisiopatologia da depressão é complexa e pode ser resultante da 

degeneração de diversos núcleos cerebrais causando deficiência de 

neurotransmissores como dopamina, serotonina e noradrenalina. Dados da 

literatura sugerem que a depressão possa ser parte integrante da disfunção 

cerebral na DP. 

Considerando que estas desordens afetivas têm um grande impacto 

negativo na qualidade de vida e que também aumentam a incapacidade do 

paciente, podendo ser mais incapacitantes que o próprio quadro motor, 

doença, torna-se necessário o estudo da fisiopatologia da depressão associada 

à DP e nos modelos animais desta doença bem como a busca de tratamentos 

eficazes.  

Coordenador: Maria A.B.F.Vital 

Financiador(ES):  CNPq, 
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5.3. A doença de Parkinson e parkinsonismo: novas abordagens 

terapêuticas. 2000- 

Nossa proposta pretende auxiliar na busca de novas terapias que 

possam reduzir a sintomatologia motora, cognitiva e depressiva, além de 

compreender os mecanismos moleculares do estresse oxidativo.   

Com relação aos antiinflamatórios, alguns estudos mostram que a 

dexametasona reduziu a lesão neuronal provocada por neurotoxinas 

provavelmente, devido à supressão do estresse oxidativo. Por outro lado, 

outros autores afirmam que este antiinflamatório causa morte celular em 

timócitos de camundongos e é utilizada como um modelo de apoptose em 

células neuronais Deste modo, o efeito deste antiinflamatório esteroidal deve 

ser melhor investigado em modelos animais da DP. Mais ainda, a 

administração de naproxeno (um antiinflamatório não esteroidal e inibidor não 

seletivo da ciclooxigenase-COX) reverteu a catalepsia induzida por haloperidol 

em camundongos. Nesta linha, animais mutantes com inibição da expressão da 

COX-2 foram resistentes à destruição dos neurônios dopaminérgicos da 

substância negra induzida pelo MPTP. Estes dados sugerem que a inibição da 

COX pode modular o sistema dopaminérgico e ser útil no tratamento da DP.  

Além disso, muitos estudos sugerem que o óxido nítrico (NO) pode 

participar na neurotoxicidade mediada pelo MPTP. Deste modo, a inibição da 

enzima de síntese do NO, óxido nítrico sintetase - NOS, pode atenuar o 

estresse oxidativo. Nesta linha, foi mostrado que em camundongos com 

inibição do gene responsável pela NOS indutível, o MPTP não alterou o 

conteúdo de dopamina estriatal nem provocou destruição dos neurônios 

dopaminérgicos da via nigroestriatal; por outro lado, nos animais com inibição 

da NOS neuronal, o MPTP reduziu o turnover dopaminérgico.  

Tomados em conjunto, os dados sugerem uma nova abordagem no 

tratamento da DP que envolve o uso de drogas antiinflamatórias, bem como 

inibidores da NOS os quais talvez possam produzir um efeito benéfico em 

modelos animais de parkinsonismo 

Coordenador: Maria A.B.F.Vital 

Financiador (ES):  CNPq, Capes 
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Histórico das Ultimas Demandas ao CNPq 

 

 

 
 

6. Atividades Administrativas 

1) Vice-Chefe do Departamento 2004 a 2006. 

2) Vice-Chefe do Departamento 2006-2008 

3) Coordenadora do Curso de Especialização em Farmacologia – lato 

sensu. 2007-2008. 

4) Vice- Coordenadora do Curso de Especialização em Farmacologia – lato 

sensu. 2006-2008. 

5) Membro do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 200-2001. 

6) Membro do Comitê Setorial em Pesquisa – 2010 

7) Membro do Comitê Setorial de Biotério - 2013 

8) Membro do Colegiado do Curso de Farmácia 1997-2015 

9) Membro do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Farmacologia. 2000-2015 

10)  Participação em Bancas de Comissões Julgadoras para Contratação de 

Professor do Magistério Superior na UFPR:  
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a. Departamento de Farmacologia: Cinco vezes (1995, 2003, 2005, 

2008 e 2010). 

b.  Departamento de Psiquiatria da UFPR: Duas vezes no (Primeiro 

e no segundo semestre de 2015). 

 

7. Orientações  

Atuar na formação de Recursos Humanos é uma das atividades mais 

enriquecedoras que eu conheço. Na verdade, ter como atividade cotidiana a 

investigação dos mistérios da estrutura biológica é uma aventura de infindáveis 

surpresas, que anula qualquer possibilidade de monotonia – seja na indústria, 

na farmácia, no laboratório clínico ou ainda na pesquisa e docência. Além 

disso, a interação com jovens torna nosso caminho mais alegre.  

  

7.1. Doutorado 

1) Angela Reksidler Braga. Indução da morte de neurônios dopaminérgicos 

por MPTP como modelo animal da doença de Parkinson: uma 

abordagem molecular e farmacológica. 2008. 

 

2) Caroline Santos Capitelli.  Efeito da manipulação do microambiente 

neuronal indiretamente através da pinealectomia ou transplante de 

células derivadas da medula óssea nos modelos animais da doença de 

Parkinson induzido por neurotoxinas. 2014 

 

3) Janaina Kohl Barbiero. Modulação dos receptores ativados por 

proliferadores de proxissoma (PPAR) em modelos animais da doença de 

Parkinson. 2014. 

 

4) Ronise Martins Santiago. Participação do sistema serotonergico na 

depressão associada ao modelo animal da doença de Parkinson - 

6OHDA: Efeito dos antidepressivos e dos antiinflamatórios não 

esteroidais. 2014 
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5) Taysa Bervian Bassani. Estudo dos efeitos da curcumina no modelo de 

doença de Alzheimer induzido por injeção intracerebroventricular de 

estreptozotocina. Em andamento. 

7.2. Mestrado 

1) Viviane Kepper. Efeitos das vitaminas E e C na supersensibilidade 

dopaminérgica induzida pelo haloperidol: aspectos comportamentais e 

enzimáticos. 2002. 

 

2) Gilberto Linzmeyer dos Santos. Fatores farmacológicos e não 

farmacológicos envolvidos na one-trial tolerance do labirinto em cruz 

elevado. 2003 

 

3) Juliana Cini Perry. Efeitos da fosfatidilserina na síndrome parkinsoniana 

induzida pelo MPTP. 2003. 

 

4) Kelen Cristina Sbolli. Arctium lappa: efeitos depressores no sistema 

nervoso central de roedores. 2003. 

 

5) João Cezar Castilho. Efeitos de fosfolipídeos no parkinsonismo induzido 

pela reserpina em ratos. 2004. 
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