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Para potencializar o tratamento de pacientes com câncer, o pesquisador Miguel Negreiros está 
desenvolvendo  um estudo  com  apoio  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do 
Amazonas (Fapeam) para utilização de pulsos elétricos de curta duração e alta tensão que 
irão auxiliar na penetração de fármacos ou outras substâncias de interesse nos tratamentos 
gênicos.

A pesquisa está em andamento e é desenvolvida no departamento de Engenharia Elétrica e 
Instituto de Engenharia Biomédica (IEB) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) por 
meio do Programa de Apoio à Formação de Recursos Humanos Pós-Graduandos do Estado do 
Amazonas (RH-Mestrado).

A  técnica  é  chamada  de  eletroporização  que,  segundo  o  pesquisador,  pode  auxiliar  no 
tratamento do câncer.

“O  fenômeno  da  eletroporação  ainda  não  é  completamente  conhecido,  existem  inúmeros 
protocolos que apresentam níveis de tensões, correntes, duração de pulso, distâncias entre 
eletrodos entre outros parâmetros que conferem uma gama de combinações a este estudo. 
Buscar um protocolo com maior efetividade representaria potencializar os resultados desse 
tratamento”, explicou Miguel Negreiros.

A eletroporização é feita com uso do eletroporador, equipamento capaz de realizar a abertura 
transitória de poros na membrana celular através de descargas elétricas.

Mestrando em Engenharia Elétrica, Biomédica e Instrumentação, Miguel Negreiros explicou que 
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o estudo surgiu da necessidade do laboratório de validar pesquisas que já haviam sido feitas 
de  forma  simulada,  ou  seja,  desenvolvimento  de  um  eletroporador  (equipamento)  com 
parâmetros não disponíveis comercialmente para continuidade da pesquisa.

Segundo ele, através do uso da eletroporação reversível é possível realizar tratamentos menos 
invasivos de tumores ou cânceres de forma mais eficaz e pontual.

Leia a matéria na Íntegra:
http://acritica.uol.com.br/noticias/Fapeam-pesquisador-desenvolve-melhorar-
tratamento_0_1540645925.html
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Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) estão desenvolvendo o protótipo 

de uma telha sustentável. Ela é feita, principalmente, com fibras naturais da Amazônia, como 

a malva e  a juta,  e  com uma argamassa que inclui  areia,  resíduos de cerâmica  e  pouco 

cimento.

Essa composição, segundo o subcoordenador da pesquisa, o doutor em engenharia João de 

Almeida Melo Filho, dá mais resistência ao material e pode melhorar a sensação térmica nas 

residências localizadas nas regiões mais quentes do país. “Além de ter menos cimento em sua 

constituição, ela tem também areia, que se torna um material mais barato, além das fibras 

naturais. A matriz que utiliza o cimento é muito frágil e as fibras naturais é que vão dar a 

verdadeira resistência a esse material. O conjunto que a gente chama de 'material compósito' 

vai produzir um material com maior resistência mecânica. E a gente já verificou que tem maior 

desempenho térmico devido ao uso de resíduos cerâmicos”, garantiu à Agência Brasil.
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Para o pesquisador, a telha sustentável terá boa aceitação pelos consumidores porque, além 

de ser mais barata, será parecida com as disponíveis no mercado. João de Almeida acredita 

que a utilização das fibras naturais para a produção das ecotelhas também vai estimular o 

trabalho de produtores ribeirinhos. "A gente acredita que o fato de o cultivo dessas fibras ser 

feito,  principalmente,  por  comunidades  ribeirinhas,  a  utilização  dessas  fibras  no 

desenvolvimento de um material de construção e a possibilidade de que seja usado em grande 

escala vai incentivar essas comunidades a produzir e aumentar sua renda."

O pesquisador informou que o protótipo da ecotelha deve ficar pronto até janeiro de 2017. 

Após esse processo, ele disse que será necessário um patrocínio para adquirir o maquinário 

destinado à produção em larga escala. O projeto recebe o apoio da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado  do Amazonas.  A  entidade concede R$ 50 mil,  por  meio  do programa 

Sinapse da Inovação, para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras.

Leia a matéria na Íntegra:

http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2016/posts/marco/pesquisadores-da-universidade-

federal-do-amazonas/popup_impressao

http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2016/posts/marco/pesquisadores-da-universidade-federal-do-amazonas/popup_impressao
http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2016/posts/marco/pesquisadores-da-universidade-federal-do-amazonas/popup_impressao
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