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A curiosidade sobre o fun-
cionamento do cérebro 
sempre foi marcante para 

a professora titular de Fisiologia 
da Faculdade de Odontologia de 
Ribeirão Preto, da Universidade 
de São Paulo (FORP-USP), Elai-
ne Aparecida Del Bel Belluz Gui-
marães. Sua trajetória, baseada 
na constante busca pelo conheci-
mento, revela muita determinação. 
Formada em Ciências Biológicas 
na Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras do Centro Universitário 
Barão de Mauá, em Ribeirão Pre-
to, trabalhava durante o dia como 
auxiliar de enfermagem e estudava 
à noite. No terceiro ano do curso, 
passou a estagiar no Departamen-
to de Farmacologia da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, da 
Universidade de São Paulo (FMRP-
-USP), onde cursou mestrado e 
doutorado. No pós-doutorado em 
Manchester, na Inglaterra, fez im-
portantes conexões com profissio-
nais da Itália, Alemanha e França 
que, segundo ela, abrem portas no 
exterior para que estudantes bra-
sileiros possam ser recebidos com 
dignidade e tratados como colegas. 
“Com isso, podemos ir a outros pa-
íses para aprender o que há de mais 
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novo, o que ainda não sabemos”, 
destaca a especialista, que, na en-
trevista a seguir, discorre sobre os 
avanços da Fisiologia relacionados 
à doença de Parkinson e à área de 
Odontologia. 
 
Como ocorreu sua trajetória 
profissional?
Assumir o cargo de professora 
de Fisiologia, na FORP-USP foi 
um sonho realizado. Formada 
em Biologia e pós-graduada em 
Farmacologia, ministro aulas de 
Fisiologia para a graduação em 
Odontologia e para alunos do 
curso de Farmácia, da USP, pro-
curando contribuir com o ensino, 
a pesquisa e a extensão na área. 
Na Faculdade de Odontologia, 
fui apresentada a um novo mun-
do: o dos dentistas. O Código de 
Ética da Universidade de São Pau-
lo prega que o professor tem que 
adequar suas aulas ao estudante e 
ao curso de graduação para o qual 
as aulas são ministradas. Ensinar 
não é tarefa fácil. Ser um profes-
sor é difícil. Não repetir as aulas, 
fazer com que o aluno as aprecie 
e se motive a aprender mais é um 
grande desafio, mas, como pro-
fessora de Fisiologia de uma Fa-

culdade de Odontologia, minha 
intenção tem sido contribuir com 
estudos relacionados à profissão.

Quais são esses estudos?
Sou responsável pelo setor de 
Neurofisiologia, ministrando au-
las sobre Fisiologia do Sistema 
Nervoso Central. Sempre estudei 
e sou fascinada com o nosso cére-
bro. Durante as aulas, discutimos 
casos clínicos sobre Nevralgia do 
Nervo Trigêmeo, Paralisia de Bell 
e Bruxismo, além de aulas práticas 
sobre a lesão do nervo facial de 
ratos, debatendo os efeitos sobre 
a fisiologia dos músculos faciais. 
Na área da Odontologia, não po-
demos esquecer que os dentes fa-
zem parte de uma estrutura mui-
to complexa. A cavidade oral e a 
boca são controladas pelo sistema 
nervoso de forma muito impor-
tante, além de possuir um siste-
ma circulatório bastante peculiar. 
Qualquer alteração neste equilí-
brio provoca dor na articulação, 
dificultando o tratamento. Nessa 
linha, proporcionamos aos alunos 
a oportunidade de compreender a 
importância do equilíbrio fisioló-
gico entre os elementos que com-
põem a cavidade oral.

INCENTIvAR PESQUISAS CIENTíFICAS, BEM COMO vALORIzAR ESTUDOS ACERCA 
DO DESENvOLvIMENTO DE NOvOS MEDICAMENTOS PARA A DOENçA DE 

PARkINSON, TEM SIDO OS DESAFIOS DA PROFESSORA TITULAR DE FISIOLOGIA DA 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRãO PRETO, ELAINE DEL BEL 

ConvenCer 
o públiCo 

e a Classe 
polítiCa sobre 
a importânCia 

da investigação 
CientífiCa é um 

dos maiores 
desafios para 

pesquisadores, 
aponta elaine



36     RS 9 | MAI/JUN 2018 RS 10 | JUL/AGO 2018     3736     RS 10 | JUL/AGO 2018

Tem algum estudo em particu-
lar para destacar?
A neurofisiologia, abrangente e di-
nâmica, muito tem a contribuir no 
desenvolvimento da humanidade. 
O cérebro comanda todas as nos-
sas ações, entretanto, é uma estru-
tura desconhecida, que muito tem 
a ser descoberto. Durante minhas 
pesquisas, desenvolvi técnicas para 
avaliar a movimentação dentária 
sobre a lesão do nervo facial rela-
cionada à fisiologia das glândulas 
salivares. Áreas como o Sistema 
Nervoso Central e conceitos da 
Odontologia se complementam.

Na pós-graduação, quais são os 
avanços observados? 
Sou credenciada nas áreas de Fi-
siologia (desde 1992) e de Neu-
rociências-Neurologia (desde 
1998), a pós-graduação da Fa-
culdade de Medicina de Ribeirão 
Preto-USP. Orientei e oriento alu-
nos de iniciação científica, alunos 
de mestrado, de doutorado, de 
treinamento técnico, de tutoria/
PAE e pós-doutorandos. Atual-
mente. temos projetos de pesqui-
sa financiados pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo  (FAPESP), Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (CAPES), 
Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico 
(CNPQ) e International Brain 
Research Organization (IBRO). 
Recebi prêmios nacionais e inter-
nacionais e, em 2014, um projeto 
nosso recebeu o Prêmio USP Tese 
de Doutorado na área da Saúde.  
Há ex-alunos nossos que se tro-
naram professores em universi-
dades do Mato Grasso do Sul, em 
Alagoas, em Santa Catarina, no 
Paraná, enfim, por todo o Brasil. 
Eles continuarão a desenvolver 
núcleos que permitirão a forma-

ção de novos estudantes. Esta dis-
seminação do conhecimento leva 
ao avanço na pós-graduação.

Como avalia que, com seu tra-
balho, pode melhorar a vida das 
pessoas?
Minhas pesquisas, atualmen-
te, estão voltadas para a doença 
de Parkinson e a gravidade das 
doenças neuropsiquiátricas de-
generativas. Aproximadamente 
2% da população com mais de 
65 anos sofre desta doença. A 
porcentagem aumenta de 3% a 
5% em pessoas com mais de 85 
anos. Esta síndrome neurológica 
se manifesta pela combinação de 
tremor de repouso dos braços e 
das pernas, enrijecimento e rigi-
dez, perda dos reflexos posturais 
e lentidão dos movimentos. Este 
trabalho nos coloca frente a di-
versos aspectos de atuação. Com 
a Odontologia, observamos nos 
modelos de doença de Parkin-
son movimentos involuntários 
anormais dos lábios, da face e da 
língua. Pacientes da clínica odon-
tológica apresentam este tipo de 
distúrbio. Estão muito aumenta-
dos no envelhecimento normal 
ou após tratamento com medica-
mentos antipsicóticos, além das 
doenças degenerativas.

Em relação às pesquisas que de-
senvolveu ou coordenou, quais fo-
ram as mais relevantes? Por quê? 
Recentemente, realizamos uma 
sequência de estudos que determi-
naram o papel da doxiciclina, um 
antibiótico derivado do grupo das 
tetraciclinas, como neuroprotetor 
na doença de Parkinson. Ampliar 
a compreensão de como age a do-
xiciclina para entender seu efeito 
neuroprotetor tem sido o foco 
de estudos em colaboração com 
o grupo liderado pelas pesqui-

sadoras R. Raisman-vozari (IN-
SERM-França-Paris) e R. Chehin 
(Universidade de Tucumán, Ar-
gentina), e R. Itri (Instituto de 
Física, USP-SP). Esta proteína 
está presente nos neurônios do-
paminérgicos e nas células da glia, 
formando os corpos de Lewi, en-
volvidos na morte dos neurônios 
dopaminérgicos. Os resultados fo-
ram publicados na revista Scienti-
fic Reports, em fevereiro de 2017.  
Estes estudos resultam de anos 
de trabalho, com financiamento 
obtido de agências nacionais: Pro-
jetos FAPESP e Projetos CNPQ, 
INCT; Projetos mistos nacional e 
internacional: CAPES/COFECUB 
(Comitê Francês de Avaliação da 
Cooperação Universitária com o 
Brasil) e FAPESP/INSERM (Ins-
titut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale) e projetos 
internacionais: IBRO Marie Curie.

Quais as expectativas com o re-
sultado da pesquisa? 
Temos uma grande esperança de 
que o efeito neuroprotetor possa 
ser evidenciado em pacientes por-
tadores da doença Parkinson. Um 
estudo clínico está sendo planeja-
do, dirigido pelo Dr. vitor Tumas, 
professor do Departamento de 
Neurologia da FMRP-USP, para 
avaliar a aplicação do medicamento 
no Parkinson, além de verificar se 
esse processo pode estar relaciona-
do também ao desenvolvimento de 
outras doenças neurodegenerativas.

Quais os desafios enfrentados 
na profissão e o que fazer para 
superá-los?
Convencer o público e a classe 
política da importância da in-
vestigação científica, tanto para a 
educação dos jovens quanto para 
a saúde dos idosos, pode ser a mu-
dança de nosso país. Este é um dos 

maiores desafios. Com este propó-
sito, tenho participado de eventos 
que chamam a atenção para a 
conscientização sobre o desenvol-
vimento da doença Parkinson e as 
pesquisas relacionadas ao assunto. 
Nos eventos, apresentei os resul-
tados das pesquisas pré-clínicas 
sobre a doença que garantem a se-
gurança da aplicação dos medica-
mentos para o tratamento do Pa-

rkinson em um futuro próximo e a 
importância da investigação cien-
tífica básica para o progresso da 
ciência e a melhora das condições 
de vida de pacientes com doenças 
neurológicas e/ou neuropsiquiá-
tricas. Mostramos também como 
a formação científica de qualidade 
aumenta o progresso deste país e o 
quanto é necessário investimento 
em ciência e tecnologia. 

Quais as suas metas pessoais na 
FORP? 
Trabalhar na FORP foi muito mais 
do que eu pensei conseguir para 
minha vida. Na unidade, recebi 
liberdade para, além de ministrar 
aulas aos estudantes de gradua-
ção e pós-graduação, desenvolver 
um projeto de pesquisa. Acredito 
que ciência de qualidade, atitude 
positiva e trabalho honesto sem-
pre serão inspiração para os alu-
nos e para a comunidade. Espero 
continuar tendo este privilégio e 
compartilhá-lo com meus alunos, 
meus colegas de trabalho e minha 
família. Meus objetivos são ainda 
estendê-lo, por meio de projetos 
para estudantes de segundo grau 
do ensino público, para a comu-
nidade externa da USP.
 
O que leva os jovens para a área, 
hoje?
Todos os jovens têm sonhos e es-
peranças. Procurar uma área pro-
fissionalizante é tentar encontrar 
uma forma de trabalhar, de se 
sustentar e, talvez, manter uma 
família. A carreira de Odontolo-
gia pode proporcionar este objeti-
vo, pode auxiliar a realizá-lo. Para 
os jovens, gostaria de fazer mi-
nhas as palavras de Ivan P. Pavlov, 
prêmio Nobel de Fisiologia, em 
1904. “Primeiro, aprendam hu-
mildemente o ABC de forma su-
ficiente, antes de querer subir ao 
topo do mundo. Não inicie a eta-
pa subsequente sem antes ter do-
minado o que a precede. Aprenda, 
compare, colete os fatos. Os fatos 
são o ar do cientista e do profis-
sional. Tente não ficar na super-
fície dos fatos; tente penetrar no 
segredo de ocorrerem. Segundo, 
seja modesto. Nunca pense que 
você conhece tudo. Finalmente, 
seja apaixonado por seu trabalho 
e por suas procuras”. 
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