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Sérgio Fe
erreira, o D
DOL e um pouco de história....
José Waldik Ram
mon *

“Calma professor,
p
ainda falta acertar um deta
alhe do la
ayout,
envia
aremos de
epois do almoço...” – afirmei. “Não! Env
vie agora! Depois vamos
almo
oçar, o pes
ssoal está esperando
o...” – retrrucou Sérgio Ferreira . “Então, estão
espe
erando. Vam
mos lá e eu enviare
ei após o almoço, co
om um ace
certo melho
or de
detallhes.” – mandei de volta.
v
“A ge
ente acerta
a os detalhe
es e melho
ora as coisa
as no
próx
ximo, afinall, estaremo
os sempre melhorand
do...” – devolveu Sérrgio. “Hum... tá
bem!” – concorrdei... E foi nesse clim
ma que nas
sceu, em 31
3 de agostto de 2000
0, por
volta
a de meio-dia, o bole
etim DOL – Dor On Line, proje
eto do qua l você, pre
ezado
leitorr, está ago
ora lendo o editorial. O projeto DOL
D
é uma
a ideia de S
Sérgio Hen
nrique
Ferre
eira, a quall ele cultivo
ou por algu m tempo e que conse
eguimos collocar em prrática
depo
ois de muita
a discussão
o.
Mas como surgiu o DOL e qu
uem é o Sé
érgio Ferre
eira, essa figura
f
ímpa
ar com a qual tenho o prazer de
e levar adia
ante esse projeto
p
dessde seu iníc
cio, e
que nesse mês de agosto entra em sseu 15º ano
o de existência?

Sérgio Ferre
eira na banca da do laborattório. O equipamento logo
à sua frente
e é uma plattaforma utiliza
ada no teste denominado
“Randall & Selitto
S
modifi cado”, o quall mede a hipe
eralgesia por
pressão constante na patta de ratos.
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Dono de
e uma me
ente sempre inquieta
a e investtigativa, Sérgio
S
Henrrique Ferrreira é, atualmente
e, docente
e emérito
o do Dep
partamento
o de
Farm
macologia da
d Faculda
ade de Me dicina de Ribeirão Preto
P
– US
SP. Nascido
o em
Franca, formou
u-se médic
co pela Facculdade de
e Medicina de São P
Paulo em 1960,
1
o, então, para Ribeiirão Preto,, onde iniciou suas atividades no
tendo mudado
Depa
artamento de Farmacologia e alii permanec
ce até hoje. Nesse loccal, já ministrou
aulas
s de gradu
uação, orientou aluno
os de iniciação científica, mestra
ado, doutorado,
pós-doutorado, além da extensa
e
pe
esquisa cien
ntífica que desenvolv
veu ao long
go de
mais
s de 50 ano
os dedicado
os à ciência .
Além diss
so, Sérgio estendeu seus
s
horizo
ontes em ou
utras ativid
dades
ligad
das à ciên
ncia. Foi presidente
p
da Socied
dade Brasileira de F
Farmacolog
gia e
Terapêutica Exp
perimental (SBFTE) e
e, também, fundador e presidentte da Federação
de S
Sociedades de Biologia
a Experime
ental (FESB
BE). Além de um gra
ande número de
prêm
mios conqu
uistados ao
o longo de
e sua carrreira, Sérgio tornou- se membrro da
Acad
demia Bras
sileira de Ciências.
C
N
No campo da pesquis
sa, dentre muitas co
oisas,
desta
aca-se a de
escoberta do
d BPF (Fattor Potencia
ador da Bra
adicinina), substância essa
prese
ente no ve
eneno da Bothrops
B
jarraraca e qu
ue se trata
a de um pe
eptídeo que
e deu
orige
em a algun
ns dos atuais remédi os para co
ontrole da pressão arrterial. Aind
da, é
recon
nhecido intternacionalm
mente por sua contrib
buição na área
á
de ana
algésicos e antiinflam
matórios.
mais
Há
de
e meio sécculo casado
o com
Maria
M
Clottilde
RossettiFe
erreira, a qual é doc
cente
emérita da Faculdade de
L
Fiilosofia, Ciê
ências e Letras
de
e Ribeirão Preto – US
SP, o
ca
asal tem trrês filhos. Além
natu
de
esses
fil hos
urais,
Sérgio posssui os filhos
científicos q
que ganhou ao
lo
ongo de su
ua carreira
a. Foi
orientador d
de, ao menos,
28 mestres e 25 douttores,
além de um
m sem número
Sérgio Ferreira e Maria Clotilde
e, dividindo atté o bolo dos 50 anos
de
e alunos de inic
ciação
de ca
asamento. Um
ma data mais que especial!
científica e p
pós-doutorados,
os qu
uais estão espalhados
s por diverssas instituiç
ções de ens
sino de desstaque, tanto no
Brasil quanto no exterior.
Mas, e o DOL? On
nde fica na
a história de vida do
o tal de Sérgio
S
Ferre
eira?
Vamos vo
oltar ao co meço... Tra
abalho no mesmo dep
partamento
o que
o Sé
érgio. Certa
a vez, alguém fofoco
ou pra ele
e que eu, além de trrabalhar co
om o
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finan
nceiro do departamen
nto, tinha fo
ormação em informáttica e tamb
bém dava meus
e sempre tinha
“pulo
os” nessa área. Isso me aprox
ximou muitto do Sérgio, pois ele
algum
ma ideia maluca
m
que queria dessenvolver no
n computa
ador. Para ssituar como era
a coiisa, houve uma época
a em que trrabalhávam
mos na ediçã
ão de uma revista aqu
ui em
Ribeirão Preto, chamada “O Terceiro
o Berro”, cujo
c
editor-chefe era ele. Mas essa é
outra
a história, deixa
d
pra lá
á. Nessa m
mesma époc
ca do “Berrro”, Sérgio virou para mim
certo
o dia e diss
se: “Profes
ssor, estou conversan
ndo com meus alunoss e vamos fazer
uma revista ele
etrônica!”. Olhei para ele e leva
antei apenas uma sob
brancelha (como
eu sempre fazia quando ele vinha ccom suas ideias, pois
s sabia que
e iria sobrar pra
mim). “Igual ao
o Berro?” – questione
ei. “Não, se
erá de notíícias relacio
onadas ao tema
dor e vamos colocar só na
n internett. Você vaii fazer essa
a parte!” – (não com
mentei
que iria sobrar pra mim
m?). E ai
come
eçou a corrreria...
A ideia era
e
fazer
uma espécie de
e revista eletrônica
para
com
direcio
onamento
profissionais da
a área de dor e que
fosse
e, também,, de interes
sse geral
para o leito
or comum
m. Essa
comp
pilação de informaçõ
ões seria
mensal, a qual
q
geraria um
inforrmativo no site do DO
OL. Além
disso
o, essa mesma
m
com
mpilação
seria
a enviada na forma de um
bolettim (similar aos tabloides
t
Ieda Regina
a é quem jun
nta e organizza todo o ma
aterial
antig
gos) para o e-mail de pessoas
para formarr a edição do
o mês. Além de participar das
ligad
das ao tema
a. Para isso
o, Sérgio discussões científicas,
c
é o elo que m
mantém o flux
xo da
f
o. Ainda, com
mo funcionárria da
reuniu seus alunos de
d
pós- edição em funcionament
Faculdade de
d
Medicina, desenvolve atividades como
graduação
e,
reuniões
em
especialista de laboratórrio junto com
m Sérgio Ferreira
sema
anais, cada
a um leva
ava uma
desde longa data.
algo
publiicação,
n
notícia,
ou
relac
cionado com
m o tema dor, que é
é, até hoje
e, a linha de
d pesquissa de Sérgio na
Facu
uldade de Medicina. Todo mate
erial da semana era
a discutido
o nas reun
niões,
analiisado e deb
batido. Se o grupo acchasse que o material era pertin ente à tem
mática
do D
DOL, relevante e de in
nteresse ge
eral, era incluído para
a publicaçã o no boletim. A
finaliidade básic
ca do DOL
L era trans mitir a infformação selecionada e condensada,
ha uma exttensa
levan
ndo-a até o leitor em textos de ffácil compreensão. O projeto tinh
finaliidade didáttica para os
o membro
os que o elaboravam,, pois exig
gia dos mesmos
e crítica e analítica do trabalh
uma leitura ap
purada e uma
u
análise
ho sobre o qual
estav
vam escre
evendo, para
p
que a transm
missão fos
sse claram
mente feita e,
poste
eriormente
e, compreen
ndida pelo leitor. Os chamados
c
“alertas”,
“
q
que compun
nham
junta
amente com
m o editoriial a edição
o mensal, eram
e
formados a parrtir de um título
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cond
densado e um subtíttulo chama
ativo para a notícia, nomeado por Sérgiio de
“gancho do alerrta”.
Além do
os alunos, compunh
ham o grrupo outra
as pessoas
s do
depa
artamento, tais como
o o Prof. W
Wiliam Alve
es do Prad
do, Fabíola Leslie Anttunes
Card
doso Mestrriner, Ieda
a Regina dos Santo
os, Paulo Gustavo B
Barboni Da
antas
Nasc
cimento, Th
hiago Mattar Cunha, Luiz Ferna
ando Ferrari, Joice M
Maria da Cu
unha,
dentre muitos outros,
o
além de algun
ns colabora
adores exte
ernos. Por sser formado em
sua maioria po
or alunos, a rotativida
ade de pes
ssoal era (e
e ainda é) constante,, pois
aque
eles que en
ncerram su
uas ativida
ades e mud
dam de loc
cal são su bstituídos pelos
novo
os que entram, embo
ora alguns dos memb
bros antigo
os continue
em colaborrando
mesm
mo longe. Parte dess
sa história dos membros foi co
ontada em nosso editorial
intitu
ulado “100””, elaborado quando o DOL cheg
gou à sua centésima
c
e
edição men
nsal e
que pode ser ac
cessado em
m nossa seçção de edito
oriais antigos.

Ta
ambém docen
nte do Depto. de Farmacol ogia,
o Prof. Wiliam
m Alves do Prado foi inttenso
co
olaborador na
a criação e de
esenvolvimentto do
D
DOL.

Hoje
doc
cente
do
Depto.
de
Farmacologia, o Prof. Thiago Matttar
Cunha colab
borou com o D
DOL desde seus
tempos de pós-graduação
p
o.

O DOL possui em
m seu sitte diversas
s seções, com assu
untos
agrupados por similaridad
de. Três se
eções se de
estacam das demais e são motiv
vo de
ussão mens
sal: o editorial, a divu
ulgação cien
ntífica e a ciência
c
e teccnologia.
discu

4

www
w.dol.innf.br
O editorrial sempre
e traz um
m
tema
a de maiorr impacto que é exp
plorado em
m
detalhes. O grupo deffine o asssunto em
m
reunião, sempre verificando o que
e está em
m
desta
aque no momento.
m
Em certoss casos, o
edito
orial abordo
ou assuntos grandes, que foram
m
divid
didos
em
m
parte
es
e
publicados
s
sequ
uencialmentte. Em outros
ccasos, há
á
assuntos que sã
ão revisitad
dos e atualiizados.
Já as se
eções de divulgação
o
cienttífica e ciên
ncia e tecno
ologia comp
põem o que
e
cham
mamos de alertas, qu
ue são resu
umos sobre
e
as notícias que
e o grupo considerou
c
relevantes
s
para publicação
o. Em divu
ulgação cie
entífica são
o
publiicados ass
suntos de ordem ma
ais geral e
interresse para o público comum, in
nclusive em
m Profa. Joicce Maria da CCunha, colaboradora
em tempos remotos, hoje motiva
a seus
lingu
uagem ma
ais acessível. Em ciência e alunos a participarem
p
d
do projeto.
tecno
ologia são abordados assuntos com cunho
o
um p
pouco mais
s científico e voltado p
para público
o mais espe
ecífico.
Decidir
qual
q
seria o logotipo para
representar
r
r o DOL fo
oi um
parto,
p
e daqueles bem
s! Um mon
complicados
c
nte de
gente
g
palpitan
ndo...
Algumas
A
id
deias lega
ais e
outras
o
bem
m doidas. Era
difícil
d
cheg
gar a alg
guma
conclusão.
c
Testamos uns
dois ou três de
esenhos an
ntes de ch
hegar nesse
e que hoje
e lá está. U
Uma das ideias
inicia
ais foi minh
ha e perdu
urou por um
m tempo. Mas, o Sérrgio queria
a movimentto no
logottipo... E ai a tal da minha
m
ideia
a foi para o espaço.... Vamos nó
ós, então, fazer
anim
mação na in
nternet, bas
seados noss desenhos debatidos em reuniã o (ou fora dela,
às ve
ezes). Em certas ocasiões, o re
esultado era
a algo que não dá pa
ara contar.... Por
fim, depois de muito bate-boca, decidimo
os pelo simples, ou
u seja, ap
penas
escre
evendo a sigla
s
do bo
oletim (DOL
L = Dor On Line), on
nde a letra
a do meio (“O”)
seria
a na cor ve
ermelha e sobreposta
a parcialme
ente pelas outras dua
as letras (““D” e
“L”), indicando a presença
a de dor. Pe
egou, ficou legal e perrdura até h
hoje...
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“Dolz
zeiros” comem
morando mais um aniversá
ário do DOL, em
e 2012. Da esquerda parra a direita: Rafael
Polon
ni, José Waldiik Ramon, Larissa Garcia Pinto, Andres
ssa Daiane de
e C. Zaparollii, Andreza Urrba de
Quadros, Giovane Galdino de Souza,
S
Ieda R
Regina dos Sa
antos, Sérgio Henrique Ferrreira, Alexand
dre H.
Pereirra Lopes, Sérgio Roberto Rosa, Jozi G
Godoy Figueire
edo, Rangel Leal
L
Silva, Ma
arcelo Louren
nço da
Silva,, Morena Braz
zil M. Sant'Ann
na e Guilherm
me Rabelo de Souza.
S

Mais
dois
recentem
mente,
DOL
membro
os
do
tornaram
m-se doce
entes
na
Un
niversidade de
Brasília (UnB). Paulo
Barboni e Mani Ind
diana,
ex-aluno
os de Sérg
gio e
hoje
casados,
movime
entam
desde
d
então um grupo
o de
discussã
ão do DOL na
Paulo Gustavo Ba
arboni Dantas
s Nascimento
o e Mani In
ndiana Funez, UnB
de
Ceilâ
d
ândia.
memb
bros do DOL que
q
desenvolv
veram um bra
aço do projeto na UnB, em
m Formado
o basicam
mente
Brasília.
por alun
nos de inic
ciação
cienttífica, Paulo
o transform
mou o grupo
o em um projeto
p
de extensão e ação conttínua,
que é um conjunto de aç
ções processsuais e co
ontínuas de caráter ed
ducativo, social,
cultu
ural, científfico e tecn
nológico. E
Esse “braço
o” do DOL
L foi o prim
meiro, estamos
tenta
ando inserir outros em
e
novos locais. Rec
centemente
e, a Profa. Djane Du
uarte,
tamb
bém ex-alu
una de Sérrgio, juntou
u forças ao
o grupo da
a UnB com
m Paulo e Mani.
Ainda, Paulo é o responsável pela editoração
o científica
a de todo o material que
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comp
põe cada boletim
b
mensal e partticipa das reuniões
r
se
emanais po
or interméd
dio de
meio
os computacionais.
Hoje, além do que jjá foi citado
o, o DOL faz parte de duas discip
plinas
ofere
ecidas pela
a Pós-grad
duação da Faculdade de Med
dicina de Ribeirão Preto,
P
desig
gnadas porr RFA-5776
6 – "Revissão e Disc
cussão da Literatura Experimen
ntal e
Clínic
ca Atual Sobre
S
Dor e Analgesiia I" e RF
FA-5777 – "Revisão e Discussã
ão da
Literratura Expe
erimental e Clínica A tual Sobre
e Dor e An
nalgesia II"". As discip
plinas
acon
ntecem con
ncomitantem
mente com
m as nossas reuniões de pauta semanais e os
aluno
os matricullados podem
m participa
ar da formu
ulação e discussão.

Reun
nião semanal de "dolzeiros
s" na UnB, em
m Brasília. Ao
o fundo, Paulo e Mani e a
ao lado deles, com
roup
pa em tons esv
verdeados, a Profa. Djane D
Duarte.

Também expandimo
os nossos horizontes
h
na internett, com a crriação
da página do DOL
D
no Fac
cebook, um
ma nova porrta que enc
contramos para divulgar o
traba
alho e o conteúdo
c
de nosso grrupo. A ed
dição do mês
m
é publiicada, notíícia a
notíc
cia, durante
e todo o mê
ês corrente
e com links que remetem para o alerta com
mpleto
no siite do DOL..
Quanto ao
a conteúdo
o publicado
o no boletim
m eletrônico
o e no site, eles
são acessados em sua grande
g
partte no Bras
sil. Porém, temos vissitas vindas
s dos
Estad
dos Unidos
s, Alemanha, Grã-Bre
etanha, Porrtugal, Fran
nça, China,, Itália e Ja
apão,
dentre outros. Os temas mais proc urados e/o
ou acessado
os são “Do
or inflamató
ória”,
“Noc
ciceptores”,, “Compree
endendo a dor”, “Citocinas”, “Alodinia”, “Osteoartrrites”,
“Enx
xaqueca” e “Neurônios
s”.
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Hoje o
DOL, de um jeito ou
o de
outro, ca
aminha... Criou
nós
vida
pró
ópria
e
“tocamos”” o projeto
o com
puro
prazer,
por
idealismo,, mas sempre
mantendo
o
a
mesma
preocupaçção com o que
é publicad
do. E a edição
vai ao ar todo mês.
Sempre te
em um ou outro
para
que
a parece
compor o grupo, ou a
pela
gente
sse
vira
E ess
se aí, ao lado do Mach 5 de Spee
ed Racer, so
ou eu!... O internet m
mesmo. Ma
as as
"comp
puteiro" do grrupo, que monta e faz a diiagramação eletrônica de
discussõess acontece
em e
tudo iisso que você
ê acessa no site, todo mês ! E sim, essa foto é para
a
coisa
flu
ui.
dizer que a gente se
s diverte tam
mbém, às veze
es...
Sempre
brinc
co com Sérrgio dizendo que nós dois somos as duas únicas coissas que existem
no D
DOL desde seu prime
eiro suspiro
o... Muitos vieram e se foram, outros vie
eram,
ficara
am e estão
o aqui até hoje... E assim, a ideia de Sé
érgio Ferre ira de criar um
meca
anismo de divulgação
o de notícia
as sobre do
or está ai... E acho q
que ele, de uma
form
ma ou de ou
utra, alcanç
çou seu objjetivo primá
ário ao cria
ar esse projjeto, veiculando
conh
hecimento, criando no
o grupo o e
estímulo pela busca da
a informaçã
ão e tornan
ndo-a
acessível ao público geral..
“De derro
ota em derrrota a gen
nte chega lá!”
l
– é o que ele sempre
diz...
E assim, comemora
ando o com
meço de nossos 15 a
anos de vid
da (e
parece que foii outro dia
a que isso tudo com
meçou), encerro aqui esse edittorial,
deixa
ando em nome
n
de to
oda Equipe DOL noss
sas cordiais
s saudaçõe
es a você leitor,
que nos acomp
panha ness
sa jornada!! E até a edição
e
200, quando v
voltaremos para
conta
ar mais his
stórias...
Refe
erências:
 Sérgio Henrique
H
Ferreira
F
e Maria Clo
otilde Ross
seti-Ferreira
a – Oposttos e
Complem
mentares, Revista
R
Ciê
ência Hoje, março de 2014;
2
 Revista Médicos, ano 1, núme
ero 5, deze
embro de 1998, editad
da pelo Hospital
das Clínicas da Fac
culdade de Medicina de São Paulo
o.

* Cie
entista da Computação,
C
Mestre Latto Sensu em
m Sistemas de Informaçção, Técnico
o para
Assun
ntos Finance
eiros do Departamento d
de Farmacolo
ogia da FMRP-USP
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