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Formulário de Propostas - Pós Doutorado no Exterior - PDE

Instruções

1. O formulário e o(s) anexo(s) deverão conter todas as informações solicitadas na Norma de Bolsas no
Exterior.

2. Para anexar arquivo clique no botão Procurar (Selecionar Arquivo), selecione o arquivo desejado e em
seguida clique no botão Anexar.

3. Para salvar parcialmente, clique no botão Salvar, na parte inferior desta página.

4. Ao finalizar o preenchimento, clique no botão Enviar, na parte inferior desta página. Este procedimento é
imprescindível para que o formulário seja registrado na base de dados do CNPq e gerado o recibo contendo
numero de protocolo.

5. Para acompanhar o andamento da solicitação, utilize a opção Propostas e Pedidos - Submetidos.

Solicitante:

CPF: 993.610.006-91 

Nome Completo: Fulvio Rieli Mendes

Comitê Assessor: BF - Biofísica, Bioquímica, Farmacologia, Fisiologia e Neurociências

Área de Conhecimento Neuropsicofarmacologia

 Para alterar o comitê assessor e área de conhecimento clique aqui

Atenção

Essa página não é o recibo de envio.O recibo somente estará disponível após o envio do formulário ao CNPq
(clicando no botão 'Enviar ao CNPq').

Supervisor no Exterior

 
Para incluir um estrangeiro sem CPF, modifique a opção Nacionalidade para 'Estrangeira'.

CPF:   Pesquisadores com CPF, digite o número e clique em localizar.

Nome Completo: Sy lv ain Doré

Nacionalidade: Estrangeira País de nascimento: Estados Unidos

Data de
nascimento:

25/06/1965  

Homepage do
currículo:

http://ctrnd.med.uf l.edu/f aculty /dr-sy lv ain-dore/

Arquivos Anexados Tamanho Tipo Excluir

DoreSylvainCV-L.pdf 193,62 Kb

Bolsa Individual

Início das atividades: 06/10/2014  

Título do Projeto 
(Em Português):

Entendendo melhor os mecanismos de neuroproteção do  Panax ginseng no acidente v ascular cerebral

Título do Projeto 
(Em Inglês):

Better understanding of  the neuroprotectiv e mechanisms of  Korean ginseng in stroke

Palavras-chave 
(Em Português):

acidente v ascular cerebral, isquemia, Panax ginseng, Nrf 2, heme oxigenasse, ação antioxidante

 (Informe entre uma e seis palavras-chave, separadas por vírgula)

Palavras-chave 
(Em Inglês):

stroke, ischemia, Panax ginseng, Nrf 2, heme oxy genase, antioxidant ef f ect

 (Informe entre uma e seis palavras-chave, separadas por vírgula)

Resumo 
(Em Português):

O ginseng (Panax ginseng) possui diversos efeitos protetores 
que incluem o tratamento de deficiências causadas por 
traumatismo crânio-encefálico, acidente vascular cerebral, 
demência multi-infarto, aterosclerose cerebral, edema 
cerebral, inflamação, bem como na doença de Alzheimer e em 
demências vasculares relacionadas à idade. Embora muitas de 
suas ações relatadas tenham sido atribuídas às suas 
propriedades antioxidantes, os mecanismos celulares 
envolvidos nestes efeitos ainda não estão claros. 
Recentemente, o Nrf2 tem sido descrito como um regulador 

(Somente texto até 31744 carac teres , podendo utilizar recursos  de copiar e colar) 31744  carac teres  res tantes

Resumo 
(Em Inglês):
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Atenção! Esta solicitação só será aceita quando enviada em definitivo. O botão Salvar grava as
informações mas não as envia.

 

Limpar  Salvar  Imprimir  Excluir  Enviar

Ginseng (Panax ginseng) has many protective effects that 
include treatment of disabilities caused by traumatic brain 
injury, stroke, multi-infarct dementia, cerebral 
arteriosclerosis, cerebral edema, inflammation, Alzheimer's 
disease and vascular dementia related to age . Although many 
of its reported actions have been attributed to their 
antioxidant properties, the cellular mechanisms involved in 
these effects remain unclear. Recently, Nrf2 has been 
described as a key regulator of inflammation and oxidative 
balance. These studies suggest that the major role of Nrf2 
is to protect cells from oxidative damage by inducing the 
expression of several genes of cytoprotective proteins. The 
enzyme heme oxygenase ( HO )  is one of these targets, which 
appears to play a protective role in oxidative stress, 
inflammation and ischemia. The HO cleaves heme (a pro- 
oxidant) to form biliverdin / bilirubin (which are 
antioxidants). Considering that under normal conditions the 
HO exerts a neuroprotective activity, drugs that increase 
the expression of HO1, its inducible form, would have a 
potentially beneficial effect. Since the potential of 
ginseng as a preventive medicine is, at least in part, due 
to its antioxidant and anti-inflammatory effects; and that 
the transcription factor Nrf2 and HO enzyme also play 
various roles in oxidative stress and inflammation, we 
develop the hypothesis that perhaps the Nrf2 and HO1 could 
participate of the neuroprotective effects of ginseng. To 
evaluate this hypothesis, mice will be pre-treated with 
ginseng extract in different experimental conditions and 
subjected to a model of focal ischemia. Physiological and 
behavioral parameters, such as weight, temperature, motor 
coordination, etc, will be assessed before and after 
ischemia protocol on different days. At the end the animals 
will be sacrificed by deep anesthesia and perfused for 
removal of brain tissue, which will be subjected to 
histological analysis to quantify the extent of injury and 
degree of protection obtained with treatment. Some brain 
slices will be used for evaluation of proteins of interest 
as Nrf2 and HO1 by immunohistochemistry. Other assays can be 
done using inhibitors of protein synthesis or specific 
blockers of certain cellular pathways to better 
understanding of the ginseng’s mechanisms of action, when 
appropriate. The dose and duration of treatment will be 
adjusted continuously searching to determine the therapeutic 
window and lowest effective dose. The post-ischemia 
treatment also will be evaluated, similar to that reported 
for the pre-treatment. Depending on the results, studies 
with aged mice may also be performed.

(Somente texto até 31744 carac teres , podendo utilizar recursos  de copiar e colar) 31744  carac teres  res tantes

Instituição

Instituição UF País Função Justificativa

1 University of Florida EUA Executora -

Adicionar instituição

Área Prioritária do Programa Ciência sem Fronteiras

A solicitação se enquadra nas áreas prioritárias do Programa Ciência sem Fronteiras do Governo Federal?

 Sim  Não

Área Prioritária do Programa
Ciência sem Fronteiras

Ciências da Saúde  Selecionar

Anexos

Plano de Trabalho:

Arquivos Anexados Tamanho Tipo Excluir

Projeto pos-doc.pdf 158,23 Kb

Carta de Aceitação do Supervisor No Exterior:

Arquivos Anexados Tamanho Tipo Excluir

Dore Acceptance letter.pdf 109,46 Kb

Declaração de Proficiência Emitida Pelo Supervisor:

  Nenhum arquivo selecionadoEscolher arquivo  Anexar

(Para dicas sobre a importação do arquivo anexo clique aqui.)

Benefícios da Bolsa

clique aqui para informar a duração e os beneficios solicitados para a bolsa.

Modalidade Pós-Doutorado no Exterior - PDE

Duração: 12 (meses)

Valor Total da bolsa: US$ 29.984,00

Declaração

Ao encaminhar este formulário ao CNPq, declaro formalmente ter conhecimento das normas que regem a
concessão de bolsas de Pós-Doutorado no Exterior e me comprometo a cumpri-las integralmente. Declaro,
também, que tenho anuência formal da instituição de destino.

(Declaração feita em observância aos artigos 297-299 do Código Penal Brasileiro sobre a falsificação de
documento público e falsidade ideológica, respectivamente).

 Li e estou de acordo com a declaração acima

VERSÃO PARA IMPRESSÃO DO FORMULÁRIO.
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