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O edital de inovação em produtos fitoterápicos, lançado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico, contemplou seis instituições do Brasil
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A Universidade Federal do Ceará (UFC) foi uma das seis instituições do País aprovadas em edital de inovação em produtos

fitoterápicos, lançado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O projeto visa o desenvolvimento fitoterápico de baixo custo à base de óleo de copaíba, espécie vegetal que apresenta ação

anti-inflamatória e cicatrizante, típica das florestas amazônica e mata atlântica, mas também encontrada no Ceará.

O objetivo é desenvolver um produto para utilização em lesões cutâneas, como as escaras, problema recorrente,

principalmente, em pacientes com dificuldade de mobilidade física ou idosos de baixa renda, usuários do Sistema Único de

Saúde (SUS).

Coordenado pelo Prof. Edilberto Rocha Silveira, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da UFC, o projeto

aprovado pelo CNPq, que já está em andamento, receberá financiamento do órgão e terá duração de três anos. Na UFC, o

trabalho integrado e multidisciplinar envolve o Laboratório de Fitoquímica de Plantas Medicinais (LAFIPLAM) e o Laboratório

de Polímeros e Inovação de Materiais de Química, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica; o Setor de Produção de

Medicamentos e Cosméticos do Departamento de Farmácia; e o Departamento de Farmacologia.

Copaíba
Existem mais de 70 espécies de Copaifera no mundo, mas o Brasil, com 26 espécies e oito variedades, é o País que contém a

maior diversidade da planta. Embora seja um gênero extensivamente estudado, ainda existem dificuldades na identificação de

algumas espécies. 
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FLAGROU ALGO? ENVIE PARA NÓS

(85) 98887-5065

Existem mais de 70 espécies de Copaifera no mundo, mas o Brasil, com 26 espécies e 8 variedades, é o país que contém a maior
diversidade.
Foto: divulgação
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PALAVRA-CHAVE: SOCIEDADE E SAÚDE
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RReeccoommeennddaaddoo  PPaarraa  VVooccêê por taboolaLinks promovidos

VVeejjaa  aaqquuii  qquueemm  ssããoo  ooss  llaaddrrõõeess  ddaa  ssuuaa  tteessttoosstteerroonnaa..
JJoolliivvii

PPFF  lliissttaa  vviiaaggeennss  ddee  ffaammiilliiaarreess  ddee  LLuullaa  aaoo  PPaannaammáá  --  PPaaííss  --  DDiiáárriioo  ddoo  NNoorrddeessttee

EElleess  ppeerrddeerraamm  ttuuddoo!!  CCoonnhheeççaa  aa  ttrriissttee  hhiissttóórriiaa  ddeesssseess  jjooggaadd……
DDeessaafifioo  MMuunnddiiaall

CCeeaarráá  ccoonnttrraattaa  VViinníícciiuuss  --  JJooggaaddaa  --  DDiiáárriioo  ddoo  NNoorrddeessttee

[[IInnccrríívveell]]  CCoonnttaaddoorreess  ddee  FFoorrttaalleezzaa  ddeessccoobbrreemm  ffoorrmmaa  ppaarr……
AArrqquuiivveeii

DDeebbbbyy  LLaaggrraannhhaa??  TTeennttee  nnããoo  ssoorrrriirr  aaoo  vvêê--llaa  hhoojjee  eemm  ddiiaa
PPaarreennttzz  TTaallkk

BBaarrbboossaa  ppooddee  ddeecciiddiirr  ssoozziinnhhoo  ssoobbrree  pprriissããoo  iimmeeddiiaattaa  --  PPaaííss  --  DDiiáárriioo  ddoo  NNoorrddeessttee

TTrraafificcaannttee  iinntteerreessttaadduuaall  éé  mmoorrttoo  aa  ttiirrooss  nnoo  bbaaiirrrroo  JJoosséé  WWaalltteerr  --  SSeegguurraannççaa  --  DDiiáárriioo  ddoo  NNoorrddeessttee
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Cantora Luedji Luna fará show gratuito na Praia de Iracema
A apresentação acontecerá no dia 21/11, às 20h, em alusão ao Mês da Consciência Negra
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EDIÇÃO DO DIA

ASSINE O DIÁRIO DO
NORDESTE

Conheça nossas ofertas e
vantagens. Planos a partir de R$

14,90.

1
Thyane Dantas diz que sabia de história de farras de Wesley Safadão no início de

relacionamento

2
Wesley Safadão diz ter provas do envolvimento da ex-mulher em ataques feitos por perfis

falsos

3
Mickey Mouse completa 90 anos com muita magia nos parques da Disney

4
Pabllo Vittar está à frente de Juliana Paes para título de mulher mais sexy do ano

5
Mostra Sesc Cariri de Culturas tem início nesta sexta-feira (16)

EDIÇÃO DIGITAL
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© Todos os direitos reservados. O conteúdo não pode ser publicado, reescrito ou redistribuído sem prévia autorização. Passível ação judicial.

INSCREVA-SE
Em breve você irá receber as nossas newsletters com as notícias mais relevantes.

Endereço do seu e-mail

CADASTRAR
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