
ENCONTROS POSSÍVEIS

Parceria entre pesquisadores da 
UFJF e Harvard conquista espaço 
em publicações internacionais 

OS CIENTISTAS ROSSANA MELO (UFJF) E PETER F. WELLER (HARVARD) 

CONVERSAM SOBRE AS DOENÇAS INFECCIOSAS E ALÉRGICAS, OS AVANÇOS 

DA MEDICINA NESTES ESTUDOS E A IMPORTÂNCIA DA COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL. JUNTOS, JÁ PRODUZIRAM 23 ARTIGOS CIENTÍFICOS E 

FIRMARAM ACORDO ENTRE SEUS GRUPOS DE PESQUISA

CAROLINA NALON | repórter

O peso de trabalhar na mesma área do pai, prêmio 

Nobel de Medicina e Fisiologia, não impediu 

Dr. Peter F. Weller de se destacar na pesquisa 

científica. Pelo contrário. O professor titular da 

Universidade Harvard (EUA) coleciona números impressionantes: 

300 publicações na área da biologia da inflamação e quase 12 mil 

citações na Web of Science. Weller, atualmente chefe da Divisão 

de Doenças Infecciosas e da Divisão de Alergia e Inflamação do 

Hospital Beth Israel da Escola de Medicina de Harvard, é, ainda, 

editor associado do prestigiado periódico “Journal of Infectious 

Diseases.” Pelo conjunto dos trabalhos, em 2011 foi premiado pela 

National Institutes of Health (NIH), a maior agência de fomento a 

pesquisa dos Estados Unidos na área de saúde.
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No “Encontros Possíveis” deste número, a professora do Depar-

tamento de Biologia da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) Rossana Melo conversa com Weller e aborda sua carreira 

e contribuições para os estudos de um tipo específico de leucóci-

to – os eosinófilos, células sanguíneas derivadas da medula óssea. 

Weller cita de forma bastante modesta a pesquisa desenvolvida 

pelo pai, Thomas Weller, e relembra parcerias e projetos desen-

volvidos com pesquisadores brasileiros. Seu laboratório serviu de 

“estágio” para diversos pós-doutorandos, inclusive para Rossana, 

que passou uma temporada em Harvard entre 2002 e 2005.  A 

experiência foi extremamente produtiva. Rossana e Weller já pro-

duziram 23 artigos científicos em parceria e firmaram cooperação 

entre seus grupos de pesquisa. Ela se tornou professora visitante 

de Harvard em 2006, onde também atua como consultora em 

projetos financiados pelo NIH.

Rossana Melo: Dr. Weller, você tem tido uma carreira científica 
produtiva, centrada no entendimento de mecanismos básicos de 
funcionamento de células humanas de defesa (leucócitos) em 
diferentes formas de inflamação. O que o levou a esta carreira?

Peter F. Weller: Inicialmente, meu interesse científico estava 

relacionado com infecções humanas causadas por parasitas 

helmínticos (vermes) e a notável resposta imunológica do 

hospedeiro, caracterizada pelo número elevado de eosinófilos, 

desenvolvida contra estes parasitas. Como esta resposta dos 

eosinófilos aos vermes era a mesma observada em muitas doenças 

alérgicas, meu treinamento como médico em Harvard acabou 

incluindo as doenças infecciosas e as alérgicas. Posteriormente, 

como bolsista do National Institutes of Health (NIH), e estudando 

filariose humana no Sul do Pacífico, foquei meus trabalhos no 

entendimento de mecanismos básicos ligados à patogenicidade 

e, especialmente, sobre as funções de leucócitos humanos.

Rossana: E o que você considera serem suas principais 
contribuições para a área?

Weller: Minhas pesquisas sobre a filariose humana (doença para-

sitária crônica causada por vermes nematóides – filárias) identifi-

caram habilidades ainda não conhecidas a respeito dos parasitas 

causadores da doença (Wuchereria bancrofti), como a capacida-

de de sintetizar moléculas envolvidas na sobrevivência destes pa-

tógenos. Em seguida, direcionei meus estudos na imunobiologia 

de eosinófilos. Em conjunto com muitos colaboradores, fomos os 

primeiros a demonstrar que eosinófilos secretam leucotrieno C4 

(LTC4), molécula envolvida na inflamação; a identificar organelas 
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celulares (corpúsculos lipídicos) com função de síntese de media-

dores inflamatórios; a demonstrar que eosinófilos humanos são 

fonte de citocinas e que estas são pré-formadas em grânulos ci-

toplasmáticos; e a elucidar mecanismos de secreção de citocinas 

em eosinófilos. Demonstramos, ainda, que os grânulos intracelu-

lares de eosinófilos, quando liberados extracelularmente, funcio-

nam como organelas secretoras independentes, e que eosinófilos 

atuam como células apresentadoras de antígenos.

Rossana: Realmente, o entendimento de aspectos básicos dos 
eosinófilos, ou seja, de sua estrutura e funcionamento, é cru-
cial para o tratamento de doenças inflamatórias, como, por 
exemplo, da asma, doença respiratória crônica, de causas não 
completamente conhecidas, que afeta cerca de 235 milhões 
de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS). No passado, o papel dos eosinófilos parecia 
ligado particularmente a doenças parasitárias. No entanto, a 
associação frequente dessas células com inúmeras doenças 
despertou grande interesse no estudo de sua biologia. Tanto o 
é que, em 1999, foi criada uma sociedade internacional, a Inter-
national Eosinophil Society (IES), focada exclusivamente neste 
tipo celular.  Em relação aos trabalhos desenvolvidos em parce-
ria com cientistas brasileiros, o que você pode nos dizer sobre 
estas experiências?

Weller: Eu tenho sido particularmente afortunado em receber 

cientistas treinados no Brasil como parte de minha equipe 

de pesquisa. Estes cientistas vieram, inicialmente, como pós-

doutores e, posteriormente, deram continuidade às suas 

renomadas carreiras, com trabalhos de reconhecimento 

internacional. Patrícia Bozza (pesquisadora da Fundação 

Oswaldo Cruz) foi a primeira pós-doutoranda brasileira em meu 

laboratório e contribuiu com estudos inovadores sobre organelas 

inflamatórias (corpúsculos lipídicos) em leucócitos. Outros pós-

doutorandos brasileiros incluem Christianne Bandeira-Melo 

(UFRJ), Sandra Rodrigues (Fiocruz) e Josiane Neves (UFRJ), 

as quais contribuíram substancialmente em estudos sobre a 

imunobiologia de eosinófilos. Você, Rossana, vem sendo, por 

uma década, uma colaboradora com experiência e habilidade 

fantásticas em técnicas avançadas de microscopia eletrônica e 

imunocitoquímica. Os trabalhos desenvolvidos em parceria com 

o Grupo de Pesquisas em Biologia Celular da UFJF têm permitido 

entender mecanismos de inflamação até então desconhecidos, 

relacionados com transporte vesicular, secreção de citocinas 

e corpúsculos lipídicos em eosinófilos humanos. Os resultados 

vêm sendo publicados em revistas de excelência, de alto fator de 

impacto, como “Proceedings of the National Academy of Science 

of the United States of America (Pnas)”, “Blood” e “Faseb Journal”. 

Os projetos em andamento com a UFJF incluem, também, 

estudos em modelos experimentais. Eu me sinto gratificado por 

ter me beneficiado das contribuições científicas de meus colegas 

brasileiros em meu laboratório e também reconheço a importância 

das contribuições geradas a partir de estudos em seus próprios 

laboratórios de origem para a ciência mundial.

Rossana: Para nós, cientistas, é mesmo fundamental a parceria, 
não só em função da troca de conhecimento mas, também, pela 
oportunidade de termos contato com técnicas mais avançadas, 
como no caso da tomografia eletrônica automatizada. Esta tec-
nologia permite estudar a organização interna das células em 
três dimensões e em alta resolução, revelando com precisão 
dados sobre a arquitetura celular e permitindo entender melhor 
a atividade funcional das células e suas respostas em diferentes 
situações, incluindo respostas a doenças. No caso dos nossos 
estudos, a tomografia eletrônica permitiu entender como os 
eosinófilos compartimentalizam seus estoques de citocinas e, 
posteriormente, mobilizam estas moléculas quando estimula-
dos em situações de inflamação. Os eosinófilos estocam deze-
nas de moléculas em seus grânulos secretores, mas são capazes 
de selecionar qual molécula deve ser especificamente liberada 
numa determinada resposta celular. Com a tomografia associa-
da a outras técnicas, como por exemplo, nanopartículas ligadas 
a anticorpos (imunonanogold), identificamos os compartimen-
tos celulares onde estas moléculas são transportadas. Os dados 
obtidos por nossos estudos com a tomografia eletrônica, com-
binada a outras técnicas, resultaram em capas de duas revistas 
internacionais, além de uma importante premiação na Suíça em 
2004. A tomografia eletrônica já vem sendo usada pelo Gru-
po de Pesquisas em Biologia Celular da UFJF por meio de uma 
parceira com o Centro de Microscopia da UFMG. Porém, a par-
tir da implantação do nosso Centro de Microscopia Eletrônica, 
aprovado em proposta de financiamento da Finep, poderemos 
ter acesso à tomografia eletrônica na própria UFJF, o que será 
um grande ganho para toda a comunidade científica. Pela sua 
experiência, quais são ainda as barreiras encontradas no nosso 
país para o avanço da pesquisa e para o reconhecimento na área 
acadêmica e científica?

“Os projetos em andamento com a UFJF 
incluem, também, estudos em modelos 
experimentais. Eu me sinto gratificado por ter 
me beneficiado das contribuições científicas de 
meus colegas brasileiros em meu laboratório 
e também reconheço a importância das 
contribuições geradas a partir de estudos em 
seus próprios laboratórios de origem para a 
ciência mundial”

(Peter F. Weller)
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Weller: Os cientistas brasileiros com os quais eu tenho interagido 

são experimentalistas soberbamente e rigorosamente treinados. 

Assim como em qualquer país, inclusive o meu, nós precisamos 

ter certeza de que nossos cientistas em formação terão apoio 

para suas carreiras acadêmicas e científicas. A excelência dos 

cientistas brasileiros e suas contribuições certamente irão asse-

gurar o reconhecimento crescente do país no contexto global da 

ciência.

Rossana: O Brasil é afetado por várias das principais doenças 
tropicais negligenciadas (neglected tropical diseases – NTDs) 
como a doença de Chagas, leishmaniose, esquistossomose e 
dengue. Não existe vacina contra a maioria dessas doenças. 
Como os estudos envolvendo mecanismos básicos de infla-
mação podem contribuir para o entendimento e combate das 
NTDs?

Weller: Os diversos agentes (patógenos) que causam doenças in-

fecciosas desenvolvem-se em seus hospedeiros mamíferos. Para 

alguns deles, deficiências na resposta imune inata do hospedeiro 

levam estes patógenos a causar doenças. Para outros patógenos, 

a relação entre eles e as respostas imunes e inflamatórias do hos-

pedeiro contribuem para a morbidade das doenças infecciosas. 

Desta forma, o conhecimento de como as doenças infecciosas 

desencadeiam a resposta inflamatória do hospedeiro pode per-

mitir o uso de novas metodologias para tratar as infecções em 

humanos, incluindo o desenvolvimento de vacinas. Obviamente, 

é importante também enfatizar, em paralelo, melhorias relacio-

nadas com controle dos vetores, medidas sanitárias e questões 

socioeconômicas.

Rossana: Certamente, a pesquisa básica é fundamental para se 
entender como as células do hospedeiro respondem a doenças 
infecciosas, ou seja, como as células do indivíduo infectado se 
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MAIS
Rossana Melo

editora do livro “liGht miCrosCopy: methods and protoCols”, publiCado pela editora sprinGer/humana press;  autora da obra “Células 

& miCrosCopia: prinCípios básiCos e prátiCas”, publiCado pela uFJF; Coordenadora do proJeto de implantação do Centro de miCrosCopia 

eletrôniCa na uFJF (pro-inFra/Finep); FaZ parte da equipe do núCleo em miCrosCopia e miCroanálise de alta resolução dentro do pro-

Grama pronex, aprovado reCentemente pela FapemiG; orientadora de mestrado e doutorado na FioCruZ (proGrama de bioloGia Celular e 

moleCular), na uFmG (proGrama de bioloGia Celular) e na uFJF (proGrama de eColoGia)

além do extenso CurríCulo Já menCionado, peter F. weller é, ainda, editor do livro “tropiCal inFeCtious diseases: prinCiples, pathoGens, 

and praCtiCe”, publiCado pela editora saunders, Já em sua 3ª edição.

comportam, quais os produtos que secretam, como elas intera-
gem com os agentes infecciosos e como elas podem combater 
estes agentes. Infelizmente, a complexidade das respostas celu-
lares do hospedeiro às NTDS constitui um grande desafio para 
o desenvolvimento de vacinas. Veja como exemplo a doença de 
Chagas, causada pelo parasita Trypanosoma Cruzi. Mesmo após 
mais de cem anos de sua descoberta (em 1909, pelo médico e 
cientista brasileiro Carlos Chagas, que descreveu em detalhes 
o ciclo completo do parasita), ainda não temos um panorama 
completo dos mecanismos da doença, o que dificulta seu tra-
tamento. Pesquisas do Grupo de Biologia Celular da UFJF têm 
contribuído para o entendimento sobre o funcionamento de cé-
lulas da primeira linha de defesa (macrófagos) geradas pelo or-
ganismo contra a doença de Chagas. O Grupo tem também pes-
quisado ativamente mecanismos básicos celulares em resposta 
a outras doenças infecciosas como tuberculose, leishmaniose, 
esquistossomose e lepra. Projetos em andamento também têm 
como foco investigações sobre a interação parasita-hospedeiro-
-meio ambiente, com o objetivo de se entender a doença no 
contexto ecológico. Por falar em pesquisa básica relacionada 
a doenças infecciosas, comente sobre os estudos de seu pai, 
Thomas Weller.

Weller: Meu pai, com seus trabalhos envolvendo culturas do vírus 

da poliomielite, ganhou o prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia 

em 1954 (em conjunto com John Enders e Frederick Robbins). 

Seus estudos contribuíram para o desenvolvimento da vacina 

antipólio que erradicou a doença das Américas. Meu pai tinha 

grande interesse no estudo de doenças tropicais e, na qualidade 

de chefe do Departamento de Saúde Pública Tropical na Facul-

dade de Saúde Pública da Universidade Harvard, estabeleceu, em 

1970, um programa de colaboração em Salvador (BA), focado em 

estudos sobre a doença de Chagas e esquistossomose.

Rossana: No ano passado, Peter Salovey, um dos líderes admi-
nistrativos da Universidade Yale, visitou o Brasil à procura de 
estudantes talentosos para estudar naquela universidade. Ele 
disse que “uma universidade global era prioridade de Yale”.
Você acha que universidades tradicionais como Yale e Harvard 
estão mais devotadas ao processo de internacionalização?

Weller: Harvard sempre valorizou a presença de estudantes 

e pesquisadores internacionais, pois acredita na diversidade 

cultural como elemento de suma importância para o crescimento 

acadêmico. Com a emergência do interesse em saúde global e 

outros problemas globais, como questões ecológicas, Harvard 

encontra-se totalmente focada em expandir oportunidades 

voltadas para a cooperação internacional.

Rossana: Realmente, a colaboração internacional é fundamental 
para encontrar soluções para problemas que desafiam o mundo. 
Como pesquisadora e secretária de Relações Internacionais da 
UFJF não poderia deixar de ratificar que é impossível pensar 
em excelência acadêmica sem internacionalização. Conforme 
vem sendo amplamente discutido no âmbito das instituições 
de ensino e pesquisa e, no momento, exaustivamente pelo 
Governo Federal (o Programa Ciência sem Fronteiras é um 
dos exemplos), um ambiente acadêmico com estudantes com 
diferentes experiências é enriquecedor. A internacionalização 
na UFJF já é uma realidade e vem sendo tratada como uma das 
principais estratégias de crescimento institucional. Obrigada, 
Dr. Weller, pela entrevista. Eu e a UFJF nos sentimos honradas 
pela longa e produtiva parceria científica com o seu grupo.
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