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24 anos do 

LASSBio 
 Comemora-se em 19 de abril a data da criação do Laboratório de 

Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas (LASSBio). Há vinte e quatro 

anos, em 1994, iniciava-se sua jornada de sucesso, pela implantação de grupo 

de pesquisas em QUÍMICA MEDICINAL.  

Atualmente no Instituto de Ciências Biomédicas (ICB), sempre na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o LASSBio em sua trajetória, 

consolidou suas atividades de pesquisa, tendo contribuído para com a 

formação de mais de centena de pesquisadores pós-graduados, mestres e 

doutores, nesta área. Muitos atuando hoje como docentes da disciplina em 

vários rincões do Brasil. Os esforços de pesquisa realizados pelo LASSBio, 

incluíram o Estado do Rio de Janeiro e o País, no cenário internacional, como 

um centro de excelência em Química Medicinal. Com vários projetos de 

colaboração com eminentes cientistas de além-mar, o LASSBio tem 

significativas realizações dignas de registro, especialmente a ininterrupta 

realização da ESCOLA DE VERÃO EM QUÌMICA FARMACÊUTICA E MEDICINAL 



 

 

(EVQFM) desde aquele mesmo ano de 1994. Atingimos em janeiro de 2018, a 

24ª edição, consecutiva. Várias centenas de participantes desfilaram em suas 

dependências nestes 24 anos, vindos de diferentes e distantes recantos do País 

e alguns do exterior. Esta atividade de extensão universitária, contribui para a 

disseminação dos princípios e fundamentos da multidisciplinar QUÍMICA 

MEDICINAL. Foram inúmeros os renomados pesquisadores que visitaram e 

proferiram cursos-curtos e conferências nestas edições, merecendo destaque 

Professor Antonio Monge (Universidade de Navarra), Professor Robin Ganellin 

(Universidade de Londres), Professor Camille Wermuth (Universidade de 

Estrasburgo) e o Dr. Simon Campbell (Diretor de Pesquisas da Pfizer), entre 

outros. 

Ao comemorarmos esta data, devemos registrar nossa infinita gratidão 

e reconhecimento, a todos os pesquisadores que passaram pelo LASSBio, 

contribuindo, com seus esforços de trabalho, para que tenhamos tido uma 

jornada exitosa até aqui. Ao concluir este registro comemorativo, cumpre 

desejar todo o sucesso possível, por muitos anos mais de trabalho de 

excelência em Química Medicinal. 

Salve os pesquisadores do LASSBio, os antigos e os atuais, pela 

qualidade do trabalho de pesquisas realizado, que muito contribuiu para que 

sejamos o que hoje somos!! 

Muito obrigado aos órgãos de fomento pelo apoio de sempre. 

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2018. 

Eliezer J. Barreiro 

Coordenador Científico do LASSBio 


