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Notícias 

Artigo publicado na tradicional revista British Journal of Pharmacology pelos 
colegas André Pupo e Edson Antunes, e seus alunos 
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.13367/pdf), ganhou destaque 
da própria revista ao mostrar que o mirabegron, primeiro fármaco agonista do 
receptor β3 adrenérgico aprovado para o tratamento da síndrome da bexiga 
hiperativa, tem também afinidade para os adrenoceptores α1A e α1D, o que 
poderia contribuir para seus efeitos clínicos. Nota-se que este artigo mexeu com a 
área, já que recebeu comentário não somente no próprio BJP como também na 
Nature Reviews-Urology 
(http://www.nature.com/nrurol/journal/vaop/ncurrent/pdf/nrurol.2015.297.pdf).  
Vale destacar o comentário muito importante feito por Martin Michel, autoridade 
reconhecida na área, convidado pelo editor do BJP para escrever um comentário: 
“That this information has not been actively communicated to the scientific and 
medical community in any of the preclinical publications on mirabegron is 
surprising and certainly not in the spirit of transparency that the pharmaceutical 
industry as a whole is claiming to adhere to.” 
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.13379/abstract).  
 
Sabemos da dificuldade de publicar resultados de certa forma conflitantes com 
dados da literatura, ainda mais quando a respeito de produto recém-lançado no 
mercado internacional por uma empresa farmacêutica.... 
Leiam o artigo e os comentários, que demonstram que a boa ciência pode ser 
feita no Brasil também.... e que transparência é fundamental. 
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Em breve a programação do 48º Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica Experimental e do 21º LATINFARMA estará 
disponível no site do evento (http://www.sbfte.org.br/congressos/2016/) 
 

O deadline para submissão de trabalho é 1º de junho (http://www.sbfte.org.br/congressos/2016/abstract-submission/) 
 

Marque na sua agenda para outubro e comemore conosco o aniversário da SBFTE em Foz do Iguaçu!! 
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Atividades para o Ano da Farmacologia no Brasil 

 
Em comemoração aos 50 anos da SBFTE, diversas atividades estão sendo organizadas pelos Programas de 
Pós-Graduação em Farmacologia do país.  
Estamos abrindo esse espaço para divulgação das mesmas para nossos sócios. 
Os Programas que tem interesse em divulgar a programação das atividades na Newsletter e no Calendário 
podem nos enviar material. 

 
Vejam as atividades já programadas para o Ano da Farmacologia em: 

 
http://www.sbfte.org.br/atividades-cientificas-e-culturais-programadas-para-o-ano-da-farmacologia/ 

A seguir a divulgação da atividade programada no Rio Grande do Sul. 
 
 

I Simpósio Gaúcho de Farmacologia 
Será realizado de 07 a 09 de setembro de 2016 o I Simpósio Gaucho de Farmacologia, 
promovido pelos Programas de Pós Graduação em Farmacologia do Estado do Rio Grande do 
Sul. Esse primeiro encontro tem como objetivo resgatar a história da farmacologia no estado, 
bem como discutir sobre pesquisa e ensino na área.  Esses assuntos serão contemplados  em 
palestras, mesas redondas e pôsteres de apresentação das diferentes linhas e resultados de 

pesquisa desenvolvidas no estado.  Aguardem divulgação da programação, do período de inscrição e de submissão de resumos. 
Aguardamos você em Porto Alegre, RS.  

 

SBFTE Jovem 

Como escolher um projeto de pesquisa excepcional? 
 
Nós, pesquisadores, sempre temos que nos preocupar com o 
projeto de pesquisa e reavaliar as nossas perguntas, dogmas 
e premissas. Além disso, temos que ter a consciência de 
separar projetos de alto risco e alto interesse versus baixo 
risco e baixo interesse. Também temos que nos questionar 
quando é necessário colaborar e com quem devemos 
colaborar. Podemos ainda nos questionar com quantos 
projetos diferentes deveremos estar envolvidos. E o que 
devemos fazer quando se deparar com projetos nos quais 
não temos o devido preparo técnico. Todos estes 
questionamentos existem e suas soluções dependem de qual 
postura adotaremos frente ao nosso projeto de pesquisa. 
Uma sugestão seria que todo pesquisador deveria 
desenvolver um projeto de pesquisa que aperfeiçoe suas 
chances de sucesso. 
Uma das primeiras atitudes que devemos ter é selecionar um 
projeto de pesquisa com uma temática excepcional. Fazer 
perguntas bem interessantes é umas das premissas do 
projeto ser considerado excepcional.  
E uma das situações que tornam a pergunta interessante 
seria a ampliação do conhecimento atual de um modelo e 
talvez até quebrar o atual paradigma de um determinado 
assunto.  

Além disso, outras características do projeto excepcional seriam o 
estudo ser bem desenhado, usar formas atuais de tecnologia para 
responder a pergunta, os dados tem que ser bem coletados, 
analisados de diversas maneiras e o material ser bem descrito. 
Porém, estas posturas de trabalho são difíceis no começo da 
carreira. Aqui apresentamos algumas oportunidades para tornar o 
seu projeto de pesquisa excepcional: antecipar os resultados antes 
de fazer o primeiro estudo, selecionar uma área de pesquisa que 
tem múltiplos interesses, conversar e ler artigos fora da sua área de 
interesse, concentrar-se em escrever um trabalho completo e não 
fragmentado, estar preparado para investigar o tema e ir a fundo 
tanto quanto necessário, diferenciar-se da maneira de pensar do 
seu mentor, desenvolver um ou dois projetos de pesquisa e 
estabelecer metas claras e simples de serem atingidas. Estas e 
outras sugestões de como escolher o seu projeto de pesquisa estão 
incluídas no artigo “Picking a Research Problem - The Critical 
Decision” (C. Ronald Kahn, M.D.). Convidamos a todos para essa 
leitura que será muito interessante e ajudará na seleção de um 
projeto de pesquisa excepcional e na ampliação do seu 
conhecimento. 
 
Leitura recomendada: Kahn CR. Picking a research problem. The 
critical decision. New Eng. J. Med. 330(21):1530-1533,1994. 
(http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199405263302113) 
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Glossário de Farmacologia 
Prof. François Noel (UFRJ) 

Tempo de residência do Complexo Fármaco-Receptor 
 
Dez anos após Copeland e colaboradores (Copeland et al., 2006; 
Copeland, 2016) sugeriram que o fator determinante da 
atividade farmacológica in vivo, e da sua duração, não era a 
afinidade do fármaco pelo receptor, mas o tempo de vida do 
complexo fármaco-alvo, nos pareceu oportuno definir e discutir 
aqui o conceito de Tempo de Residência do complexo fármaco-
receptor. Stricto sensu, conforme definido originalmente 
(Copeland et al., 2006), o tempo de residência do fármaco no 
alvo (receptor, enzima) é o recíproco da constante de velocidade 
de dissociação (koff, k-1 1 / koff. De acordo com este 
modelo, a atividade farmacológica, pelo menos para 
antagonistas e inibidores enzimáticos, dependeria da ligação do 
fármaco ao seu alvo desejado, sendo que a atividade 
farmacológica persistiria somente enquanto o fármaco 
permanecesse ligado. Desta forma, pode haver interesse em 
compostos com alto tempo de residência, sobretudo se este for 
maior do que o tempo de meia-vida plasmática (Copeland, 
2016), sendo assim um fator importante para entender a relação 
Farmacocinética/Farmacodinâmica (PK/PD) destes fármacos. 
Como exemplo de trabalho reforçando esta ideia, Guo e 
colaboradores (2012) mostraram que não existia nenhuma 
relação entre eficácia e afinidade de uma série de agonistas do 
receptor A2a, enquanto encontraram uma boa correlação entre 
eficácia e tempo de residência. Por outro lado, um tempo de 
residência mais curto poderia ser benéfico para evitar um 
bloqueio contínuo de um receptor, como no caso da clozapina 
no receptor D2. De fato, a teoria do "fast-off" propõe que os 
antipsicóticos atípicos são fracamente ligados aos receptores D2 
na sinapse, e assim rapidamente liberados desses, o que 
explicaria sua menor propensão para induzir efeitos 
extrapiramidais e hiperprolactinemia, os quais seriam 
consequências de bloqueio prolongado desses receptores 
(Kapur e Seeman, 2000).  

Assim sendo, podemos ver que este conceito pode mudar um 
dos paradigmas da avaliação de novos compostos dentro do 
processo de descoberta de novos fármacos, tradicionalmente 
baseada em medidas de afinidade de ligação em condições de 
equilíbrio termodinâmico, condições que não são inteiramente 
válidas no contexto de um sistema aberto, onde as 
concentrações do fármaco na biofase mudam de acordo com os 
processos farmacocinéticos (Copeland, 2016; Swinney et al., 
2015). Nota-se que desde as primeiras descrições desse modelo, 
numerosos compostos avançaram para ensaios clínicos com 
base nos esforços para incorporar o conceito de tempo de 
residência do fármaco no receptor, como um fator-chave para a 
otimização de compostos-protótipos (Copeland, 2016). 
Por fim, é importante salientar que este parâmetro 
farmacodinâmico “tempo de residência” (do fármaco no 
receptor), não tem relação com o um parâmetro 
farmacocinético “tempo de residência médio” (“mean residence 
time”), que estima o tempo médio que um fármaco permanece 
no organismo. 
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Opinião 

The emergence of Zika virus in Brazil – A brief history and what we know until the moment 
By Dr. Rafael F.O. Franca (Principal Investigator at Fiocruz Pernambuco – Aggeu Magalhães Research Institute, Department of 
Virology and Experimental Therapy) at the invitation of the Newsletter editors. E-mail: rafael.franca@cpqam.fiocruz.br  
 

At the beginning of 2015 several states in Northeast Brazil, including Pernambuco, Rio Grande do Norte and Paraiba begin to report 
an possible outbreak and the appearance of an exanthematous related disease with a distinct clinical pattern of dengue infection, 
these cases were mainly characterized by maculopapular rash, with low or no fever, myalgias/arthralgia, and conjunctivitis. On 
these patients, the clinical findings lead to the suspicion of other infections distinct from dengue. Since other arbovirus such as 
Chikungunya and Mayaro were known to circulate in Brazil serum samples were forwarded to Oswaldo Cruz Foundation – Fiocruz 
Pernambuco and tested on the Laboratory of Virology and Experimental Therapy - LAVITE for flavivirus infection by molecular 
techniques, such as RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction), and on march 2015, here at LAVITE, we identified 7 
(seven) Zika positive cases from these patients by RT-PCR. Later that year, the clinicians at several maternity hospitals from Recife - 
Pernambuco, including Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira – IMIP and Maternidade Santa Joana started to notice an 
incredible increase on newborns presenting a congenital disorder denominated microcephaly - a rare neurological condition in 
which an infant’s head is significantly smaller than the heads of other children of the same age. The suspicions on Zika virus and 
microcephaly link were based on the fact that approximately 70% of the mothers with microcephaly babies reported an 
exanthematous Zika resembling disease during the first three months of pregnancy. After an active investigation on microcephaly 
possible causes by several different groups, Zika virus was identified on amniotic fluid from fetuses diagnosed with microcephaly (2) 
and identified in brain and placental tissues from congenitally infected newborns and fetal losses (misbirth) (5, 6, 9). The evidences 
pointing Zika virus infection during pregnancy and microcephaly are now recognized by the Brazilian Ministry of Health and World 

mailto:rafael.franca@cpqam.fiocruz.br


Health Organization, in addition to several scientific reports being published. 
And what is Zika virus? 
Zika virus is an arbovirus belonging to the Flaviviridae family, other important viruses are grouped in this same family, such as: 
dengue, yellow fever and west Nile. Currently, there are three main Zika lineages identified by analysis on its polyprotein. Based on 
NS5 (nonstructural protein 5) homology Zika can be classified as: an East African lineage, a West African lineage, and a third more 
distantly related Yap lineage (1). The virus transmitted by mosquitoes from the Aedes genus, especially Ae. albopictus and Ae. 
aegypti are the main vectors described, however here at Fiocruz Pernambuco we have results that points Culex quinquefasciatus as 
the principal vector involved on Zika transmission (unpublished). Moreover, there a few reports on literature describing the 
potential sexual transmission of ZIKV (8) and occupational transmission by direct contact (4). Zika virus is highly neurotropic, we 
identified positive Zika cerebrospinal fluid samples following neurological manifestation cases – Guillain-Barré Syndrome and ADEM 
(Acute Disseminated Encephalomyelitis) (unpublished). 
Zika virus is detected in saliva (7), urine (3), semen (8) and other body fluids in both humans and primate models (please refer to: 
https://dholk.primate.wisc.edu/project/dho/public/Zika/public/begin.view). The viremic period on plasma/serum is approximately 7 
to 10 days, however in other body fluids the virus can be detected for longer periods. 
In adults the majority of the cases are asymptomatic, we still do not have data about the correct percentage however is estimated 
that about 80 percent of Zika infections can be asymptomatic (authors personal data). Zika infection is associated with a neurologic 
disorder, characterized by muscular weakness and paralysis, this demyelinating disease is denominated Guillain-Barré Syndrome 
and was recently linked to Zika cases in French Polynesia (http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00562-6). 
Perspectives 
Currently, several groups are developing projects on Zika virus. Here at Fiocruz we established a network through the integration of 
other Fiocruz Units, such as Fiocruz RJ (Oswaldo Cruz Institute – IOC), Fiocruz PR (Carlos Chagas Institute – ICC) and Fiocruz PE 
(Aggeu Magalhães Institute – IAM) and International Institutions such as Glasgow University, NIH and London Imperial College 
among others. Our efforts are being made to develop better diagnosis tools, vaccine development, virus genetic monitoring through 
sequencing and immunopathologic studies on Zika patients. Zika virus is still spreading among Brazilian territory and other countries 
on Central and South America and is very difficult to determine how and where the virus will spread over time. Thus, based on that, 
serious funding and science investments are crucial to counteract this new emerged disease. 
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Homenagem Póstuma 

Zuleika Picarelli Ribeiro do Valle (02/05/1926 – 03/04/2016) 
 
É com pesar que recebemos a notícia do falecimento na tarde do dia 3 de abril, da Dra. Zuleika Picarelli Ribeiro do Valle. A Dra 
Zuleika foi um dos alicerces da Farmacologia no Brasil, colaborando desde a década de 1950 com os Profs. Drs. José Ribeiro de Valle 
e Leal Prado no estabelecimento do Laboratório de Farmacologia e Bioquímica da Escola Paulista de Medicina (EPM), onde mais 
tarde chefiou o Departamento de Bioquímica e Farmacologia e participou da criação do Instituto Nacional de Farmacologia (INFAR, 
EPM). Após sua aposentadoria, em 1980, foi contratada como liderança científica do Instituto Butantan, assumindo a direção do 
Laboratório de Farmacologia, função que exerceu até novembro de 1996. Teve ainda papel de destaque no processo de 
reestruturação do Instituto Butantan, iniciado na década de 80, o qual promoveu a modernização do Instituto, impulsionando e 
consolidando sua inserção no cenário científico nacional. Procurou sempre harmonizar suas atividades de pesquisa com as de 
formação de pessoal. Orientou vários mestres e doutores e deixou uma legião de alunos e admiradores, por seu pioneirismo, 
competência, profissionalismo e inteligência. Mulher corajosa, firme e extremamente elegante em todas as suas ações, foi um 
exemplo de liderança, especialmente em tempos tão difíceis. Por sua contribuição à EPM, recebeu em 2014 o título de Professora 
Emérita da Escola Paulista de Medicina (UNIFESP). Membro da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental 
(SBFTE), da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e da Academia Brasileira de Ciências, publicou inúmeros 
trabalhos, alguns dos quais se tornaram referências na área de atuação, com cerca de 1000 citações. Com esta nota, a diretoria da 
SBFTE manifesta seu pesar e sua solidariedade à família, aos amigos e aos admiradores da Dra. Zuleika Picarelli Ribeiro do Valle. 

 

Eventos 

Eventos:  
 
Workshop Instituto Butantan: Australia: Infectious Diseases, Animal Venoms and Envenomation. 18-20/04/2016 Auditório do 
Museu Biológico, Instituto Butantan. Informações: 
http://www.butantan.gov.br/pesquisa/Documents/workshop/programacao_ws_australia_butantan-03.pdf 

 
III Congress of the Brazilian Association of Pharmaceutical Sciences. 13-15/06/2016, Hotel Plaza São Rafael, Porto Alegre (RS).  
Informações: http://www.congressoabcf.eventize.com.br/ 
 
XI Reunião Regional da FeSBE. 12-14/05/2016. UFRN, Natal – RN.  
Informações: http://www.fesbe.org.br/v8/  
 
4th International Conference on the Biology of Hydrogen Sulfide. 03-05/06/2016, Nápoles-Itália. Informações: 
http://h2s2016naples.avec-eventi.com 
 
30th International College of Neuropsychopharmacology (CINP), World Congress of Neuropsychopharmacology. 03-05/07/2016. 
Seul, República da Coréia. Informações: http://www.cinp2016.com  
 
68ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 3-9/07/2016. UFSB, Porto Seguro. Tema: 
Sustentabilidade e tecnologias para a integração social.  
O prazo para submissão de resumos: 22/03/2015 
Informações: http://www.sbpcnet.org.br/portoseguro/home/ 
 
XV International Symposium on Marine Natural Products (MaNaPro 2016). 29/08-02/09/2016 Hotel Vila Galé Cumbuco, CE. 
Informações: www.manapro2016.ufc.br 
 
48º Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica Experimental. 4-7/10/2016. Rafain Palace Hotel, Foz do Iguaçu (PR). 
Informações: http://www.sbfte.org.br/congressos/2016/  
 
XXXI Reunião Anual da FeSBE. 29/08- 01/09/ 2016, Foz do Iguaçu, PR. Informações: http://fesbe2016.fesbe.org.br 
 
XVIII Congress of The Brazilian Society For Cell Biology. 13 a 16 de Julho de 2016 Hotel Maksoud Plaza, São Paulo, SP. Informações: 
http://sistema.interevent.com.br/__hotsite/index.php?permalink=sbbc2016 
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Participação da SBFTE no  

18 International Conference on Pharmaceutical Medicine e 38 Brazilian Congress of Pharmaceutical Medicine 

A SBFTE participará do 18 International Conference on Pharmaceutical Medicine e 38 Brazilian Congress of 
Pharmaceutical Medicine. Maksoud Plaza, São Paulo, SP 18-19/04/16 com a Mesa Redonda: 

Preclinical studies and Drug development in Brazil: A joint session with Brazilian Society of Pharmacology and 
Experimental Therapeutics (SBFTE) 
Chair: Maria Christina W. Avellar (Unifesp, Presidente SBFTE) 
Co-chair: Dagoberto Brandão (PHC) 

 Development of new drugs in Brazil: some successful partnerships of our group with the Brazilian pharmaceutical 
companies. 
João Batista Calixto (CIENP) 

 Discovery and preclinical study of a multi-target compound for the treatment of benign prostatic hyperplasia as 
an example of a Brazilian public-private partnership 
François Noël (UFRJ) 

 Pre-clinical development of new drugs: the Brazilian challenge 
Márcio Falci (Biolab-Sanus Farmacêutica 

 
Informações e programaação: http://www.icpm2016.com/  
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