
 

 

Newsletter  SBFTE 01/2013 

   

•Editorial 
•Noticias 
•Artigo comentado 
•Oportunidades 
•Eventos 
•Glossário de Farmacologia 
•Espaço Departamentos e/ou Laboratórios  
•SBFTE Jovem  

Corpo Editorial 

Editores Chefe:  
Fernando de Q. Cunha 

Yara Cury 

  
Supervisão e Revisão 
Sandra H. R. da Cruz 

 

Editorial 
 
Prezados Membros da SBFTE, 
É com grande alegria que encaminhamos a primeira Newsletter de 2013 
com novos formato e conteúdo. Queremos que este meio de 
comunicação seja um canal aberto e informativo a todos os membros da 
sociedade e contamos com a participação efetiva de todos vocês. Desde 
já, agradeço o enorme esforço da Yara Cury, do Fernando Cunha e da 
Sandra no desenho e editoração da Newsletter. Além das sessões usuais 
de Notícias, Oportunidades e Eventos, incluímos 3 novas sessões: 
Glossário em Farmacologia coordenada pelo François Noel, SBFTE Jovem 
e Artigo Comentado. Neste primeiro volume, o Giles comenta um artigo 
recente publicado na revista Nature. De novo, a participação de todos é 
fundamental. Enviem comentários, críticas, sugestões ideias.  
Refletindo sobre o ano que passou, tivemos um congresso fora do 
Estado de São Paulo, participações expressivas na SBPC e na SBFTE. 
Nosso congresso em Foz teve a participação de cerca de 800 pessoas e 
foi um primeiro passo da sociedade em sua "viagem" pelo país. Em 
2013, estaremos de volta a Ribeirão Preto, acertando e reavaliando 
nossas contas para alçar novos voos rumo a Fortaleza. O tema do 
congresso em Ribeirão será Innovation: new drugs development. Várias 
sugestões foram enviadas e estamos no processo de preparar o 
programa inicial. 
Em 2012, foi também nosso primeiro congresso em que nossa página, o 
livro de resumos, todos os resumos e também a maioria das palestras 
foram em Inglês. Este é um passo importante para nossa candidatura 
para sediar o congresso da IUPHAR em 2022. Um pouco longe ainda, 
mas temos que ir planejando. 
Finalmente, esperamos um ano de 2013 muito especial! Candidatura 
para IUPHAR, congresso de Inovação em que esperamos participação da 
nascente indústria de desenvolvimento nacional, nova Newsletter, 
eleição da nova diretoria (conforme o estatuto, teremos a figura do 
Presidente eleito pelo período de 1 ano). Enfim, contamos com o apoio, 
sugestões e críticas de todos para continuarmos construindo nossa 
SBFTE. 
  
Um grande Abraço e feliz 2013. 
  
Mauro M. Teixeira 
Presidente SBFTE 

Notícias 

  
A Sócia Profa. Dra. Soraya S. Smaili indicada para Reitora da 
UNIFESP 
No último dia 24 de outubro de 2012, como parte do processo 
eleitoral de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), o Conselho Universitário (CONSU) da instituição referendou 
a preferência da comunidade pela Chapa 3: “Unifesp Plural e 
Democrática”, manifestada por meio de consulta pública nos dias 16 e 
17 de outubro. A decisão coloca em primeiro lugar na lista tríplice de 
candidatos, encaminhada ao Ministério da Educação (MEC), o nome da 
Profa. Dra. Soraya S. Smaili, do Departamento de Farmacologia da 
Unifesp, que obteve na consulta 3.640 votos, 39% do total de 
votantes. A Diretoria da SBFTE parabeniza a Profa. Soraya por mais 
essa empreitada. 
  
SBFTE na FESBE 2012 
A Diretoria SBFTE promoveu em 23/08/2012 um happy hour no Hotel 
Monte Real, Águas de Lindóia, entre professores, pós-graduandos, 
pós-doutorados e alunos de iniciação cientifica, sócios SBFTE 
presentes na XXVII Reunião Anual da FESBE. Foi uma excelente 
oportunidade de socialização dos membros SBFTE, com certeza a ser 
repetido em eventos futuros!!  
  
Reunião Anual FeSBE 2013  
A Diretoria da FeSBE vem por meio desse informe tornar público que 
em 2013 a Reunião Anual da FeSBE voltará às suas raízes, ou seja, 
retornaremos a Caxambu. Em visita ao Hotel Glória, foi possível 
constatar uma mudança estrutural do Hotel e do Centro de 
Convenções que, neste momento, parecem estar aptos a receber a 
nossa Reunião. 
Sendo assim, contamos com todos os sócios das Sociedades 
Federadas e Associadas para que acessem o sistema para acolher, até 
o dia 22 de fevereiro de 2013, o envio de propostas para cursos, 
módulos temáticos, simpósios e conferências para a Reunião Anual 
2013 da FeSBE. Neste ano, ocorrerá uma mudança com a 
modernização do sistema de envio de propostas, ou seja, estas 
poderão ser enviadas somente por via eletrônica. Para tal, deve ser 
acessado o link para o envio de propostas, que está disponível no 
portal da FeSBE, no endereço: 
http://www.fesbe.org.br/v8/propostas/.  

http://www.fesbe.org.br/v8/propostas/


Artigo Comentado 

Black mamba venom peptides target acid-sensing ion channels to 
abolish pain.Diochot S, Baron A, Salinas M, Douguet D, Scarzello S, 
Dabert-Gay AS, Debayle D, Friend V, Alloui A, Lazdunski M, Lingueglia E. 
Nature. 2012,490(7421):552-555 
  
Mambalginas, novos analgésicos descobertos em veneno de serpente. 
Giles A. Rae. Departamento de Farmacologia, CCB, UFSC. Florianópolis, 
SC. 
  

Acidentes ofídicos com a serpente africana mamba negra (Dendroaspis 
polylepis) costumam ser fatais, pois o veneno que injeta contém 
neurotoxinas potentes e em doses suficientes para matar uma dúzia de 
pessoas. Paradoxalmente, estudo recente do grupo do Dr. Eric 
Lingueglia (Valbonne, França) descobriu que, entre seus muitos 
constituintes, o veneno da mamba negra possui dois peptídeos 
analgésicos, os quais chamaram de mambalginas (Diochot et al., 2012). 
Embora sejam tão potentes quanto a morfina na promoção de analgesia 
em camundongos, as mambalginas atuam em um alvo molecular 
distinto, os canais ASIC (Acid-Sensing Ion Channels), pertencentes à 
superfamília dos canais de sódio epiteliais (ENaC)/degenerinas, têm 
baixa toxicidade e parecem não causar os efeitos colaterais indesejáveis 
típicos dos opiáceos. 

Os ASICs são canais de sódio não seletivos formados pela associação de 
homo ou heterotrímeros de seis tipos de subunidade básica (ASIC1a, 
ASIC1b, ASIC2a, ASIC2b, ASIC3 e ASIC4) codificados por 4 genes. 
Esses canais, que são ativados, persistentemente, por reduções 
discretas do pH do meio extracelular, parecem ser importantes na 
promoção de dor inflamatória cutânea, somática e visceral, pois são 
encontrados em diversos neurônios periféricos e centrais, incluindo 
fibras nociceptivas aferentes primárias e neurônios nociceptivos 
espinhais de segunda ordem, entre outros (Deval et al., 2010).  

As mambalginas inibem, de modo rápido, potente (CI50 na faixa 
submicromolar) e reversível, todos os ASICs expressos por neurônios 
centrais, quais sejam os canais homoméricos  ASIC1a ou heteroméricos 
ASIC1a + ASIC2a ou ASIC1a + ASIC2b, bem como dos homoméricos 
ASIC1b ou heteroméricos ASIC1 + ASIC1b presentes em neurônios 
sensoriais periféricos. Ambos os peptídeos causam bloqueio destas 
isoformas de ASICs ao ligarem-se à conformação inativa do canal em 
sitio próximo ao sensor de pH, reduzindo a sua afinidade a prótons. 

As mambalginas são formadas cada qual por 57 amino ácidos, 8 dos 
quais são cisteínas e apenas o resíduo 4 é distinto, e apresentam 
estruturas terciárias semelhantes às de a-neurotoxinas que bloqueiam 
colinoceptores nicotínicos, como a a-bungarotoxina do veneno de Naja 
naja. Contudo, dadas por via intratecal ou intracerebroventricular para 
camundongos, as mambalginas não induzem disfunções motoras, apatia, 
flacidez, convulsões ou morte. Ao invés disso, promovem efeitos 
analgésicos marcados frente à estimulação térmica da pata ou cauda, a 
hiperalgesia induzida por carragenina ou a dor declarada induzida por 
formalina na pata. A eficácia analgésica central das mambalginas é 
semelhante àquela da morfina, mas seu perfil de ação farmacológica 
difere da do opiáceo, pois seu efeito antinociceptivo apresenta tolerância 
menor com uso prolongado, resistência à supressão pelo antagonista 
opióide naloxona e não é acompanhado de depressão respiratória. 
Administradas na pata de camundongos, as mambalginas também 
causam analgesia local frente à estimulação térmica aguda ou a 
hiperalgesia térmica induzida por carragenina.  

Curiosamente, o mesmo grupo já havia identificado duas outras toxinas 
animais bloqueadoras de ASICs, ambas com estruturas e afinidades 
seletivas por ASICs muito diferentes das mambalginas: a PcTx1, isolada 
do veneno da tarântula (caranguejeira) Psalmopoeus cambridgei 

A seguir, em uma reunião com a Diretoria da FeSBE e com os 
Presidentes de Sociedades Federadas e Associadas, prepararemos o 
Programa Final de nossa Reunião Anual. 
Gostaríamos de agradecer a todos pela compreensão com relação ao 
inconveniente gerado por esse atraso e contamos com os colegas, 
docentes, pesquisadores e discentes, para gerar uma Reunião Anual 
em Caxambu tão bem sucedida quanto esperado e almejado por todos 
nós. 
Aproveitamos para agradecer toda a ajuda e o companheirismo 
dispensado à nossa Diretoria e Secretaria no ano de 2012 e 
desejamos a todos um Natal muito alegre e um 2013 próspero, com 
muita saúde, realizações e bons momentos de convívio. E, dentro de 
alguns meses, nos encontraremos em Guarapari/ ES na VIII FeSBE 
Regional e em Caxambu/ MG na XXVIII FeSBE Anual. 
  

Dr. Walter A. Zin 
Presidente, FeSBE 

Dra. Luciana V. Rossoni 
1ª. Secretária Geral, 
FeSBE 

  
Concurso para Criação de Projeto Gráfico de Cartaz para FeSBE 
Anual 2013 
Foi aberto a toda comunidade, o Concurso para escolha do Projeto 
Gráfico para representar a Reunião Anual da Federação de Sociedades 
de Biologia Experimental (FeSBE) 2013, que ocorrerá em Caxambú, 
MG, de 21 a 24 de agosto de 2013. 
Um único projeto representará o Congresso em todas as suas 
manifestações visuais: cartaz de divulgação, site do evento, livro de 
programa, faixas, camisetas, etc. 
O primeiro colocado receberá um prêmio no valor de R$ 1.000,00 
(Hum mil reais) oferecido pela própria FeSBE. 
A inscrição será feita mediante o preenchimento da ficha de inscrição, 
disponível no site da FeSBE –  www.fesbe.org.br, onde se encontram 
também as normas para o concurso. 
O período para entrega da ficha de inscrição e arquivo será de 15 de 
novembro de 2012 (quinta-feira) a 15 de janeiro de 2013 (terça-feira) 
para o e.mail concursografico2013@fesbe.org.br 
  

IUPHAR 

Newsletter IUPHAR 
  
Clique no link acima para visualizar a newsletter da IUPHAR 

Oportunidades  
 
Estão abertas as inscrições para professor adjunto na área de 
Fisiologia e Biofísica junto ao Depto de Fisiologia e Biofísica da UFMG. 
Inscrições até: 21 de janeiro de 2013  
Informações: http://www.icb.ufmg.br   
  
Pós-graduação em Farmacologia Clínica. UNIMAR. 
Informações: www.unimar.br/pos  
Inscrições: até 02/03/13 

  
Estão abertas 2 vagas para professores adjuntos em regime de 
dedicação exclusiva no Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, 
respectivamente para os setores de Biologia Tecidual e Sistêmica, e 
Fronteiras de Farmacologia pré-Clínica (uma vaga em cada). 
Inscrições: até 06/02/2013 
Informações: www.ufrj.br  
Edital 

mailto:concursografico2013@fesbe.org.br
http://www.iuphar.org/pdf/Pharmacology_International_2012_December.pdf
http://www.icb.ufmg.br/
http://www.unimar.br/pos
http://www.ufrj.br/
http://concursos.pr4.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21:edital-no-312-de-21-de-dezembro-de-2012&catid=1


(Escoubas et al., 2000) e a APETx da anêmona do mar Anthopleura 
elegantissima (Diochot et al., 2004). Enquanto a PcTx1 bloqueia de 
canais homoméricos ASIC1a para causar uma analgesia central 
dependente de opióides endógenos, a APETx causa analgesia periférica 
mediada por bloqueio de canais ASIC3 homoméricos ou heteroméricos 
que contenham esta subunidade em fibras nociceptivas aferentes 
primárias (para revisão ver Deval et al., 2010). Por outro lado, o veneno 
da cobra coral americana Micrurus tener tener contém duas toxinas 
(MiTx-a e MiTx-b) que, combinadas, ativam fortemente canais ASIC1a, 
ASIC1b e ASIC2 e causam dor declarada persistente quando injetadas 
na pata de camundongos (Bohlen et al, 2011). O veneno da cobra coral 
brasileira Micrurus frontalis parece conter toxinas semelhantes.  

Evidentemente, ainda há muitos aspectos farmacológicos, toxicológicos e 
estruturais das mambalginas a serem cuidadosamente estudados, em 
âmbito pré-clinico e clínico, para que venham a constituir uma nova 
modalidade de terapia analgésica. O fato de serem peptídeos pode, por 
si só, constituir um obstáculo relevante à introdução das mambalginas 
como novos analgésicos. Porém, há que se lembrar que o Prialt® 
(zicotinida), fármaco peptídico de uso intratecal lançado recentemente 
para aliviar dores neuropáticas, foi desenvolvido a partir de um peptídeo 
isolado do veneno do molusco marinho Conus magus e que bloqueia 
canais de cálcio dependentes de voltagem do tipo N, a w-conotoxina 
MVIIA.  

Aos que se interessam pela enorme diversidade das toxinas presentes 
em venenos de moluscos do gênero Conus, que abriga mais de 300 
espécies, cada uma com seu veneno personalizado contendo centenas 
de constituintes bioativos, recomendo a revisão recente de Lewis et al. 
(2012). Já a revisão de Lewis & Garcia (2003) descreve o potencial 
terapêutico de peptídeos presentes em toxinas animais de modo mais 
geral, enquanto a de Bohlen & Julius (2012) é uma excelente opção aos 
que tem interesse mais focado em mecanismos pelos quais toxinas 
animais podem causar dor.  

Ao inibirem a ativação de ASICs, as mambalginas presentes no veneno 
da mamba negra passam a integrar uma lista extensa de toxinas 
presentes em venenos de serpentes que podem interferir com 
mecanismos de nocicepção e dor, e que inclui o veneno da jararaca 
(Bothrops jararaca) que ativa a formação da bradicinina e potencializa 
sua ação, o da cobra coral (M. tener tener e M. frontalis) que ativam 
ASICs, o da cascavel (Crotalus durissus terrificus) que contém toxinas 
com propriedades analgésicas opióides de longa duração, e o da 
serpente Atractaspis engaddensis do deserto do Sinai que contém 
sarafotoxinas que causam dor por mimetizarem ações das endotelinas. 
Evidentemente esta lista não pretende ser completa, apenas ilustra 
como os venenos de serpentes são fonte rica de  moléculas que com 
potencial para virem a constituir novas ferramentas farmacológicas 
potentes, capazes de atuar seletivamente em uma ampla gama de alvos 
moleculares para promoverem seus efeitos e, por vezes, até mesmo 
protótipos para fármacos com potencial terapêutico inovador. 
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Eventos  

Congressos de interesse 

  
II Simpósio Miguel Ozorio de Almeida. (II SMOA). 09-12/04/13 
Hotel Pierre (Ilha de Itacuruçá, Mangaratiba –  RJ). Informações: 
www.ufrrj.br/institutos/ib/dcf/smoa/  
  
IX International Symposium on Vasoactive  Peptides. Ouro 
Minas Hotel. Belo Horizonte, MG. 02-05/05/13. 
www.vasoactivepeptides2013.com  
  
XI International Congress on Inflammation and the XXXVIII 
Brazilian Congress of Immunology. 21-25/09/2013. Natal, RN 
http://www.inflammation2013.sbicongressos.com   
  
45º Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica 
Experimental 
Centro de Convenções FAEPA 
Ribeirão Preto, SP 
28 a 31 de outubro de 2013 
  
XI Congress of the Pan American Section of the International 
Society on Toxinology and the XII Congress of the Brazilian 
Society of Toxinology. 3-8/11/13. Casa Grande Hotel, Guarujá, SP. 
http://www.jzbrasil.com/congressos/toxinologia/  
  
Cursos 
  
Curso sobre Animales de Laboratorio. Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (FCEyN)-UBA. Buenos Aires, Argentina. 15-
26/07/13 
Inscrições: até 05/07/2013 
Informações: 
Tel: (54 11) 4576 3369 / (54-11) 4576 3300 int 296. 
Fax:  (54 11) 4576 3369 
E-mail: bioterio@de.fcen.uba.ar  / glammel@de.fcen.uba.ar  
  
Curso sobre Diseño Experimental Y Tamaño de la Muestra em 
Trabajos con Animales de Laboratorio. Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (FCEyN)-UBA. Buenos Aires, Argentina.  29/07-
02/08/13. 
Inscrições até: 12/07/13 de julio de 2013. 
Informações: 
Tel: (54 11) 4576 3369 / (54-11) 4576 3300 int 296. 
Fax:  (54 11) 4576 3369 
E-mail: bioterio@de.fcen.uba.ar / glammel@de.fcen.uba.ar  

Espaço Departamentos e/ou Laboratórios  
Este espaço será reservado para apresentação de grupos de pesquisa 
em Farmacologia, iniciando-se por grupos emergentes. Incluirá breve 
descrição do grupo, linhas de pesquisa e principais contribuições; 
nomes dos componentes do grupo; foto do grupo; informações para 
contato. Dividiremos em 4 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste e 
Sul e Sudeste unificados, assim todas as regiões aparecerão, pelo 
menos uma vez por ano, na newsletter. Os grupos serão convidados 
pelo corpo editorial. 

http://www.ufrrj.br/institutos/ib/dcf/smoa/
http://www.vasoactivepeptides2013.com/
http://www.inflammation2013.sbicongressos.com/
http://www.jzbrasil.com/congressos/toxinologia/
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SBFTE Jovem  
Esse é um espaço destinado aos jovens farmacologistas. Será 
coordenado por uma comissão denominada SBFTE jovem, que será 
composta por pós-doutorandos e pós-graduandos (Doutorandos). A 
SBFTE jovem tem por objetivos (a) fortalecer a participação de jovens 
farmacologistas e sua interação com a SBFTE, (b) promover a 
interação entre os estudantes de todas as áreas da Farmacologia, (c) 
traçar o perfil dos alunos da área de farmacologia no Brasil e 
identificar seus principais interesses em ciência. Os membros da 
diretoria farão a indicação inicial dos nomes que comporão a SBFTE 
jovem, os quais darão inicio às atividades do grupo. Os nomes 
indicados serão representativos das diversas áreas da Farmacologia. 

Glossário de Farmacologia 

  
Objetivo: 
Dirimir dúvidas quanto ao melhor uso de termos técnicos da área de 
Farmacologia, visando corrigir certos viés encontrados tanto nas 
traduções de livros textos utilizados na Graduação como mesmo em 
atividades da nossa Sociedade (palestras, pôsteres....). De fato, 
observamos que a terminologia pode ser confusa, especialmente 
quando diferentes autores utilizam termos diferentes para a mesma 
coisa ou quando termos com significados diferentes (pelo menos no 
seu uso stricto senso) são usados indiferentemente como se fossem 
sinônimos. Ademais, não há glossários nos principais livros texto de 
Farmacologia que pudessem servir de referência para quem tiver 
dúvida sobre o tema. Por outro lado, iremos aproveitar a oportunidade 
para divulgar a existência de uma referência muito importante para o 
uso correta de terminologia em Farmacodinâmica quantitativa, 
publicada pela IUPHAR (International Union of Pharmacology 
Committee on Receptor Nomenclature and Drug Classification. 
XXXVIII. Update on Terms and Symbols in Quantitative Pharmacology 
- Pharmacol Rev 55:597– 606, 2003). 

Formato: 
Em vez de fornecer um glossário stricto senso (lista de definições de 
termos técnicos), iremos focar em termos selecionados por propiciar 
certa confusão no nosso meio e propor uma terminologia, com base 
em argumentos devidamente referenciados. Este glossário será, 
geralmente, apresentado sob forma de confronto entre duas 
terminologias de uso comum. Um formato padrão seria um texto de 
aproximadamente 500 palavras (incluindo-se as referências). 

Participação dos sócios: 
Além dos termos já selecionados (vide abaixo), a idéia é que esta 
coluna seja dos sócios, razão pela qual receberemos sugestões de 
termos a serem discutidos, se possível já na forma de pequenas 
matérias que serão analisadas pelo editor da coluna, podendo 
inclusive gerar discussão interna antes da publicação refletindo a visão 
da SBFTE.  

Exemplos: 
· Medicamento vs Remédio 
· Fármaco vs droga 
· Efeito adverso vs efeito colateral 
· Biodisponibilidade vs Fator de biodisponibilidade (F) 
· Doenças negligenciadas vs doenças raras e fármacos órfãos 
· Eficácia, Efetividade e Eficiência de um fármaco (Farmacologia 

clínica) 
· Sinergismo vs potencialização e aditividade 
· Farmacogenética vs Farmacogenômica 
· Seletividade funcional vs Agonismo enviesado  

A Newsletter é uma publicação mensal da SBFTE.  
Mande sua notícia, aviso, artigo, comentário para ser veiculada na Newsletter.  

Sua contribuição deverá ser encaminhada para sbfte@pratica.com.br / sbfte@sbfte.org.br 
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