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Editorial 

2016: O ANO DA FARMACOLOGIA NO BRASIL 

O Jubileu de Ouro da SBFTE está sendo comemorado com a realização de várias atividades satélites ao longo 
deste ano, organizadas pela própria Diretoria e Conselho, assim como pelos Programas de Pós-Graduação em 
Farmacologia do país. Para os meses de julho a setembro, estão agendadas as seguintes atividades: 

 VII Edição do Curso Prático de Farmacologia – UFRJ (4 a 13 de julho), com um dia inteiro de palestras em 
comemoração aos 50 anos (04/07/16)- vide folder na homepage da SBFTE. 

 Curso de Inverno - FMRP-USP (11 a 29 de julho), com uma conferência comemorativa. 

 Curso de Inverno - EPM/UNIFESP (11 a 22 de julho) 

 I Simpósio Gaúcho de Farmacologia (07 a 09 de setembro) organizado pela UFRGS e UFCSPA. 
Com destaque, devemos mencionar a participação da SBFTE na 68° Reunião Anual da SBPC (03 a 09/07/2016), na Universidade 
Federal do Sul da Bahia (Porto Seguro, BA), onde teremos participação com SESSÃO ESPECIAL “50 Anos da SBFTE” contando com 1 
conferência, 1 simpósio, 1 minicurso (vide detalhes na homepage da SBFTE). 
Este ano teremos também uma participação especial na EXPOTEC, com um estande de 24 m2 onde haverá diversas atividades, em 
colaboração com o INCT-INOFAR, como “Ciência em quadrinhos”, com exposição e distribuição de 6 gibis, “Uso correto dos 
medicamentos”, que é um jogo de tabuleiro sobre o corpo humano, e “Fale com o Farmacologista”, além de vídeos e distribuição de 
material. 
Nossas comemorações encerram com a realização do 48º Congresso da ABCF e 21º Congresso Latino-Americano de Farmacologia, 
que ocorrerão no Hotel Rafain – Foz do Iguaçu, de 04-07 de outubro.  

 

48º Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica Experimental  
21 Congresso Latinoamericano de Farmacologia (Latinfarma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É com enorme satisfação que anunciamos o sucesso de inscrições no 48º Brazilian Congress of Pharmacology and Experimental 
Therapeutics 21o Congresso Latino-Americano de Farmacologia (Latinfarma) que ocorrerá em Foz do Iguaçu de 04-07 de outubro de 
2016. Esse congresso comemorativo e especial, conta no momento com 790 inscrições e 596 trabalhos submetidos. É bom lembrar 
que informações importantes sobre o evento estão disponíveis na homepage (http://www.sbfte.org.br/congressos/2016/) nas abas 
Speakers, que traz informações sobre os conferencistas, e na aba Scientific Program, com detalhes das atividades do evento com 
indicações de temas e palestrantes. Destaque especial para as atividades pré-congresso, aba Pre-congress Activities, que iniciam no 
dia 03 de outubro. Os interessados em participar das atividades pré-evento devem agendar suas passagens contando com esse dia 
extra. 
 

Aguardamos a todos em Foz do Iguaçu em outubro! 

 

http://www.sbfte.org.br/congressos/2016/


 

Notícias 

LATAM não transporta mais animais para pesquisa  
Na ultima semana a comunidade científica foi surpreendida mais uma vez pela notícia de que a Empresa Aérea LATAM não mais 
transportaria animais para pesquisa. Essa notícia pegou vários pesquisadores de surpresa, sendo que alguns deles tiveram 
embarques cancelados na última hora. Em comunicação oficial a empresa divulgou a seguinte nota: “Devido ao compromisso da 
Latam Cargo com o meio ambiente e as espécies que fazem parte dele, a equipe de Operações de Cargas não deverá aceitar e nem 
transportar nenhum tipo de animal vivo cuja finalidade de transporte seja para pesquisa e experimentos em laboratório ou qualquer 
outro tipo de estudo científico”. Esse é mais um absurdo que vem dificultar ainda mais a pesquisa científica em nosso país. Em uma 
ação rápida, a FESBE enviou carta (http://www2.fesbe.org.br/carta-a-diretoria-da-latam/) à diretoria da LATAM repudiando o 
acontecido e solicitando que a empresa reveja a posição. 
 

80 anos do Prof. Roberto Soares de Moura 
No dia 10 de julho o Prof. Roberto Soares de Moura completará 80 anos. Formado em medicina pela UFRJ e com estágios de pós-
doutorado nos Estados Unidos e Inglaterra, sempre se dedicou à Farmacologia. O Prof. Roberto foi responsável pela criação do 
Programa de Pós-graduação em Farmacologia da UFRJ. Seus estudos relacionados aos efeitos farmacológicos de produtos naturais 
tiveram impacto científico reconhecido pelo CNPq o qual concedeu medalha de reconhecimento pelas atividades de pesquisa e pela 
Academia Nacional de Medicina, da qual é membro titular. O Prof. Roberto está diretamente envolvido com projetos de Inovação 
desenvolvendo produtos à base dos extratos de açaí e uva junto aos laboratórios Farmacêuticos Aché e Cristália. A SBFTE aproveita 
esta Newletter para parabenizar o Prof. Roberto e agradecer por suas contribuições à farmacologia e à ciência brasileira. 
 

SBFTE Jovem 
Juntamente com a diretoria da SBFTE, o grupo SBFTE Jovem tem trabalhado em projetos que ampliam a inserção da SBFTE nas redes 
sociais.  
Além da página da SBFTE no Facebook (www.facebook.com/SBFTE), criamos recentemente nosso perfil no twitter. 
Siga-nos em @SBFTEnet. 
Para divulgar notícias relacionadas à Farmacologia ou sobre oportunidades e informes sobre bolsas, cursos, concursos, publicações, 
etc. via nosso twitter ou facebook, por favor, encaminhar mensagem para sbftejovem@gmail.com. 
Também estamos buscando voluntários para nos auxiliar na criação e manutenção de um canal no youtube e de um podcast. Caso 
você tenha experiência com essas plataformas e queira nos ajudar, por favor, entre em contato com a SBFTE Jovem pelo e-mail 
acima. 
  
Contamos com sua colaboração para integrar os Farmacologistas brasileiros e ampliar a divulgação de nossa sociedade. 
  
Saudações cordiais, 
Comitê SBFTE Jovem 

 

SBFTE Jovem 

O que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação? 
Por Hatylas Azevedo (Doutorando da Faculdade de Medicina/USP). 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) é uma expressão utilizada pela indústria farmacêutica para definir o processo pelo qual 
ideias se convertem em novos medicamentos, atendendo necessidades do mercado do ponto de vista de eficácia, segurança ou 
comodidade posológica. Os novos projetos podem ser oriundos de universidades, empresas de biotecnologia ou ainda das próprias 
empresas farmacêuticas. De fato, nas grandes empresas farmacêuticas, boa parte das inovações é oriunda de parcerias com 
empresas cujo foco mais específico em PDI oferece vantagem competitiva. 
O processo de PDI possui diferentes etapas, sendo dividido de acordo com a maturidade do projeto e a experimentação em 
humanos, nos denominados estudos clínicos. Inicia-se na fase de Descoberta, em que alvos são descobertos, validados e 
interrogados por meio de técnicas de biologia molecular, ou mesmo por moléculas sintéticas ou biológicas. Nessa etapa, muitas 
moléculas são geradas para otimização das propriedades desejadas, como potência, seletividade, absorção, metabolismo, 
farmacocinética in vivo, além da eficácia em modelos animais. Após essa fase, iniciam-se as etapas de Desenvolvimento, incluindo 
os estudos pré-clínicos toxicológicos, o escalonamento do fármaco e o desenvolvimento de sua formulação, e por fim os estudos 
clínicos para comprovar a segurança e eficácia do fármaco na população alvo. Os estudos pré-clínicos toxicológicos são realizados 
pelo menos em duas espécies animais, uma roedora e uma não-roedora, com o intuito de predizer os achados toxicológicos que 
poderão ser encontrados em seres humanos. Após as fases de escalonamento do fármaco e desenvolvimento da formulação 
pretendida (comprimido, cápsula, etc.), iniciam-se as etapas clínicas de Desenvolvimento. Na fase clínica I, são testadas em cerca de 
10-100 voluntários a segurança e a farmacocinética do medicamento. Na fase clínica II, a eficácia do medicamento é testada em 
cerca de 100-300 pacientes, embora o estudo ainda não seja desenhado para obter significância estatística. Já na fase clínica III, o 
medicamento é testado em mais de 3000 pacientes para validação de sua segurança e eficácia, agora com o objetivo de se obter 
significância estatística da diferença do tratamento com o fármaco em relação a um grupo placebo, ou controle positivo, 

http://www2.fesbe.org.br/carta-a-diretoria-da-latam/
http://www.facebook.com/SBFTE
mailto:sbftejovem@gmail.com


dependendo da indicação terapêutica. O processo total de PDI leva cerca de 10 a 15 anos, e custa centenas de milhões de dólares. 
Além disso, apresenta um risco elevado devido ao desconhecimento da patofisiologia de muitas doenças e dos desafios da 
transposição dos achados em modelos animais para os seres humanos. 
Para quem se interessa por essa área da pesquisa que possui caráter mais translacional, a Nature Review Drug Discovery possui uma 
coleção de artigos que conta a história da descoberta de muitos fármacos1. Dentre esses artigos, o caso da descoberta do 
vemurafenib é relevante2, pois foi o primeiro fármaco descoberto a partir do screening de fragmentos, pequenas moléculas que 
possuem elevada eficiência de ligação a um alvo terapêutico e que podem ser facilmente acoplados em reações químicas para 
construção do fármaco final. O vemurafenib foi desenvolvido por meio dessa abordagem e possui como alvo a proteína B-Raf, 
participante da via das MAP cinases. Essa proteína apresenta uma mutação missense frequente no códon 600 que faz com que haja 
a troca de uma valina para um aminoácido glutamato (V600E), e com isso a B-raf fica sempre ativa, induzindo a proliferação celular. 
Os resultados clínicos demonstraram a eficácia e segurança do fármaco, o que culminou em sua aprovação nos Estados Unidos em 
2011 (Zelboraf®; Plexxikon/Roche).  
Recomendamos a leitura dessa coleção da Nature Reviews Drug Discovery para aprender mais sobre o processo de PDI e sobre a 
descoberta de novos fármacos. Boa leitura! 
 
Referências 
1. Case Histories, Nature Review Drug Discovery. http://www.nature.com/nrd/series/casehistories/index.html 
2. Bollag G, et al. Vemurafenib: the first drug approved for BRAF-mutant cancer. Nat Rev Drug Discov. 2012, 11:873-86. , 
 

 
Glossário de Farmacologia 
Prof. François Noel (UFRJ) 

Alosterismo, sítio ortostérico, sítio alostérico, modulador alostérico e ligante bitópico 

O termo “alostérico” foi inicialmente lançado por Monod e Jacob em 1962 para descrever o fenômeno de interação entre dois sítios 
topograficamente distintos de uma mesma enzima, através da transmissão de modificação conformacional. Em 1980, De Lean, 
Stadel e Lefkowitz aplicaram este conceito de interação alostérica para explicar a transdução de sinal no caso dos receptores 
metabotrópicos, dentro do chamado “Modelo de complexo ternário” (agonista-receptor-proteína G). 

Atualmente, o alosterismo se tornou foco de muitos estudos farmacológicos, na academia e nas empresas farmacêuticas, por causa 
do grande potencial em se desenvolver fármacos mais seletivos e/ou mais seguros. De fato, haveria mais chance de se conseguir 
compostos seletivos atuando em sítios alostéricos do que em sítios ortostéricos, cujas estruturas são geralmente muito conservadas 
entre diferentes subtipos de um mesmo receptor, como já bem ilustrado no caso dos receptores muscarínicos. Nota-se que o 
maravinoc foi o primeiro fármaco alostérico aprovado para uso clínico sendo um modulador alostérico neutro, “antagonista”, do  
receptor CCR5 para quimiocinas. Por outro lado, um perfil mais seguro poderia decorrer do fato de um modulador alostérico ter um 
efeito mais fisiológico (por manter o padrão temporal e espacial associado à liberação do neurotransmissor) e limitado a um 
determinado nível, independentemente do aumento da dose (Efeito de teto). 

Em função do exposto, nos pareceu oportuno lembrar algumas definições relacionadas a esse tema tão importante que mereceu 
uma recomendação da IUPHAR quanto a sua nomenclatura (Christopoulos et al., 2014). Outra motivação para esta escolha baseia-
se no papel importante do Arthur Christopoulos neste artigo da IUPHAR e na pesquisa por novos fármacos atuando 
alostericamente, já que ele será um dos três conferencistas de destaque do nosso próximo congresso da SBFTE celebrando os 50 
anos da nossa Sociedade. 

Definições: 

Sítio ortostérico: o sítio de ligação, no receptor, que é reconhecido pelo agonista endógeno deste receptor. 

Sítio alostérico: um sítio de ligação, no receptor, que não tem sobreposição, é espacialmente distinto, mas conformacionalmente 
ligado ao sítio ortostérico.  

Modulador alostérico: um ligante que modifica a ação de um agonista ortostérico, um ativador endógena ou um antagonista, ao se 
ligar a um sítio alostérico no receptor. Um modulador alostérico positivo aumenta a ação (afinidade e/ou eficácia) de um agonista, 
ativador ou antagonista ortostérico. Um modulador alostérico negativo diminui a ação (afinidade e/ou eficácia) de um agonista, 
ativador ou antagonista ortostérico.  

Ligante bitópico: uma molécula híbrida que, concomitantemente, ocupe um sítio ortostérico e um sítio alostérico num receptor 
através de dois grupamentos farmacofóricos (um tendo o papel de um ligante ortostérico e o outro de um ligante alostérico). 

Referências 
1. Christopoulos A, Changeux J-P, Catterall WA, Fabbro D, Burris TP, Cidlowski JA, Olsen RW, Peters JA, Neubig RR, Pin J-P, Sexton 

PM, Kenakin TP, Ehlert FJ, Spedding M, Langmead CJ. (2014). International Union of Basic and Clinical Pharmacology. XC. 
Multisite Pharmacology: Recommendations for the Nomenclature of Receptor Allosterism and Allosteric Ligands. Pharmacol. 
Rev. 66: 918-947. 

2. Kenakin T. (2014). A Pharmacology primer. Techniques for more effective and strategic drug discovery. 4ª edição, Elsevier. 
3. Wootten D, Christopoulos A, Sexton PM. (2013). Emerging paradigms in GPCR allostery: implications for drug Discovery”. 

Nature Rev. Drug Discov. 12: 630-641. 
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Homenagem Póstuma 

Profa. Dra. Zuleika Picarelli Ribeiro do Valle (1926-2016)  
A Zuleika me lembra uma frase de Bernard Shaw, que uma vez um pós-graduando escreveu para 

mim. Entretanto, tenho certeza que está também muito relacionada com ela: “As pessoas que vivem nesse 
mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam e quando não as encontram, as criam”.  

Zuleika, minha amiga de muitos anos, foi uma pessoa que lutou pelo desenvolvimento da ciência. 
Um verdadeiro exemplo de vida. Formou-se em Química pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
USP em 1949. Ainda estudante inicou estágio em pesquisa no laboratório de dosagens hormonais, anexo ao 
Laboratório de Farmacologia e Bioquímica, na Escola Paulista de Medicina e que, mais tarde deu origem aos 
Departamentos de Farmacologia e Bioquímica dessa Instituição. Depois da graduação, tornou-se Assistente 
de Farmacologia. Colaborou com o Professor José Ribeiro do Valle nos trabalhos científicos. Em 1955, 

estagiou em Edimburgo, Escócia, com bolsa de pesquisa da British Council, desenvolvendo trabalhos sobre receptores de 
serotonina. Em colaboração com o Prof. J. H. Goddum publicou um trabalho de grande impacto: “Two kinds of tryptamine 
receptors“ na revista British J. Pharmacology, 1967. Em sua volta para o Brasil, continuou ministrando aulas de Farmacologia junto 
com o Prof. Ribeiro do Valle e o Prof. Elisado Carlini. Os professores Ribeiro do Valle, Zuleika P. Ribeiro do Valle e Elisado Carlini 
possuíam capacidade de estimular os alunos de medicina para estagiarem na Disciplina de farmacologia. Um exemplo foi o Prof. 
Aron Jurkiewicz, titular de Farmacologia, hoje professor aposentado. Em 1964 esses professores recrutaram 12 estudantes de 
medicina que passaram a colaborar nos trabalhos científicos que estavam sendo realizados na disciplina de Farmacologia. Desses 
estudantes, tornaram-se Professores de Farmacologia o Prof. Antonio Jose Lapa e a Profa. A Profa. Maria Ligia Abreu, além do Prof. 
Claudio Sampaio que foi associado posteriormente como Assistente no Departamento de Bioquímica. A Prof. Zuleika foi orientadora 
do curso de Pós-Graduação em Farmacologia, tendo orientado 10 pós-graduandos de mestrado, entre eles o Prof. Joao Batista 
Calixto (1976) e a Profa. Caden Souccar (1976) e, no doutorado, a Profa. Cecilia Barreto Gomes (1972), a Profa. Maria Ligia Abreu 
(1972), o Prof. Ciro Moraes Barros (1984) e a Dra. Maria Cristina Breno (1992). Antes do credenciamento do Curso de Pós-
Graduação pelo Conselho Federal de Educação, orientou a tese de doutorado de Professores da ginecologia, o Prof. Geraldo 
Rodrigues Lima (1971) e o Prof. Mario Dolnicoff (1972). Após a sua aposentadoria, foi convidada em 1980 a dirigir o Laboratório de 
Farmacologia do Instituto Butantan. Exerceu atividades em pesquisa e também em formação de pessoal, pois considerava esse 
aspecto muito importante para o desenvolvimento da ciência no país. Os objetivos de seus trabalhos científicos apresentavam 
sempre um delineamento experimental bem definido. Foi muito estimulante ter publicado meu primeiro trabalho com a Zuleika em 
1962. Apesar de não ter sido sua orientada e sim do Dr. Valle, os seus ensinamentos e sua organização foram de grande importância 
para meu crescimento científico.  

Até hoje transmito para meus pós-graduandos e estudantes o que aprendi com ela, pois a considero um exemplo de vida 
que tentei seguir. Para todos deixo a célebre frase do Prof. Ribeiro do Valle: “Estudar como se fosse viver para sempre e viver como 
se fosse morrer amanhã”. Profa. Neide Jurkiewicz, Junho 2016. 

 
Contribuição enviada por: 
Profa. Dra. Neide Jurkiewicz 
Professora Aposentada, Departamento de Farmacologia 
Escola Paulista de Medicina 
Universidade Federal de São Paulo 

 

 
 
Prof. Dr. Dalton Luiz Ferreira Alves (1948-2016) 
Um acidente rodoviário tirou o Dalton do nosso convívio. O Dalton era um farmacologista da velha estirpe, com sólida formação em 
química, físico-química, fisiologia, estatística e farmacologia. Não se contentava com meras observações - queria conhecer os 
mecanismos. Tinha grande cultura, e cultivava os clássicos da literatura.  
Formado em medicina pela UFMG em 1971, foi logo após a formatura para Ribeirão Preto para fazer o mestrado em Farmacologia 
com Maurício Rocha e Silva. Todo o rigor científico característico do Dalton, iniciado com Fernando Alzamora, foi cultivado nessa 
relação. Ao longo de sua carreira, o Dalton se tornou um mestre em ensaios biológicos e sabia usar com enorme competência seus 
conhecimentos em estatística, conhecimentos esses que ele compartilhava de forma muito generosa. Qualquer pessoa que 
precisasse dosar alguma substância com atividade biológica podia encontrar com o Dalton uma sugestão de um ensaio biológico. Na 
maioria das vezes ele não ficava apenas na sugestão, e acabava ajudando a pessoa a montar o ensaio. Como ele tinha grande 
habilidade em mecânica, essa ajuda frequentemente avançava na construção de banhos de órgãos, transdutores, e muitos tipos de 
dispositivos necessários para o ensaio – até mesas antivibratórias. Isso sem condicionar a qualquer tipo de compensação ou 
coautoria. 
A carreira do Dalton sofreu uma importante inflexão em 1974. A Direção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG (ICB-UFMG) 
constatou que havia uma grande lacuna na instituição devida à fragilidade do seu Departamento de Farmacologia. Era um 
departamento sem tradição de pesquisa e com um ensino muito pouco qualificado. Como à época surgiram algumas vagas para 
professores colaboradores (temporários), o ICB identificou no Dalton (e no Eduardo Queiroz) jovens com capacidade de iniciar uma 
inflexão positiva no departamento. Ambos aceitaram o desafio e retornaram a Belo Horizonte antes de terem completado seus 



mestrados. Essa decisão foi muito boa para o departamento e para o ICB, mas ruim para a carreira do Dalton. Como ele era uma 
pessoa muito dedicada, seu trabalho em prol do departamento atrasou em muito seu doutoramento, que ele obteve apenas em 
1999 por defesa direta de tese. Mesmo sem o doutorado ele se dedicava intensamente ao ensino e à pesquisa, inclusive orientando 
alunos de mestrado e doutorado, sem poder, no entanto figurar como orientador. Em sua tese tratou do desenvolvimento de 
protocolos de padronização de venenos e antivenenos ofídicos, assunto ao qual se dedicou a partir da crise dos antivenenos 
ocorrida no Brasil na década de 80, e no qual se tornou referência mundial.  
O Dalton deu uma contribuição fundamental para a criação da Biobrás, porque foi ele quem fez os ensaios e estabeleceu todo o 
protocolo de ensaio biológico que padronizou a insulina que veio a ser produzida pela empresa. Na pesquisa básica, ele fez a 
importante identificação e determinação de mecanismos de ação de compostos da classe vouacapano, que ele extraiu de sementes 
de sucupira branca. 
Mas na minha opinião o traço mais marcante do Dalton era sua enorme generosidade. Ele era capaz de interromper o seu trabalho 
para ajudar outras pessoas, de colegas a estudantes da graduação. Como ele tinha uma enorme cultura científica (um scholar, nas 
palavras do prof. Carlos Diniz), ele era constantemente solicitado. Mesmo pessoas que posteriormente vieram a prejudica-lo foram 
beneficiadas pela sua generosa assistência e acolhida no departamento de Farmacologia. Da minha parte, também me beneficiei de 
sua generosidade e inteligência, e mais ainda de sua amizade. Tornamo-nos compadres. 
O Dalton deixa viúva a professora titular de Farmacologia Janetti Nogueira de Francischi, deixa também quatro filhos e muita 
saudade entre as pessoas que conviviam com ele. 
 
Contribuição enviada por:  
Paulo Sérgio Lacerda Beirão  
Prof. Titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia  
Instituto de Ciências Biológicas 
Universidade Federal de Minas Gerais 

 

Eventos 

Eventos:  
XV International Symposium on Marine Natural Products (MaNaPro 2016). 29/08-02/09/2016 Hotel Vila Galé Cumbuco, CE. 
Informações: www.manapro2016.ufc.br 
 
XXXI Reunião Anual da FeSBE. 29/08- 01/09/ 2016, Foz do Iguaçu, PR. Informações: http://fesbe2016.fesbe.org.br 
 
XXIV Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil. 21-24/09/2016, Belo Horizonte, MG. Informações: http://xxivspmb.qui.ufmg.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/  
 
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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