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Está é a 19ª Edição do Boletim 
Eletrônico da SBTx. 

Estamos de volta com notícias, 
artigos e informações sobre 
Toxinologia. 

Contribuições e sugestões ao 
boletim serão sempre bem-
vindas! 

 

Abraços, 
 
Denise, Matheus, Gisele, Luís e 
Inácio 
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EDITORIAL 
 

Prezados Colegas, 

Inicialmente, nós da diretoria da SBTx gostaríamos de desejar a todos os associados um 

excelente 2017! 

Este ano começa com a perspectiva de realizarmos um memorável congresso de nossa 

sociedade. Anunciamos que o próximo congresso da SBTx será realizado em Florianópolis, SC, 

entre os dias 27 e 30 de agosto de 2017. A escolha foi guiada por uma parceria com a ABRACIT 

(Associação Brasileira de Centros de Informação e Assistência Toxicológica) e definida de acordo 

com o atual cenário econômico do país. Ficamos muito satisfeitos com a estrutura oferecida 

pelo resort Costão do Santinho, onde o congresso se realizará, que junto com a rede hoteleira 

próxima permitirão acesso fácil para os participantes de todo o país. A temática da próxima 

reunião será a toxinologia numa abordagem integrativa: da biologia animal à clínica. Em breve 

traremos mais detalhes sobre a reunião. 

Comunicamos também que desde novembro a SBTx passou a ser entidade associada da 

Sociedade Internacional de Toxinologia (IST). O memorando de entendimento prevê maior 

participação da SBTx em atividades da IST e uma maior integração entre as instituições. Além 

disso, a SBTx também se afiliou à revista Toxicon, o que permitirá maior visibilidade da SBTx e 

divulgação de nossos trabalhos nessa revista que é emblemática na área de Toxinologia.  

Informamos, por fim, que aconteceu em 31 de outubro a Assembleia Geral Ordinária da 

SBTx, no Instituto Butantan, na qual foi apresentado e aprovado o relatório financeiro do 

período 2015/2016, além de relatório de atividades da diretoria. 
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TIMES EM DESTAQUE 

Grupo de Pesquisa em Peptídeos Neuroativos da Peçonha de Artrópodes 

Departamento de Ciências Fisiológicas, Universidade de Brasília 

Profas. Elisabeth Ferroni Schwartz e Márcia Renata Mortari 

 

O grupo de pesquisa em peptídeos neuroativos da peçonha de artrópodes 
(http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9326344027934565) desenvolve projetos de 
prospecção e de caracterização de peptídeos isolados de peçonhas de artrópodes, 
particularmente de escorpiões, vespas e aranhas caranguejeiras, que atuam em alvos 
moleculares neuronais. O grupo de pesquisa tem direcionado seus estudos para a busca de 
peptídeos que atuem em receptores neuronais ou nos canais iônicos que possam ser úteis 
em pesquisas na área de neurociências, como ferramentas farmacológicas, tanto para 
melhorar a compreensão dos eventos relacionados à excitabilidade celular e às 
transmissões sinápticas, quanto para proporcionar a busca por novos fármacos para o 
tratamento de distúrbios neurológicos, entre os quais a Epilepsia, a Doença de Parkinson, a 
Doença de Alzheimer, a Esclerose múltipla e a dor patológica. 

Até o momento, alguns peptídeos com atividade antiepiléptica e neuroprotetora 
foram identificados da peçonha de vespas sociais e seus análogos sintéticos estão sendo 
estudados pelo grupo visando sua aplicação para o tratamento de doenças 
neurodegenerativas. Esses estudos envolvem as seguintes etapas: 1) farmacologia pré-
clínica, onde a eficácia (atividade antiepiléptica e neuroprotetora) dos peptídeos é 
determinada utilizando o modelo de indução de crises epilépticas por convulsivantes 
químicos e/ou em modelo crônico de indução de status epileticus por pilocarpina (modelo 
animal de Epilepsia do Lobo Temporal), sendo as crises analisadas por eletroencefalografia 
e alterações comportamentais (vídeo-EEG),  no modelo de indução da Doença de Parkinson 
pela injeção de 6-hidroxidopamina; ou modelo de indução da Doença de Alzheimer pela 
injeção de beta-amiloide; 2) quantificações das lesões utilizando imunomarcações e a 
avaliação dos mecanismos de ação (ligação, captação e liberação de glutamato e GABA); 3) 
avaliação de efeitos adversos, entre eles: alterações na atividade geral espontânea, déficits 
cognitivos, perda da coordenação motora (ataxia) e determinação do índice terapêutico, 
que serão verificados por meio de ensaios comportamentais (Open Field e Rotarod). 

Da peçonha de escorpiões, o grupo vem identificando e caracterizando moduladores 
de canais de Na+ e de K+ utilizando a técnica de patch-clamp. Canais Kv1.3, membros da 
família de canais de K+ voltagem-dependentes, são expressos predominantemente em 
linfócitos T humanos, e têm sido amplamente utilizados como alvos farmacológicos em 
terapias imunossupressoras, principalmente no tratamento da Esclerose Múltipla (EM). 
Bloqueadores peptídicos isolados a partir da peçonha de escorpiões apresentam não 
somente alta especificidade aos canais Kv1.3 e potência (agindo em concentrações 
nanomolares), como também baixa toxicidade química e imunogenicidade, podendo gerar 
moléculas mais seguras e com menos efeitos colaterais. 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9326344027934565)
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Uma família de peptídeos bem representada nas peçonhas de escorpiões da família 
Buthidae é a dos moduladores de canais de Na+ (NaScTxs). Diversas NaScTxs foram isoladas 
de espécies de Tityus e estão sendo caracterizadas pelo grupo nos subtipos de canais de Na+ 
humanos visando contribuir para o entendimento dos requisitos estruturais para a 
interação canal iônico-peptídeo, bem como para a descoberta de novas ferramentas 
farmacológicas úteis na elucidação do papel desses canais na função celular e nos processos 
patológicos.  

A busca por novos inseticidas e por peptídeos analgésicos tem sido o foco dos 
estudos do grupo com as peçonhas de aranhas caranguejeiras.  

Os diferentes peptídeos em estudo estão sendo obtidos pelo grupo por meio de três 
estratégias: isolamento da peçonha, síntese química em fase sólida ou produção 
recombinante em E. coli ou Pichia pastoris.  

A infraestrutura física do grupo conta com os Laboratórios de Neurofarmacologia e 
de Eletrofisiologia Celular, bem como com equipamentos de caracterização química (HPLCs, 
espectrômetro de massa) e de produção heteróloga dos peptídeos, além de um biotério bem 
estruturado. 

As Profas Elisabeth Ferroni Schwartz e Márcia Renata Mortari orientam alunos de 
iniciação científica e tecnológica, de mestrado e doutorado vinculados aos programas de 
pós-graduação em Biologia Animal, Ciências Biológicas (Biologia Molecular) e Ciências da 
Saúde, da Universidade de Brasília, e de doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade, da 
Rede Pró-Centro Oeste, resultando atualmente em uma equipe de 50 integrantes. 

O grupo coordena a Rede Pró-Centro Oeste INOVATOXIN 
(http://redeprocentrooeste.org.br/network/view/id/12/rede-06-inovaa-a-o-com-pea-
onhas-de-animais-da-biodiversidade-da-regia-o-centro-oeste-aplicaa-a¿es-terapa¿uticas-
toxicologia-e-bioprospeca-a-o), com apoio do CNPq, participa de duas redes PRONEX 
(FAPDF) e coordena outros projetos apoiados pela CAPES, CNPq e FAPDF. 
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SBTx JOVEM 

 

SBTx Jovem

★ III Curso de Verão de Farmacologia do PPgPNSB - CCS - UFPB - João  

Pessoa-PB

22 a 31/01/2016

★ IV Curso de Verão Conceitos Básicos para o Estudo de Toxinologia do 

PPgToxinologia - IBu 30/01 a 03/02/2017. 

            Período de Inscrição 21/11/2016 a 20/01/2017

Fique Ligado!!!

Sucesso! SBTx jovem na XVIII Reunião Científica Anual do Instituto Butantan

Boletim dezembro/2016

No último dia 25 de novembro a SBTx jovem iniciou uma 

pesquisa de opinião online sobre a Sociedade Brasileira 

de Toxinologia. Essa pesquisa teve como objetivo 

entender os principais interesses dos atuais membros e 

atrativos para a associação de novos membros. 

 

A SBTx jovem também aproveitou a XVIII Reunião Científica do Instituto Butantan para a aplicação da 

pesquisa em questionário físico. O evento foi um sucesso! Além dos brindes sorteados no dia 02 de 

dezembro de 2016 entre as pessoas que responderam à pesquisa, foi realizada uma pré divulgação do local 

do próximo congresso da SBTx e das redes sociais da SBTx jovem. 

 Parabéns aos sorteados, obrigado por contribuírem com a nossa pesquisa!!

Gostaríamos de agradecer especialmente à comissão organizadora da RCA que nos permitiu expor nossos 

pôsteres de divulgação e aplicar o questionário. Em breve o resultado final da nossa pesquisa será 

disponibilizado. Esperamos contribuir cada vez mais com a SBTx, com mais benefícios para seus membros  

e rumo a um futuro visando a formação e a integração dos toxinologistas por todo o país. 

@ SBTxjovem

Sugestões para eventos, cursos ou boletins? sbtxjovem@butantan.gov.br ou nossas Redes >>>>
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BOLETIM ELETRÔNICO 

 
Conteúdo e como contribuir com material para divulgação 
 
Com o objetivo de criar um veículo de comunicação rápida e objetiva com seus sócios, a SBTx 
publica o boletim informativo ToxInsights que é enviado trimestralmente a cada sócio por email. 
Gostaríamos de contar com ampla contribuição dos sócios da SBTx para compor os seguintes 
conteúdos do Boletim: 
 
- Times em Destaque: Apresentação de grupos de pesquisa em Toxinologia. Deverá conter a 
descrição do grupo, linhas de pesquisa e principais contribuições (máximo de 300 palavras; 
nomes dos componentes do grupo; foto do grupo; informações para contato). Solicitamos que 
os grupos enviem informações para sbtx@butantan.gov.br;  

- Notas de Impacto: Comentário por um especialista sobre um ou dois trabalhos recentes 
publicados em Toxinologia (máximo de 1000 palavras para cada trabalho). Solicitamos que os 
interessados em redigir comentários sobre publicações recentes e relevantes na área, que 
foram publicadas por outros pesquisadores, enviem suas propostas para sbtx@butantan.gov.br;  

- Anúncios de eventos; 

- Anúncios de patrocinadores. 
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AGENDA DE EVENTOS 

 
CONGRESSOS E CURSOS INTERNACIONAIS 
 
Congress of the European Association of Poisons Control and Clinical Toxicology 
Maio, 16-19, 2017 
Basel, Suíça 
 
XI Congresso Latinoamericano de Herpetologia 
Julho, 24 a 28, 2017 
Quito, Equador 
http://www.latinherps.ec/xi-congreso-latinoamericano-de-herpetologia/ 
 
Biology of Snakes 
Julho, 26 a 29, 2017 
Rodeo, New Mexico, EUA 
http://www.biologyofsnakes.com/home 
 
XIII Congresso da Sociedade Brasileira de Toxinologia  
Agosto, 27 a 30, 2017 
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil 
 
Venoms 2017: Evolutionary diversity of natural toxins: implications for antivenom 
development and drug discovery 
Agosto, 29 e 30, 2017 
Oxford, UK 
http://lpmhealthcare.com/venoms-2017 
 
IST (International Society of Toxinology) World Congress 
Outubro, 24-30, 2017 
Haiku, Hainan, China 
 
 
 


