
  Juan José Calvete, pesquisador 
DO INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALÊNCIA, NA ESPANHA, APRESEN-
TA CONFERÊNCIA “VENOMICS: TOXIN PROTEOMICS AND GENOMICS”

O Professor Titular e Chefe do Laboratório 
de Proteômica Estrutural, do Instituto de 
Biomedicina de Valência, na Espanha, 

Juan José Calvete, ministra conferência na 
manhã desta quinta-feira, dia 5 de setembro, 
durante o I Encontro Internacional Vital para o 
Brasil sobre Animais Peçonhentos. Intitulada 
Venomics: Toxin Proteomics and Genomics, a 
palestra tem como objetivo transmitir aos par-
ticipantes do evento as contribuições das suas 
pesquisas no campo da venômica, que consti-
tui em uma série de ferramentas tecnológicas 
que permitem conhecer em detalhes a com-
posição e as atividades dos venenos.
  De acordo com Calvete, o envenenamento 
por serpentes é um problema de saúde públi-
ca de grande importância em muitos países 
tropicais e subtropicais, sendo reconhecido 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
como uma doença tropical negligenciada. 
Segundo ele, o tratamento adequado de-
pende principalmente da capacidade dos 
antivenenos em neutralizar os sintomas de 
intoxicação sistémica. “Um bom conhecimen-
to da composição da toxina e das atividades 
fi siopatológicas dos proteomas do veneno é 
essencial tanto para o tratamento de vítimas, 

como, também, para a seleção de amostras 
para melhorar a geração de antídotos”, diz.
  O conferencista explica que um dos principais 
objetivos de sua pesquisa de laboratório é o 
desenvolvimento e aplicação de ferramentas 
de proteômica (“venomics”, “antivenomics”, 
“fenótipo veneno”) para estudar a história 
e a composição dos venenos de serpentes e 
sua interação com os naturais antivenenos. “A 
identifi cação proteômica guiada por tendên-
cias evolutivas e imunológicas dos venenos 
pode ajudar a substituir as tradicionais hipó-
teses geográfi ca e fi logenética para uma abor-
dagem mais racional”, explica.
  Ainda segundo o pesquisador, seu trabalho 
consiste na utilização de espectrometria de 
massas, o que tem permitido quantifi car e 
analisar as interações dos antivenenos comer-
ciais ou experimentais, tanto com os venenos 
que são utilizados para produção de soro 
antifofídico, como outros que não entram no 
grupo de venenos de imunização. Para Calve-
te, estes estudos permitem conhecer as carac-
terísticas de cada veneno e o mecanismo de 
neutralização pelos antivenenos. “Nós espera-
mos poder contribuir para melhorar o entendi-
mento sobre o envenenamento ofídico”.

Entre as conquistas de sua equipe, estão o desenvolvimento de ferramentas proteômicas 
para explorar a evolução, composição e aplicações biotecnológicas de venenos e toxinas

Informativo oficial do I Encontro Internacional 
Vital para o Brasil sobre Animais Peçonhentos

Niterói | 5 de Setembro de 2013 | Nº 3

Um bom conhecimento da 
composição da toxina e das 
atividades fi siopatológicas
dos proteomas do veneno é

essencial para o
tratamento de vítimas”

 Juan José Calvete
Instituto de Biomedicina de Valencia,
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Rede Vital para o Brasil promove reunião com 
o objetivo de convidar novos pesquisadores e 
instituições para integrarem-se ao grupo
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Foto da Capa 
Dentre os acidentes com animais peçonhentos no Brasil, o escorpionismo apresentou, 
nos últimos 10 anos, um crescimento vertiginoso, atribuído principalmente ao escor-
piãoTityus serrulatus, que ilustra a Foto da Capa. Este animal, cuja imagem pertence ao 
acervo do Instituto Vital Brazil, possui uma enorme capacidade de invadir e proliferar áreas 
urbanas, onde encontra micro-ambientes muito favoráveis à sua reprodução, que se dá por 
um processo assexuado chamado paternogênese. Seu veneno é composto por inúmeras toxi-
nas que podem causar envenenamentos muito graves em crianças e/ou idosos. Ele se alimen-
ta preferencialmente de insetos, e nas cidades encontra nas baratas sua principal fonte de 
nutrição, o que faz com que a falta de saneamento básico e o descarte inadequado e acúmulo 
de lixo contribuam para sua proliferação. Esta espécie é originária da região Sudeste do Brasil, 
mas hoje é encontrada em praticamente todos os estados e em outros países da América do 
Sul, tendo a sua ocorrência relatada por especialistas na Argentina, Colômbia e Guianas. 

Prezados membros participantes,

  O “I International Meeting Vital para o Brasil” 
teve no dia de ontem discussões acaloradas, 
especialmente no âmbito dos ensaios clínicos. 
Estes são a continuidade do desenvolvimento
dos produtos gerados nas bancadas laborato-
riais, após a devida pesquisa pré-clínica onde 
se avaliam previamente a estabilidade e a 
toxicidade. Vencida esta etapa, todo medica-
mento é ensaiado clinicamente na denomi-
nada fase I, onde se avaliam a segurança e os 
eventos adversos, para se testar a efi cácia nas 
fases seguintes. 
  Os resultados dessas pesquisas, quando pro-
venientes da Toxinologia clínica, são muito 
bem vindas às revistas arbitradas de elevado 
fator de impacto. Neste contexto, o  The Jour-
nal of Venomous Animals and Toxins including 
Tropical Diseases (JVATiTD), ISSN 1678-9199, 
a primeira revista eletrônica científi ca do 
Brasil, indexada em bases nacionais (SciELO, 
LILACS) e internacionais (Science Citation In-
dex Expanded da Thomson Reuters, SCOPUS 
SCImago da Elsevier, BIOSIS, CABI, CSA, EBS-
CO, Embase, Global Health, Google Scholar, 
Zoological Record e Biological Abstract), com 
atual fator de impacto de 0,55 junto ao Journal 
Citation Reports, colocou-se à disposição para 
publicar os principais resultados do evento. 
Deve ser salientado que o JVATiTD é classifi -
cado junto ao Programa WebQualis da CAPES 
nos seguintes estratos, a saber: A2: Geografi a, 
B1: Ciências Agrárias I, Enfermagem, Engenha-
rias III e Interdisciplinar; B2: Biodiversidade, 
Ciência de Alimentos, Medicina Veterinária, 
Engenharia II e Engenharia IV, B3: Medicina I, Me-
dicina II, Medicina III, Odontologia, Saúde Coleti-
va, Farmácia e Saúde Coletiva; B4: Biotecnologia. 
  Em 2012, os editores do JVATiTD com o obje-
tivo de aumentar a visibilidade, a velocidade 
da disseminação da informação e o seu fator 
de impacto fi zeram parceria com um publisher 
internacional - BioMed Central (The Open 
Access Publisher). Em decorrência disso, em 
2013 o periódico já foi indexado no PubMed 
e no PubMed Central concretizando assim um 
sonho antigo de seus editores. A publicação 
dos melhores trabalhos apresentados no I 
Encontro da Rede irá valorizar e aumentar a 
visibilidade do periódico, refl etindo-se certa-
mente para 2014 no aumento do seu fator de 
impacto. Os pôsteres, que estão sendo avali-
ados pelos cientistas participantes, também 
poderão ser publicados contribuindo para a 
melhoria da revista. 
  Concluindo: o I Encontro além de abrir es-
paços para novas oportunidades de discussão, 
em especial às dedicadas ao uso clínico de 
antivenenos e derivados, contribuirá para se 
divulgar as descobertas e inovações da Toxino-
logia brasileira que ainda se encontram nas banca-
das laboratoriais. Para saber mais sobre a revista, 
acessem o site www.jvat.org.

Benedito Barraviera
Professor Titular de Infectologia da UNESP
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Após o encerramento da programação 
ofi cial do I Encontro Internacional Vi-
tal para o Brasil, no dia 4 de setembro, 

ocorreu no Home Offi  ce do Mercure Niterói 
Orizzonte Hotel, uma reunião extraordinária 
com a fi nalidade de agregar novos membros à 
Rede Vital para o Brasil (RVB), Rede Nacional 
de Informação, Diálogo e Cooperação acerca 
dos Animais Peçonhentos. Comandado pela 
coordenadora da RVB, Rejâne Lira, o evento 
contou com a participação de pesquisadores 
e representantes de diversas instituições que 
investigam os animais peçonhentos no Brasil.
  Dentre os convidados estiveram presentes, 
além dos atuais membros da Rede, Carlos 
Abrahão, do Centro Nacional de Pesquisa e 
Conservação de Répteis e Anfíbios (RAN); Pe-
dro Federsoni e Silvana Calixto, do Instituto 
Adolfo Lutz; Leonardo Calderon, da Fundação 
Oswaldo Cruz/Rondônia; Miriam Guarnieri, da 
Universidade Federal de Pernambuco; Moe-
ma Araújo, da Fundação Zoobotânica do Rio 
Grande do Sul; Russolina Zingali, da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Luciana 

Casais (UFBA), dentre outros.
  Os convidados fi zeram as suas inscrições e 
contribuíram de maneira prática com ques-
tionamentos e sugestões sobre as atividades 
da Rede. Uma importante observação foi re-
alizada pela professora Miriam, no que diz res-
peito à lacuna na formação dos veterinários 
sobre os acidentes por animais peçonhen-
tos. Ela sugeriu a criação de material educativo 
para os alunos deste curso.
  Já o diretor do Instituto Vital Brazil, Antônio 
Werneck, ressaltou que a RVB deve organi-
zar-se formalmente para estabelecer parcerias 
com os Ministérios da Educação e Ciência, Tec-
nologia e Inovação. “As instituições parceiras 
também devem contribuir com recursos para 
viabilizar as próximas reuniões”, disse.
  Por fi m, Rejâne Lira informou que a RVB está 
preparando um Curso de Especialização em 
Venenos e Animais Peçonhentos, ainda em 
fase de estruturação, e com previsão de lança-
mento para primeiras turmas em 2014. “Con-
tamos com a colaboração de todos para con-
tribuir com este projeto”, conclui. 

FOTO: SILVANIR SOUZA

Ampliação de Horizontes

Evento ocorreu após encerramento da programação ofi cial do dia 4 de setembro.



Bioprospecção de Venenos Animais
Discussões reúnem pesquisadores de quatro instituições 

A primeira mesa redonda desta quin-
ta-feira, 5 de setembro, terceiro dia 
do I Encontro Internacional Vital para 

o Brasil sobre Animais Peçonhentos, tem 
como tema central a bioprospecção de 
venenos animais. Pesquisadores da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG),  Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e do 
Molecular Toxinology and Biotechnology 
Laboratory (LTMB), da França, compõem o 
espaço de discussão.
  De acordo com Luciana Casais, professo-
ra da UFBA e moderadora da mesa, quan-
do se fala em bioprospecção, observa-se 
o veneno como uma ferramenta de estu-
do ou como o protótipo para produção de 
algum medicamento. Por possuírem uma 
composição muito vasta, os venenos po-
dem se prestar muito bem a estudos de bi-
oprospecção em diferentes áreas. Luciana, 
explica: “Quando pensamos no estudo de 
venenos para bioprospecção, buscamos 
principalmente aqueles venenos que têm 
um alvo específico e que o estudo mais tar-
de possa ser revertido para o olhar clínico e 
farmacológico”.
  Segundo a pesquisadora, o debate no En-
contro Vital para o Brasil é o momento de 
conhecer o que os outros pesquisadores 
fazem, de propor colaborações e saber que 
estes venenos estão rendendo frutos nacio-
nais e internacionais. Algumas pesquisas 
estão em fase de laboratório, não foram 
divulgadas amplamente além das revistas 
científicas. Então esta é a oportunidade 
de saber o que está sendo feito: “As co-
laborações e as ideias virão dessas infor-
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mações”, explica Luciana.
 Uma das integrantes da mesa redonda é a 
pesquisadora Maria Elena de Lima, da UFMG.  
Na sua apresentação, a professora falará 
sobre a pesquisa da ação de uma toxina da 
peçonha da aranha Phoneutria nigriventer, 
que potencia a função erétil. Além de expli-
car como a toxina pode exercer essa função 
em animais normais, a apresentação es-
clarecerá como a mesma recupera a função 
erétil de animais – ratos e camundongos – 

diabéticos, hipertensos e idosos, nos quais 
esta função já se encontra deficiente. Além 
disto, as dificuldades no trabalho com essa 
toxina, que gera muitos efeitos colaterais, 
também será relatada, explicando como se 
trabalhou na manipulação dela para a di-
minuição dos problemas e a manutenção do 
seu efeito benéfico nos animais.
  Maria Elena também concorda que as 
questões levantadas por diferentes espe-
cialistas da área é muito proveitosa para 
a evolução dos trabalhos, tendo em vista 
que o Encontro reunirá toxinologistas com 
diferentes abordagens. Mas, muito além 
disto, considera que os institutos precisam 
continuar seus esforços para buscar sem-
pre a excelência nesta área, tendo em vis-
ta que a ciência é dinâmica e está sempre 
em evolução. Agir desta forma, segundo a 
pesquisadora, faz referência ao precursor 
de todo este esforço, o cientista Vital Brazil, 
que realizou os seus trabalhos com vigor, 
determinação e criatividade.
  A discussão serve, então, para trazer à tona 
uma série de questões importantes e emer-
genciais sobre o assunto, a exemplo da não 
disponibilização do soro liofilizado, ideal 
para regiões do Brasil que possuem locais 
com impossibilidade de conservação do 
soro líquido devido a falta de energia ou re-
frigeração: “Enquanto a burocracia emperra, 
muitas vidas estão sendo ceifadas. O soro 
líquido não tem como ser conservado numa 
região onde as geladeiras não fazem parte 
dos utensílios da grande maioria de ribei-
rinhos, indígenas, etc. Esta parte do Brasil 
não pode ser ignorada!”, adverte.

       Escorpionismo e escorpiofauna de importância médi-
ca abrem programação da tarde do dia 5 de setembro
Escorpionismo e Escorpiofauna de Im-

portância Médica na Região Tropical 
é o tema da mesa redonda que abre a 

programação vespertina do terceiro dia do 
I Encontro Vital para o Brasil sobre Animais 
peçonhentos. A discussão terá a participação 
de Adolfo Borges, da Universidad Central de 
Venezuela; Pedro Pardal, do Núcleo de Me-
dicina Tropical da Universidade Federal do 
Pará; Rejâne Lira, da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA) e moderação do pesqui-
sador Cláudio Maurício Souza, do Instituto 
Vital Brazil (IVB).
  As discussões sobre o assunto podem sur-
tir efeitos de curto e médio prazo de acordo 
com Rejâne Lira, coordenadora do Núcleo 
de Ofiologia e Animais Peçonhentos da Ba-
hia (Noap/Ufba). Segundo a pesquisadora, 
o escorpionismo é o acidente por animais 
peçonhentos que mais tem crescido nos úl-
timos 10 anos, e o Ministério da Saúde cri-
ou em 2010 um programa de controle para 
isto, mas que ainda não tem surtido o efeito 
esperado. Rejâne explica que a intenção 
é resolver esta situação em conjunto: “Em 
médio prazo a contribuição é exatamente 
trabalhar em parceria com o Ministério 
para que esse programa que foi criado, que 

é um bom programa, possa efetivamente 
surtir efeito e a gente diminuir a incidência 
de escorpionismo, sobretudo nas regiões 
metropolitanas do Nordeste em bolsões de 
miséria”, conclui.
  As contribuições de Adolfo Borges, profes-
sor da Universidad Central de Venezuela, 
serão apresentadas na conferência através 
do relato de experiência do pesquisador 
com os escorpiões. A sua participação na 
mesa dará ênfase aos escorpiões da região 
neotropical, especificamente do gêne-
ro Tityus, que também tem importância 

médica em outros países do continente 
americano além do Brasil. Borges explica 
que a ideia é também apresentar um mapa da 
escorpiofauna de importância médica neste 
continente.
  Como outros pesquisadores estrangeiros, 
Borges também considera que o intercâm-
bio de informações com colegas brasileiros 
é de importância crucial: “É importante que 
investigadores brasileiros e de outros países 
compartilhem suas experiências para tra-
balhar em estratégias terapêuticas comuns 
que possam servir a todos os países”, afirma.

A ideia é apresentar um 
mapa da escorpiofauna 
de importância médica 

no continente americano

Quando pensamos no estudo de venenos 
para bioprospecção, buscamos principal-
mente aqueles venenos que têm um alvo 

específi co e que o estudo mais tarde 
possa ser revertido para o olhar 

clínico e farmacológico
 Luciana Casais

Universidade Federal da Bahia
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Mesa Redonda

Adolfo Borges
         Universidad Central de Venezuela



PESQUISADORES SÃO HOMENAGEADOS NO I ENCON-
TRO INTERNACIONAL VITAL PARA O BRASIL

Medalha Vital Brazil

Durante toda a programação, o I Encontro 
Internacional Vital para o Brasil sobre 
Animais Peçonhentos tece homenagens 

a pesquisadores brasileiros e estrangeiros e 
instituições de referência no estudo sobre 
animais peçonhentos. A ideia é congratular as 
pessoas pela excelência dos trabalhos desen-
volvidos nas carreiras científi cas, os quais 
apresentam grandes contribuições acadêmi-
cas e sociais, além de cumprimentar as insti-
tuições com trabalhos relacionados a questões 
cruciais que envolvem os animais peçonhen-
tos. Conheça alguns dos homenageados da 
última quarta-feira, 04/09.
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MAX GOUYFFON
Professor Associado do Laboratório de estudos e pesquisas sobre ar-
trópodes do Museu Nacional de História Natural de Paris, Max Goyf-
fon doutorou-se em Medicina (Lyon, 1959).  Especialista em várias 
disciplinas, incluindo zoologia, bioquímica, imunologia, farmacotox-
icologia e radiobiologia, o pesquisador leciona no curso “animais 
peçonhentos” da Escola de Pós-Graduação do Museu e organiza cur-
sos de formação para criação de animais peçonhentos. Suas áreas de 
pesquisa perpassam pela sistemática (quimiotaxonomia), Biologia e 
Radiobiologia (radiorresistência), venenos e envenenamento de es-
corpiões.
A homenagem a Goyff on foi recebida pela pesquisadora Rosany 

Bochner, do Instituto de Comunicação e Informação Científi ca e Tecnológica em Saúde 
(ICICT, Fiocruz). O pesquisador agradeceu a homenagem prestada pela comissão organiza-
dora do I Encontro Vital para o Brasil sobre Animais Peçonhentos via correio eletrônico à 
Rosany, que compartilhou a mensagem com o Vital para o Brazil Journal:

“Querida Rosany,
Que noticia maravilhosa! E pensar que deixei de ir por causa de pequenos problemas de 
saúde (felizmente, já estou melhor). Você não pode imaginar o quanto essa medalha signifi -
ca pra mim, pois admiro muito o trabalho dos brasileiros no campo de venenos e animais 
venenosos! A meu ver, nisto, o Brasil se sobressai em relação a outros países. Enfi m, estou 
orgulhoso de receber a medalha, é absolutamente sensacional! Transmita também os meus 
agradecimentos a toda a equipe que decidiu me escolher para ser honrado de forma tão 
maravilhosa.”

Max Goyff on, Museu Nacional de História Natural de Paris

SYLVIA LUCAS
A pesquisadora for-
mou-se em História 
Natural com espe-
cialização em Inver-
tebrados pela Univer-
sidade de São Paulo 
em 1961. Neste mes-
mo ano, tornou-se 

estagiária no Instituto Butantan, no Laboratório 
de Zoologia Médica, e foi orientada pelo profes-
sor Wolfgang Bücherl. Trabalhou  ao lado deste 
pesquisador até a sua aposentadoria, assumindo 
a chefi a do Laboratório, na época denominado 
de Artrópodes. A responsabilidade do espaço era 
fornecer os venenos de aranhas e escorpiões 
para a elaboração de soros antipeçonhentos. 
A partir de 1982 foi designada Diretora da Di-
visão de Biologia, coordenando os Serviços de 
Animais Peçonhentos, Genética e Parasitologia. 
Sylvia Lucas sempre manteve em sua trajetória 
acadêmica intercâmbio científi co com diversas 
instituições. Aposentou-se na compulsória em 
2009 e hoje continua prestando contribuições 
como pesquisadora, colaborando com o 
recém-criado Laboratório Especial de Coleções 
Zoológicas do Instituto Butantan.

 BENEDITO BARRAVIERA 
Diretor e Pesquisador 
do Centro de Estudos 
de Venenos e Animais 
Peçonhentos da Univer-
sidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho 
(Cevap/Unesp), Barra-
viera graduou-se em 
Medicina nesta univer-
sidade, especializou-se em Medicina Tropical 
na Universidade de São Paulo (1979) e con-
cluiu seus cursos de mestrado (1984) e dou-
torado (1986) em Fisiopatologia em Clínica 
Médica também pela Unesp. Já foi Professor 
Livre-Docente e Professor Titular de Infecto-
logia nesta universidade em 1993 e 1999, re-
spectivamente. Atualmente é Editor-chefe do 
The Journal of Venomous Animals and Toxins 
including Tropical Diseases e Coordenador 
do Programa de Pós-graduação em Doenças 
Tropicais da Unesp. 

JOSÉ MARÍA
GUTIÉRREZ 
O professor Guti-
érrez é membro da 
Divisão Acadêmi-
ca do Instituto 
Clodomiro Picado 
da Universidade da 
Costa Rica. Ensina 
em cursos de grad-
uação e pós-gradu-
ação em Imunolo-

gia, Métodos de Investigação Bioquímica e 
Patologia Celular. Licenciou-se em em Micro-
biologia e Química Clínica e doutorou-se em 
Ciências Fisiológicas. O pesquisador veio ao 
I Encontro Vital para o Brasil sobre Animais 
Peçonhentos para relatar a experiência da pro-
dução de soros antipeçonhentos na América 
Latina, sobretudo para contar a experiência do 
Instituto Clodomiro Picado, ao qual é vinculado 
à Universidade da Costa Rica.

TANIA BRAZIL
Bióloga forma-
da pela Univer-
sidade Federal 
da Bahia, Tania 
Brazil foi quem 
descreveu os pri-
meiros acidentes 
sistematizados por 
animais peçonhen-
tos no Nordeste, 

junto com Dayse Rodrigues, do Centro de Infor-
mações Antiveneno da Bahia (Ciave). Mestre em 

Fisiologia Animal pela USP, Tania também foi 
consultora na criação do Ciave e criadora do 
Laboratório de Animais Peçonhentos (1987) 
da Ufba, hoje chamado de Núcleo de Ofi ologia 
e Animais Peçonhentosda Bahia (Noap/Ufba). 
Professora aposentada da Ufba, Tania Brazil é 
neta do cientista brasileiro Vital Brazil Mineiro 
da Campanha (1865-1950) e membro da Rede 
Vital para o Brasil.

Costa do Marfi m, para estudar venenos de cobras, 
biologia e taxonomia de serpentes e suas picadas. 
O pesquisador morou na África de 1985 a 2005. 
Dos seus mais de 250 artigos científi cos publicados 
sobre doenças tropicais, metade trata das cobras e 
suas picadas. Sua participação no I Encontro In-
ternacional Vital para o Brasil sobre Animais 
Peçonhentos ofereceu aos participantes a 
oportunidade de compreender a importância 
de um maior conhecimento da epidemiologia 
para gerir melhor os casos de acidentes por 
serpentes.

JEAN PHILLIPE 
CHIPPAUX
Médico do Insti-
tuto Francês de 
Pesquisa para o 
Desenvolvimento 
(IRD), Chippaux, 
quando ainda 
estudante, esta-
beleceu um ser-
pentário no Insti-
tuto Pasteur, na 
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