
O CeTICS - Centro de Pesquisa 
em Toxinas, Resposta-Imune e 
Sinalização Celular é um CEPID/
FAPESP (Centro de Pesquisa, 
Inovação e Difusão apoiado pela 
Fundação para Pesquisa do Estado 
de São Paulo) – que envolve 10 
pesquisadores principais que 
têm hipóteses, metodologias 
e/ou objetivos comuns e 
compartilham equipamentos e 
outros recursos disponíveis.

A Plataforma Zebrafish, 
coordenada pela Dra. Mônica 
Lopes-Ferreira, é parte integrante 
da pesquisa desenvolvida no 
Instituto Butantan no âmbito 
do Programa CeTICS, Centro de 
Pesquisa em Toxinas, Resposta-
Imune e Sinalização Celular 
– CEPID – FAPESP (Centro de 
Pesquisa, Inovação e Difusão 
apoiado pela Fundação para 
Pesquisa do Estado de São Paulo).

O Instituto Butantan, ligado à 
Secretaria da Saúde do Estado 
de São Paulo, conta hoje com 
mais de 30 laboratórios voltados 
para pesquisas em biologia 
animal, toxinologia, vacinologia 
e para o desenvolvimento de 
produtos. Produz 7 vacinas 
e 13 tipos de soros.

A Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo 
é uma das principais agências 
de fomento à pesquisa científica 
e tecnológica do país. Ligada à 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação, tem um orçamento 
anual correspondente a 1% 
do total da receita tributária 
do Estado. A FAPESP apoia a 
pesquisa e financia a investigação, 
o intercâmbio e a divulgação 
da ciência e da tecnologia 
produzida em São Paulo.

A Rede Zebrafish é formada 
por diversos grupos de 
pesquisa que vêm ampliando 
os usos do zebrafish como 
modelo de pesquisa.
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Este é o Danio rerio 
conhecido como 
“paulistinha” ou 

“zebrafish”Zebrafish
Plataforma

Zebrafish é um 
excelente modelo para 

pesquisa científica. 

Por quê?

Alguns exemplos  
de áreas nas quais  

as pesquisas utilizam 
o zebrafish  

como modelo

•	 Fácil criação e manejo • fácil 
manipulação • pequeno porte • 
econômico para criação

•	 Proximidade genética com  
nossa espécie • todo genoma 
sequenciado

•	 Importante número de mutantes • 
fácil manipulação genética

•	 Grande número de descendentes

•	 Transparência dos embriões

•	 Desenvolvimento rápido e uso 
na experimentação de todos os 
estágios de vida

•	 Redução da utilização de animais 
maiores e de compostos utilizados 
nos ensaios

•	 Manejo e Criação de Zebrafish

•	 Estudos comportamentais 
(social e reprodutivo)

•	 Validação de testes toxicológicos

•	 Avaliação de substâncias (produtos 
naturais) com potencial bioativo

•	 Monitoramento do 
ambiente aquático

•	 Avaliação de risco ambiental de 
agrotóxicos, pesticidas, fármacos

•	 Avaliação de toxicidade de 
nanoparticulas, formulações 
comerciais, substâncias sintéticas

•	 Modelos tumorais para avaliação 
in vivo de possíveis terapias

•	 Resposta Imunológica

•	 Imunomodulação e 
expressão gênica

•	 Estudos com venenos 
e toxinas animais


