
mos nossa gestão com a certeza 
de dever cumprido.   
Agradeço também aos sócios que 
mesmo não fazendo parte desta 
diretoria, se mostraram interessa-
dos e participativos nos ajudando 
direta ou indiretamente a manter 
a Sociedade. Peço a todos que 
continuem enviando datas de 
eventos, oportunidades de está-
gios, empregos, etc, bem como 
textos de divulgação de temas 
importantes da área para os 
nossos próximos números do    
INFOTOX. 
  
Dra. Danielle Palma de Oliveira 
Presidente da SBTox 
Biênio 2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É com grande prazer que finalizo 
a minha gestão como presidente 
da SBTox, com o primeiro Infotox 
de 2018.  
Neste número do nosso boletim, 
aproveito para parabenizar a 
Comissão Organizadora do XX 
Congresso Brasileiro de Toxicolo-
gia, realizado com muito sucesso 
na cidade de Goiânia em outubro 
de 2017. O evento contou com a 
participação de estudantes de 
graduação, pós-graduação e 
profissionais da área de Toxicolo-
gia, transformando o congresso 
em um ambiente propício para 
intensas discussões na área, além 
da oportunidade de apresentar 
novos resultados. Tivemos a honra 
de contar com a presença de 
referências nacionais e internacio-
nais da Toxicologia, com pales-
tras, cursos e simpósios de alta 
qualidade. Adicionalmente, na 
abertura do evento, foi entregue 
ao Prof. Dr. Dermeval de Carva-
lho o prêmio "MEDALHA PROFA. 
ESTHER DE CAMARGO FONSECA 
MORAES", por sua contribuição 
para a consolidação da Toxicolo-
gia no Brasil.  
Ainda durante o evento tivemos a 
realização da Assembleia Geral 
Ordinária da SBTox, que elegeu 
a nova diretoria para o biênio 
2018-2019, composta por Toxi-
cologistas com muita paixão pela 
área, comprometidos com o cres-
cimento da Toxicologia no país. 
Assim, deixo aqui meus votos de 
sucesso e reitero minha confiança 
neste grupo compostos por Tânia 
Marcourakis, Mauricio Yonamine, 

Tiago Franco de Oliveira, Isarita 
Martins Sakakibara, Rafael Lana-
ro, Gisele Augusto Rodrigues de 
Oliveira e Rony Anderson Rezen-
de Costa.  
Destaco ainda que, na Assemblei-
a Geral, a SBTOx em reconheci-
mento a todo o esforço e dedica-
ção à Toxicologia, a Profa. Dra. 
Silvia Berlanga de Moraes Barros 
foi homenageada com o título de 
Sócio Honorária da Sociedade 
Brasileira de Toxicologia.   
Seguindo a trilha de sucesso dos 
congressos da SBTox, convido a 
todos a participarem do XXI Con-
gresso Brasileiro de Toxicologia, 
que será realizado na cidade de 
Águas de Lindóia em 2019. 
Lembro ainda que entre os dias 
22 a 26 de janeiro, será realiza-
da a Escola de Verão em Toxico-
logia, (EVTox), na Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto.  
Infelizmente, neste último número 
da nossa gestão, informamos com 
muito pesar a morte da doutoran-
da do Programa de Pós-
Graduação em Toxicologia da 
Faculdade de Ciências Farmacêu-
ticas de Ribeirão Preto (FCFRP/
USP), Lívia Hernandes. Uma gran-
de perda não somente para o 
futuro da Toxicologia, mas tam-
bém para a sociedade como um 
todo.    
Finalizo, agradecendo muito aos 
meus amigos de Diretoria! Nestes 
dois últimos anos enfrentamos 
muitos desafios e dificuldades, 
mas com muita dedicação, traba-
lho e comprometimento finaliza-
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O XX Congresso Brasileiro de Toxicologia (CBTox), que 
foi realizado em Goiânia, na Universidade Federal de 
Goiás (UFG), entre os dias 08 e 11 de outubro de 2017, 
contou com a participação de muitos estudantes de gra-
duação, pós-graduação e profissionais da toxicologia. 
Além de inúmeras palestras, mini-cursos, fóruns, expo-
sições, e empresas que expuseram seus produtos, ser-
viços e equipamentos, o evento contou com a participa-
ção de muitos pesquisadores que abrilhantaram o con-
gresso, apresentando e discutindo ideias e trabalhos 
científicos de grande impacto. 
Muitos congressistas saíram satisfeitos e animados pa-
ra a próxima edição do CBTox, que será realizado na 
cidade de Águas de Lindóia em São Paulo, e promete 
surpreender ainda mais os estudantes e profissionais 
da Toxicologia! Contamos com a presença de todos!  
 
 
 

 
 
 
 

 
   

   
 

I Encontro entre Ligas Acadêmicas 
de Toxicologia 

 
O XX CBTox recebeu a primeira edição do Encontro 
entre Ligas Acadêmicas de Toxicologia. O evento, que 
teve a participação dos professores: Ingrid Dragan Tari-
cano (UNINOVE), Gisele Augusto Rodrigues (UFG), Éric 
Diego Barioni (UNISO) e Silvia de Oliveira S. Cazenave 
(IC-Campinas), contou com a presença das Ligas Aca-
dêmicas da Universidade Nove de Julho (UNINOVE) e 
Universidade Federal de Goiás (UFG). As ligas foram, 
respectivamente, organizadas pelos estudantes dos cur-
sos de medicina e farmácia. O objetivo do evento, que 
surpreendeu grande parte dos ouvintes, foi discutir a 
Toxicologia do futuro, focando esforços nos cursos de 
graduação, e discutindo a formação de novos profissio-
nais voltados para o desenvolvimento da área no país. 
Durante o evento, os pilares das ligas acadêmicas foram 

discutidos, a saber: ensino, pesquisa e extensão. Além 
disso, as Ligas Acadêmicas apresentaram suas propos-
tas, desafios, e puderam trocar experiências. 
 

 

Você participou do CBTox e ainda não 

está com o seu certificado? 

Acesse o site: www.cbtox2017.com.br 

 

Para conferir as fotos do CBTox 2017 

Acesse 

http://www.cbtox2017.com.br


Assembleia Geral da Sociedade Brasileira de Toxicologia 

(SBTox) elegeu nova diretoria que irá assumir a direção da 

SBTox a partir de janeiro de 2018 

 

Confira abaixo a lista dos profissionais e cargos 
 

Presidente: Profa. Dra. Tânia Marcourakis (FCF/USP-SP) 
Vice-Presidente: Prof. Dr. Mauricio Yonamine (FCF/USP-SP) 
Secretário Geral: Prof. Dr. Tiago Franco de Oliveira (UFCSPA-RS) 
1ª Secretária: Profa. Dra. Isarita Martins Sakakibara (Unifal-MG) 
2º Secretário: Dr. Rafael Lanaro (CCI/UNICAMP – SP) 
1ª Tesoureira: Profa. Dra. Gisele Augusto Rodrigues de Oliveira (UFG – GO) 
2º Tesoureiro: Dr. Rony Anderson Rezende Costa (PC – PA)  
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 Parabenizamos a Gestão SBTox 2016-2017  

 
A gestão 2016-2017 da Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTox), composta pelos profissionais e   
cargos: 
 
Presidente: Danielle Palma de Oliveira (SP) 
Vice-Presidente: Mauricio Yonamine (SP) 
Secretaria-Geral: Solange Cristina Garcia (RS) 
1o. Secretário: Tiago Franco de Oliveira (SP) 
2o. Secretário: Paula da Silva Kujbida (RN) 
1

o
. Tesoureiro: Rafael Menck de Almeida (SP) 

2o. Tesoureiro: Gisele Augusto Rodrigues de Oliveira (GO) 
 
Sem dúvida alguma realizou um belíssimo trabalho, e contribuiu para o desenvolvimento da toxicologia e 
de nossa SBTox. A gestão que passou com muita determinação por vários momentos difíceis, encerra 
este biênio com sensação de dever cumprido, e deseja a nova diretoria muito sucesso e determinação 
para os próximos desafios!  
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Entre os dias 22 a 26 de janeiro de 2018, irá ocorrer a sétima edição da Escola de Verão em Toxicologia, realizada 
pelo Programa de Pós-Graduação em Toxicologia em parceria com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ri-
beirão Preto (FCFRP/USP).   
A primeira edição foi em 2012 e foi idealizada para divulgar as linhas de pesquisa dos pesquisadores e pós-

graduandos do PPG junto a alunos de graduação, previamente selecionados entre inúmeros inscritos, de várias 

regiões do país com interesse em seguir pesquisas futuras em Toxicologia. O evento oferece 25 vagas para alunos 

de graduação ou recém-formados para que tenham a chance de participar de palestras proferidas principalmente 

por pós-graduandos e pós-doutorandos do PPG em Toxicologia, além dos orientadores do programa. Os participan-

tes também realizaram cursos experimentais, onde os pós-graduandos demonstram experimentos avançados em 

Toxicologia, utilizando a infraestrutura dos laboratórios coordenados pelos orientadores do PPG em Toxicologia. É 

importante destacar que alguns alunos atuais do PPG em Toxicologia decidiram ingressar no PPG, após a partici-

pação na Escola de Verão em Toxicologia, demonstrando a real integração da pós-graduação com a graduação de 

diversas Instituições de Ensino Superior o Brasil.  

Nesta edição, contamos com a participação de alunos representando as cinco regiões do Brasil, provenientes do 

Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba Paraná, 

Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergi-

A VII Escola de Verão em Toxicologia (EVTox) da FCFRP/USP 
acontecerá entre 22 e 26 de Janeiro de 2018!  

SBTOX HOMENAGEIA MEMBROS ILUSTRES 

Na abertura do XX Congresso Brasileiro de Toxicologia, 

a SBTox concedeu o prêmio "MEDALHA PROFA. ES-

THER DE CAMARGO FONSECA MORAES", ao Prof. 

Dr. Dermeval de Carvalho. Esta premiação, instituída no 

XVII Congresso Brasileiro de Toxicologia (Ribeirão Preto, 

SP, 2011) é o reconhecimento máximo da SBTox a pes-

soas com uma longa história e de distintas contribuições 

para a Toxicologia brasileira. Esta premiação é concedi-

da a cada dois anos durante o CBTox, sendo o premiado 

o nome mais votado entre os sócios.  

Adicionalmente, em reconhecimento à dedicação e 

esforço para o desenvolvimento da Toxicologia no 

Brasil, especialmente no fortalecimento da SBTox, 

durante a Assembleia Geral em Goiânia, concede-

mos à Profa. Dra. Silvia Berlanga de Moraes Bar-

ros o título de Sócia Honorária da Sociedade Brasi-

leira de Toxicologia. 
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NOTA DE PESAR 

É com profunda tristeza que, em nome da Sociedade Brasileira de Toxicologia, manifesto pesar pela morte da dou-

toranda do Programa de Pós-Graduação em Toxicologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Pre-

to (FCFR/USP), Lívia Hernandes.  

Lívia era egressa do curso de Farmácia-Bioquímica da FCFRP/USP e iniciou sua carreira na Toxicologia no Labora-

tório de Nutrigenômica da mesma Unidade em 2008, quando foi Bolsista de Iniciação Científica PIBIC/CNPq, sob 

orientação da Profa. Dra. Lusânia Maria Greggi Antunes. Permaneceu no mesmo laboratório no mestrado e iniciou 

o doutorado, ambos com bolsa Fapesp.  

Foi uma aluna muito ativa e um destaque no PPG, participando de eventos internacionais como: SOT e EUROTOX. 

Neste último, foi selecionada para apresentação oral.  Além disso, recebeu o prêmio de “Melhor pôster da área bá-

sica no VII International Symposium of Graduate and Research (2016 SINPOSPq), FCFRP/USP”. Ainda que sua 

carreira tenha sido precocemente interrompida, é primeira autora do artigo “In vivo assessment of the cytotoxic, ge-

notoxic and antigenotoxic potential of maná-cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal) fruit”. Food Research International, 

v. 62, p. 121-127, 2014. Além de coautora de nove artigos publicados em revistas internacionais e dez resumos a-

presentados em eventos nacionais e internacionais.  

Infelizmente, no dia 26 de outubro de 2017, ela perdeu a batalha contra o câncer de mama, contra o qual lutou bra-

vamente desde 2014. Lívia ficou conhecida por criar o Blog “Com que lenço eu vou?”, que de forma delicada e bem 

humorada incentivava outras pacientes e dava várias dicas, desde alimentação até como usar lenços.  

Sua lição de humildade e amor ao próximo foi mais além.  Lívia era madrinha do projeto “Lencinho com Carinho”, 

que arrecada e distribui lenços gratuitamente para pacientes com câncer de mama. 

Assim, manifestamos nossa tristeza não só pela perda de um grande potencial na Toxicologia, mas também de um 

ser humano incrível. Fechamos essa nota de pesar com a frase que ela sempre escrevia em suas postagens: “Não 

desista, sempre insista" 

Danielle Palma de Oliveira  
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A Biomedicina é uma das profissões mais novas na 
área da saúde. O curso que em 2017 completou 51 a-
nos de existência, e foi criado visando formar profissio-
nais docentes e pesquisadores para os cursos de odon-
tologia e medicina, hoje possui mais de 35 áreas para 
habilitação e atuação profissional. Dentre estas áreas 
está a toxicologia. No Brasil, o número de biomédicos 
atuantes em toxicologia ainda é pequeno. No entanto, 
além dos profissionais inseridos nas pós-graduações e 
como docentes e pesquisadores em Universidades, 
muitos biomédicos habilitados em análises clínicas es-
tão inseridos no mercado da toxicologia analítica, expe-
rimental, regulatória, entre outras. Com a crescente de-
manda por profissionais capacitados, o mercado de 
trabalho para a toxicologia, independentemente da gra-
duação, necessita de bons profissionais, engajados, 
responsáveis, e que saibam trabalhar e contribuir em 
equipe. A biomedicina acredita na toxicologia, e tem 
desprendido esforços positivos para o apoio e divulga-
ção desta importante ciência.  
 
Éric Diego Barioni  
Mestre em Toxicologia e Análises Toxicológicas pela FCF /
USP 
Coordenador do curso de Biomedicina na Universidade de 
Sorocaba – Uniso. Coordenador do curso de Pós-Graduação 
em Análises Clínicas do IPESSP, Coordenador Geral do Cor-
po Editorial do boletim INFOTOX, Delegado Regional do Con-
selho Regional de Biomedicina – 1ª Região (CRBM-1) em 
Sorocaba – SP, e Presidente da Comissão de Toxicologia do 
CRBM-1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não se esqueça: PLÁGIO É 

CRIME! 

Respeite os direitos do autor. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

A Biomedicina e a Toxicologia 
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A partir de agora, associado SBTox 
terá ainda mais vantagens com as 
empresas parceiras da Sociedade 
Brasileira de Toxicologia.  

 

Confira abaixo nossa lista de 

empresas e suas vantagens: 

A s s o c i a ç ã o  B r a s i l e i r a  d e 
Biomedicina (ABBM) 
 
 

A A s s o c i a ç ã o  B r a s i l e i r a  d e 
Biomedicina (ABBM), nasceu do 
trabalho de colegas Biomédicos e, 
hoje, luta para se tornar referência 
na representação dos Biomédicos 
do Brasil. Com sede provisória em 
São Paulo (CRBM1) e também em 
B r a s í l i a  ( C F B M) ,  o n d e  s ã o 
r e a l i z a d a s  a t i v i d a d e s 
a d m i n i s t r a t i v a s ,  c u l t u r a i s 
científicas e de congraçamento 
profissional, a ABBM possui todas 
a s  c o n d i ç õ e s  p a r a  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  d e  s u a s 
atividades.  
Associados SBTox terão descontos 
e s p e c i a i s  n o s  e v e n t o s  e 
congressos  o rgan i zados  pe la 
A s s o c i a ç ã o  B r a s i l e i r a  d e 
B i o m e d i c i n a  ( A B B M ) .  O s 
descontos serão estipulados de 

acordo com cada evento e, ao 
entrar em contato com a ABBM, o 
assoc iado  SBTo x deverá  se 
a p r e s e n t a r  p a r a  r e c e b e r  o 
benefício. 
 
Acesse o site:  
www.abbm.or.br 
_______________________ 
 
United Idiomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundada em 2008,  a United 
Idiomas é referência de ensino do 
idioma inglês para adultos. Com 
mais de 28 franquias espalhadas 
pelo Brasil, infraestrutura completa 
e metodologia de ensino exclusiva, 
a United é escola para quem tem 
pressa, mas não tem tempo a 
perder. 
Associados SBTox terão descontos 
especiais, equivalentes a da tabela 
vigente, nomeada como tabela F 
2016, com os valores abaixo: 
 
Alunos regulares: 
Matrícula de R$ 754,00 + 18 
mensalidades de R$ 754,00 
Alunos da parceria: 
Matrícula de R$ 389,00 + 18 
mensalidades de R$ 468,00, porém, 
com desconto de R$ 200,00 para os 

pagamentos realizados até cinco dias antes 
do vencimento da fatura. 
Material didático: 
À vista R$ 1396,00 ou em 12 x de R$ 
128,00 (cheque ou cartão  
 
Visete o site: 
www.unitedidiomas.com 
_________________________ 
 
Thermas Water Park 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerado um dos mais modernos e 
completos empreendimentos de lazer e 
diversão do estado de São Paulo, o 
Thermas Water Park, localizado na 
Estância Turística de São Pedro, foi 
idealizado há mais de 35 anos pelo 
Grupo J. Andrade para oferecer 
diversas atividades aos seus milhares 
de sócios e visitantes durante todas as 
estações do ano.  
Com uma filosofia totalmente voltada ao 
entretenimento e lazer, o Thermas 
Water Park teve seu local escolhido 
devido às belezas naturais da região e 
também por conta das águas medicinais 
da Estância.  
 
Associados SBTox: 
10% de desconto na aquisição de 
ingressos Day Use e/ou passaporte. 

FACILIDADES PARA O ASSOCIADO SBTox: CONTRATOS DE CONVÊNIO 

Próximos eventos de Toxicologia 

 

2018 

 

Society of Toxicology’s 57th Annual Meeting 
11–15 de Março, 2018  / San Antonio, Texas, USA 

Website: https://www.toxicology.org/events/am/AM2018/

General-Information.asp 

 

10th Congress of Toxicology in Developing Countries 

18–21 Abril, 2018 / Belgrade, Serbia 

Website: http://www.ctdc10.rs/ 

 

8th International Congress of ASIATOX (ASIATOX- VIII) 

Hosted by Thai Society of Toxicology 

 17–20 Junho, 2018 / Pattaya, Thailand 

Website: www.asiatox.com 

 

 54th EUROTOX 

2–6 Setembro, 2018 / Bruxelas, Belgium 

Website: www.eurotox2018.com 

American College of Toxicology’s 39th Annual Meeting 
4–7 Novembro, 2018 / Palm Beach, Florida, USA 

 

2019 

XV International Congress of Toxicology 

15-18 Julho, 2019 Honolulu, Hawaii 

Website: http://toxicology.org/events/ict/

index.asp 

 

XXI Congresso Brasileiro de Toxicologia 

Águas de Lindóia 

Website: https://www.facebook.com/Cbtox2019-

1247792511992416/?ref=page_internal 

http://www.asiatox.com/img/asiatox2018.png
http://www.eurotox2018.com/


do sobre diversos assuntos 
relacionados à Toxicologia, 
ofertas de emprego, eventos 
importantes da área, cursos, 
oportunidades, etc.     
    

 Ciência 

*Tenha acesso as edições da 
Revista Brasileira de Toxico-
logia digitlizadas  (todo o 
acervo estará disponível até 
dez de 2015) e mantenha-se 

informado das recentes pes-
quisas de colegas na área 
de Toxicologia recebendo 
eletronicamente as novas 
edições da Applied Research 
in Toxicology. 

 Anuidade 

*O valor da anuidade para 
profissionais (sócio efetivo) é 
de R$ 200,00 e para estu-
dantes é de R$ 90,00 (os 

estudantes deverão encami-
nhar cópia da declaração de 
estudante via fax (11) 3031-
1857 ou por e-mail secreta-
ria@sbtox.org.br.    
 
    

 Participação 

*Seja parte de um grupo 
influente de especialistas e 
auxilie no crescimento da 
Toxicologia como ciência 

indispensável para a melho-
ria da qualidade de vida 
das pessoas.    

Anuidade e Vantagens de ser sócio 
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 Descontos 

*Ganhe descontos em even-
tos científicos patrocinados 
pela Sociedade Brasileira de 
Toxicologia. *Descontos em 
cursos de especialização em 
Toxicologia pelas: Faculda-
des Oswaldo Cruz (São Pau-
lo), Universidade FEEVALE 
(Novo Hamburgo - RS), FHO-
/UNIARARAS (Araras - SP) 
 

 Opinião - ouça e seja 

ouvido 
*Participe ativamente dos 
fóruns de discussão e comuni-
cações do grupo e deixe sua 
importante opinião nos diver-
sos assuntos de interesse da 
Toxicologia e da Sociedade. 

 Informação 

*Receba o Informativo SB-
TOx e mantenha-se informa-

SIGA-NOS NO FACEBOOK 
 

https://www.facebook.com/SBTOX 

Ajude-nos a fazer este informativo. 
 

Envie notícias, eventos, vagas de 
estágio e empregos, etc. para o  

e-mail:  
 

secretaria@sbtox.org 
 

colocando como assunto:  
Informações para o INFOTOX 

Totalmente reformulado, o site da Sociedade 

Brasileira de Toxicologia (SBTox), traz inúmeras 

facilidades ao associado. Nele, além de notícias 

atualizadas, você encontrará informações sobre 

os principais e mais conceituados cursos de pós-

graduação, lato sensu e stricto sensu, do país, 

eventos nacionais e internacionais, parcerias, 

convênios, assistência toxicológica, entre outros. 

 

Acessse agora: 

www.sbtox.org 

VOCÊ CONHECE O NOVO SITE DA SBTox? 



Sócios institucionais:  
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Av. Prof. Lineu Prestes, 580 Bloco 13b  

Cidade Universitária - SP 

CEP.: 05508-000 

 

 

Tel: (+5511) 3031-1857 

E-mail: secretaria@sbtox.org 

Contate a SBTox: 
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 A SBTox é filiada à:  

 


