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Um outro componente 
importante da associação à 
SBTox é a participação de 
seus associados na reunião 
bianual da Sociedade; assim 
tivemos a oportunidade de, 
ao executar o CBTox deste 
ano juntamente com o 
Congress of Developing 
Countries da IUTOX, 
oferecer Travel awards 
àqueles que se 
candidataram, sendo que 
era fundamental para 
concorrer ao Prêmio uma 
carta da Sociedade em que 
são filiados. Com esta 
iniciativa tentamos viabilizar 
a participação de mais 
associados em nosso evento 
em um momento difícil para 
a economia e com 
diminuição de fomentos a 
estudantes e pesquisadores. 
Assim com a aproximação 
de nosso Congresso, e a 
possibilidades de contatos 
profissionais e científicos 
que nos aguardam, me 
despeço esperando encontrá
-los em breve em Natal, 
garantindo que o programa 
científico foi elaborado 
levando em consideração 
todas as propostas enviadas 
a nós e com a presença 
confirmada de renomados 
pesquisadores nacionais e 
internacionais dentro da 
Toxicologia. 
 

Prezados Membros da 
SBTOx, 
 
Desde sua criação em 1972, 
a Sociedade Brasileira de 
Toxicologia sempre buscou  
alavancar a Toxicologia no 
Brasil como ciência. Para 
obter esse reconhecimento, 
tanto pela mídia como pela 
população em geral, 
diferentes ferramentas tem 
sido utilizadas pelas 
diretorias da SBTox, como o 
apoio à organização bianual 
do Congresso Brasileiro de 
Toxicologia e a publicação 
do seu periódico científico. 
No entanto, para que a 
SBTox consiga cumprir seu 
papel como representante 
dos Toxicologistas no Brasil, 
é imprescindível   a 
participação e ampliação do 
quadro associativo. Visando 
obter maior adesão, 
definimos metas e lançamos 
campanhas na tentativa de 
trazer cada vez mais 
associados para a nossa 
Sociedade. Mas ainda 
assim, nosso número geral 
continua o mesmo. Assim, 
em vez de nos 
concentrarmos em como 
trazer mais associados para 
a SBTox, devemos nos 
perguntar "como podemos 
agregar vantagens à 
associação para que mais 
pessoas tenham interesse 
em fazer parte da sociedade 
e menos queiram deixá-

la?". 
Foi com isso em mente que 
estamos colocando alguns 
novos projetos em 
andamento, e este 
informativo é um deles. O 
INFOTOX, vem para ser 
uma fonte de atualização de 
informações para os sócios 
da SBTox, e assim 
convidamos a todos para 
enviarem notícias, vagas de 
estágio e emprego, 
publicações científicas e 
livros publicados, além de 
outros assuntos que 
julgarem importante na 
área, para que possamos 
preparar as futuras edições. 
Outras ações, como a 
digitalização dos volumes da 
antiga Revista Brasileira de 
Toxicologia e dos anais de 
eventos anteriores estão em 
andamento.  
Novas parcerias também 
estão aos poucos sendo 
estabelecidas, firmamos por 
exemplo um convênio com a 
Fundação Hermínio Ometto 
– UNIARARAS que concede 
descontos aos associados da 
SBTox no seu curso de 
especialização em 
Toxicologia. 
Mas, vale lembrar que para 
que nosso caminho seja de 
sucesso, a participação de 
todos os sócios é de 
extrema importância, assim 
convido a todos que tenham 
alguma sugestão, a nos 
enviar pelo email:  
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Comparison of two yeast 
bioluminescent assays 
applied to water 
monitoring of estrogenic 
activity 
Melanie L. Eldridge, Daniela 
D. França, Cassiana C. 
Montagner,Gilson A. 
Quináglia, Gary Sayler, 
Wilson F. Jardim, Gisela A. 
Umbuzeiro. 

Baicalein can be a great 
antioxidant, but it can 
impair mitochondrial 
bioenergetics and cause 
cytotoxicity at high 
concentrations 
Murilo Pazin, Tatiana Belini 
Andreo, Lilian Cristina 
Pereira, Mariana Furio 
Franco Bernardes, Raíssa 
Santos Ferrari, Daniel 
Junqueira Dorta. 
 
Long term exposure to low 
levels of Manganese 
Chloride improves the 
activity and expression of 
antioxidant enzymes in 

adrenal gland of adult rats 
Ana Paula Lausmann Ternes, 
Ana Paula Zemolin, Daiane 
Francine Meinerz, Douglas 
Oscar Ceolin Mariano, Emily 
Pansera Wakzuk, Katiane 
Raquel Müller, Gustavo 
Felipe da Silva, Antônio 
Batista Pereira, João Batista 
Teixeira da Rocha, Jeferson 
Luis Franco, Thaís Posser. 
 
Biological monitoring in 
Brazilian workers 
occupationally exposed to 
different xenobiotics 
Natália Brucker, Angela 
Moro, Mariele Charão, 
Guilherme Bubols, Flávia V. 
Thiesen, Solange C. Garcia. 

Development of a rapid 
method for blood alcohol 
concentration levels and its 
application in a population 
group exposed to 
controlled doses 
Arthur de Mello Prates, Ana 
Cristina Simões Rosa,Paula 
de Novaes Sarcinelli, 

Jefferson Jose Oliveira 
Silva, Claudio Cerqueira 
Lopes, Sergio Rabello Alves. 
 
Simple and fast headspace
-gas chromatographic 
determination of formic 
acid in urine: application to 
the assessment of 
occupational exposure to 
formaldehyde 
Giovana Piva Peteffia, 
Luciano Basso da Silva, 
Roberta Zilles Hahn, Marina 
Venzon Antunes, Liliane 
Rhoden, Marita Elias 
Anschau, Anelise Schneider, 
Eduarda Trevizani 
Valandro, Rafael Linden. 
 
Telomere length: what it 
could tell us?Vivian 
Francília Silva Kahl, Michael 
Fenech, Daniel Simon, 
Juliana da Silva. 
 
The need of scientific 
based regulations of 
chemicals in water: A 
proposal for Brazil 
Gisela de Aragão 
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TESES DE 

DOUTORADO 

DEFENDIDAS NO 

PROGRAMA DE 

PÓS 

GRADUAÇÃO 

EM 

TOXICOLOGIA 

DA FCFRP /USP 

(RIBEIRÃO 

PRETO) 

Teses de Doutorado em Toxicologia  - 2015  
Aluno: Caroline Marroni Cremonez 
Orientador: Eliane Candiani 
Arantes Braga 
 
Título: “Avaliação da expressão 
da Glicoproteína-P e sua influência 
na concentração de antiepilépticos 
no córtex temporal de pacientes 
com epilepsia refratária”. 
Aluno: Flávia Isaura de Santi 
Ferreira 
Orientador: Regina Helena Costa 
Queiroz 
Coorientador: Veriano Alexandre 
Júnior 

 
Título: “Desenvolvimento e 
validação de método para análise 
de drogas de abuso em urina 
empregando a microextração 
dispersiva líquido-líquido (DLLME) e 
cromatografia em fase gasosa”. 
Aluno: Thiago Branco Hanna 
Orientador: Bruno Spinosa de 

Martinis 
 
Título: “Humor vítreo: uma 
alternativa para investigação de 
drogas de abuso postmortem”. 
Aluno: Mariana Dadalto Peres 
Orientador: Bruno Spinosa de 
Martinis 
 
Título: “Avaliação do efeito protetor 
do beta-cariofileno em modelos 
celulares de doenças 
neurodegenerativas”. 
Aluno: Danilo Avelar Sampaio 
Ferreira 
Orientador: Antonio Cardozo dos 
Santos 
 
 
 

Título: “Influência da inibição da 
glicoproteína-P pela fluoxetina na 
disposição cinética dos 
enantiômeros da fexofenadina em 
parturientes e suas relações com a 
transferência placentária”. 
Aluno: Leonardo Santos Ribeiro 
Pinto 
Orientador: Vera Lúcia Lanchote 
 
Título: “Análise de canabinóides e 
cocaínicos em amostras de cabelo 
e sua correlação com sintomas 
psiquiátricos”. 
Aluno: Marcela Nogueira Rabelo 
Alves 
Orientador: Bruno Spinosa de 
Martinis 
 
Título: “Isolamento e 
caracterização estrutural e 
funcional de neurotoxinas presentes 
nas frações XIIA e XIIB da peçonha 
do escorpião Tityus serrulatus”. 



Título: “Estudo experimental 
da exposição ao PCB126 
sobre a indução de diabetes 
mellitus tipo II”. 
Aluno: Ana Lúcia Borges 
Shimada 
Orientador: Sandra Helena 
Poliselli Farsky 
 
T í t u l o :  “ E f e i t o s  da s 
nanocápsulas de núcleo 
l i p í d i c o  c o n t e n d o 

Teses de doutorado 2015 

Dissertações de Mestrado 2015 

Greggi Antunes 
Título: “Disposição cinética e 
transferência placentária 
dos enantiômeros da 
bupivacaína em parturientes 
portadoras do HIV em 
tratamento com 
antirretrovirais” 
Aluno: Marília Cristina 
Oliveira Souza 
Orientador: Vera Lúcia 
Lanchote 
 
 
 
 
 
 

 
Título: “Análise da 
qualidade e da contribuição 
dos laudos periciais 
toxicológicos no processo de 
investigação criminal e 
sentença judicial em casos 
envolvendo substâncias 
ilícitas”. 
Aluno: Ricardo Luís Yoshida 
Orientador: Bruno Spinosa 
de Martinis  

Título: “Avaliação da 
captação e acúmulo de 
arsênio em diferentes 
cultivares de arroz do 
Brasil”. 
Aluno: Ana Carolina 
Cavalheiro Paulelli 
Orientador: Fernando 
Barbosa Júnior  

 
Título: “Avaliação dos 
efeitos da curcumina sobre 
a hepatotoxicidade 
induzida pelo mercúrio em 
células humanas HepG2”. 
Aluno: Fabio Henrique Villa 
Pinto 
Orientador: Lusania Maria 
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DISSERTAÇÕES 

DE MESTRADO 

DEFENDIDAS NO 

PROGRAMA DE 

PÓS 

GRADUAÇÃO 

EM 

TOXICOLOGIA 

DA FCFRP / USP 

(RIBEIRÃO 

PRETO) 

TESES DE 

DOUTORADO 

DEFENDIDAS NO 

PROGRAMA DE 

PÓS 

GRADUAÇÃO EM 

TOXICOLOGIA E 

ANÁLISES 

TOXICOLÓGICAS 

DA FCF /USP 

(SÃO PAULO) 

Título:  “Aval iação de 
melanócitos humanos expostos 
ao inseticida carbaril e à 
radiação solar em cultura”. 
Aluno: Bianca Ferrucio 
Orientador: Silvia Berlanga 
de Moraes Barros 
Coorientador: Silvya Stuchi 
Maria Engler 

Título: “Efeito do herbicida 
glifosato sobre o crescimento 
e produção de metabólitos 
secundários em Microcystis 
a e r u g i n o s a  e 
C y l i n d r o s p e r m o p s i s 
raciborskii”. 
Aluno: Fabiane Dör 
Orientador: Ernani Pinto 
Júnior 

Título:  “Produção de 
quinurenina em modelos 
experimentais de restrição 
de sono e obesidade”. 
Aluno: Alexandre Fróes 
Marchi 
Orientador: Ana Campa 
 
Título: “Bioprospecção de 
cianobacterias brasileiras 
dirigidas à obtenção de 
cianopeptídeos inibidores de 
proteases”. 
Aluno: Fernanda Cristina 
Rodrigues de Paiva 
Orientador: Ernani Pinto 
Júnior 
 
 
 

Título: “Eficácia terapêutica 
de  nano cáps u la s  de 
metotraxato em glioblastoma 
murino: estudos in vivo e in 
vitro”. 
Aluno: Natalia Rubio Claret 
Pereira 
Orientador: Sandra Helena 
Poliselli Farsky  

Título: “Avaliação dos 
efeitos dos ligantes de TSPO 
(translocator protein 18kDa) 
na ativação de neutrófilos”. 
Aluno: Leonard De Vinci 
Kanda Kupa 
Orientador: Sandra Helena 
Poliselli Farsky 
 
Título: “Avaliação de risco 
de praguicidas em batata, 
cenoura, e mandioquinha na 
área de São José do Rio 
Pardo utilizando o método 
de QuEChERs por LC-MS/
MS”. 
Aluno: Michelli Pastrello 
Orientador: Elizabeth de 
Souza Nascimento 
 

DISSERTAÇÕES 

DE MESTRADO 

DEFENDIDAS NO 

PROGRAMA DE 

PÓS 

GRADUAÇÃO EM 

TOXICOLOGIA E 

ANÁLISES 

TOXICOLÓGICAS 

DA FCF /USP 

(SÃO PAULO) 



51st Congress of the Euro-
pean Societies of Toxicolo-
gy (EUROTOX 2015) 
September 13–16, 2015 
Porto, Portugal 
Web-
site: www.eurotox2015.com 
 
XIX Argentine Congress of 
Toxicology and Meeting of 
the Latin American Associ-
ation of Mutagenesis, Car-
cinogenesis, and Environ-
mental Teratogenicity 
(ALAMCTA) 
Organized by the Argentine 
Toxicological Association 

September 15–18, 2015 
Buenos Aires 
Web-
site: www.ataonline.org.ar 
 
13th European Congress of 
Toxicologic Pathology 
in collaboration with the 
British Society of Toxico-
logical Pathology 
September 22–25, 2015 
Surrey, United Kingdom 
Web-
sites: www.eurotoxpath.org 
and www.bstp.org.uk 
 

Environmental Mutagene-
sis and Genomics Society 
(EMGS) 46 th Annual Meet-
ing 
September 26–30, 2015 
New Orleans, Louisiana 
Website: emgs-us.org/
AM2015 
 
American College of Toxi-
cology 36th Annual Meet-
ing 
November 8–11, 2015 
Summerlin, Nevada 
Website: www.actox.org/
am/am2015 

Em parceria com a IUTOX, a 
Sociedade Brasileira de 
Toxicologia apresenta: Water 
Security: Integrating Lessons 
Learned for Water Quality, 
Quantity and Sustainability.  O 
New Water Security Course 
será realizado na cidade de 
Natal/Rio Grande do Norte 
- Brasil, entre os dias 4 e 6 
de novembro de 2015.  

 

 

 

 

 

As vagas são limitadas. 
Portanto, garanta a sua 

através do site: 
www.iutox.org 

Próximos Eventos em Toxicologia - 2015 

Satellite Meeting — New Water Security Course 

XIX Congresso Brasileiro de Toxicologia /  
9th Congress of  Toxicology in Developing Countries 

do Norte - Brasil. 

Realizado a cada três anos, 
o CTDC é promovido pela 
IUTOX, e organizado por 
uma das  Soc iedades 
membro. Sua primeira 
edição foi realizada na 
Argentina e coordenada 
pelo Dr. José Alberto Castro, 
com o objetivo de criar um 
fórum de discussões sobre os 
problemas toxicológicos dos 
países em desenvolvimento, 
promover o intercambio de 

i n f o r m a ç õ e s  e n t r e 
Toxicologistas de todo 
mundo, especialmente entre 
os profissionais das regiões 
em desenvolvimento. Outros 
CTDCs foram realizados em 
países em desenvolvimento 
na Ásia, África do Sul e 
Europa.  

 

( h t t p ://www. i u t ox .o rg/
ctdc.asp)  

A Sociedade Brasileira de 
Toxicologia (SBTox) e a 
International Union of 
Toxicology o convidam a 
participar do 9th Congress of 
Toxicology in Developing 
Countries (IX CTDC)  e do XIX 
Congresso Brasileiro de 
Toxicologia, que serão 
realizados conjuntamente 
entre os dias 07 a 10 de 
Novembro de 2015, no 
Centro de Convenções da 
cidade de Natal/Rio Grande 
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Está aberto o período para 
a indicação de possíveis 
profissionais na área  da 
Toxicologia para o Prêmio 
Medalha Profa. Esther de 
Camargo Fonseca Moraes . 
As indicações deverão ser 
feitas até 30/09/2015 pelo 
e - m a i l : 
diretoria@sbtox.com.br , 
onde além do nome do 
indicado, deve-se enviar uma 
breve justificativa da sua 
indicação.  

Esta premiação é o 
reconhecimento máximo da 
SBTox a pessoas com uma 
longa história de distintas 

contr ibu ições para a 
toxicologia brasileira. Além 
disso, esta medalha é uma 
homenagem à profa. Esther, 
pioneira na implantação da 
Toxicologia no Brasil e uma 
referência no ensino da 
Toxicologia no país.   

Esta premiação é dada a 
cada dois anos durante o 
Congresso Brasileiro de 
Toxicologia, e todos os 
membros da sociedade 
podem fazer suas indicações 
para o próximo laureado. 

 

 

 

Premiados: 

 

2011 — Profa. Dra. Maria 
Elisa Pereira Bastos de 
Siqueira (Alfenas/Minas 
Gerais) 

 

2013 — Profa. Dra. Silvia 
Berlanga de Moraes Barros 
(São Paulo/São Paulo) 

 

PRÊMIO: “Medalha Profa. Esther de Camargo Fonseca Moraes” 

Disseminando a Toxicologia - VI EITOX (FCF-USP/SP) 
palestras, distribuídas em 6 
d i f e r e n t e s  m ó d u l o s : 
Imunotoxicologia, Toxicologia 
Ambiental, Neurotoxicologia, 
Toxicologia Analítica e 
Forense, Metabolismo REDOX 
em Toxicologia e Outras 
faces da Toxicologia.  
 
A IV EITox contou com a 
participação de 36 alunos, 
vindos de 18 cidades de 7 
diferentes Estados brasileiros 
(São Paulo, Rio Grande do 
Su l ,  Bah ia ,  Para íba , 
Maranhão, Paraná e Goiás). 

A diversidade do público 
t a m b é m  p ô d e  s e r 
evidenciada através das 
d i f e re n te s  á reas  de 
formação dos participantes, 
uma vez que  hav ia 
estudantes de 8 diferentes 
cursos de Graduação ou 
Tecnólogos, o que refere 
quão ampla e multidisciplinar 
é a Toxicologia e permitiu 
criar um ambiente propício 
para a troca de experiências 
muito valiosa durante as 
discussões.  

A IV Edição da Escola de 
Inverno em Toxicologia 
(EITox) aconteceu de 20 a 24 
de Julho de 2014 no 
Auditório Paulo Carvalho 
Ferreira, na Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas – 
USP. A programação do 
evento consistiu de 26 

Profa. Dra. Esther de 
Camargo  

Disseminando a Toxicologia -  EVTox (FCFRP-USP/RP) 

A Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto, bem como seu 
Programa de Pós-graduação 
em  Tox i co log ia  vem 
g a l g a n d o  e s p a ç o 
privilegiado quanto à 
formação de pessoas para a 
docência e pesquisa, para 
atuação em instituições de 
ensino público ou privado, 
f o r m a ç ã o  e / o u 
desenvolvimento de recursos 
humanos nas diversas áreas 
da Toxicologia para atuação 
na solução de problemas 
relativos ao emprego seguro 
das substâncias químicas, 

além de proporcionarem o 
f o r t a l e c i m e n t o  d a 
Toxicologia no País.  

Dessa forma, o “curso de 
verão” da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto  visa 
instrumentalizar o estudante 
do curso de Farmácia e 
outras áreas da saúde com 
ferramentas básicas para 
realização de futuras 
pesquisas na área de 
Toxicologia, através de um 
ciclo de palestras e cursos 
t e ó r i c o - p r á t i c o s  q u e 
promoverão a difusão de 
c o n h e c i m e n t o s , 

aprimoramento científico e 
acadêmico voltados para a 
construção de projetos 
científicos, metodologias 
específicas e difusão dos 
conhecimentos produzidos. 

A 5a edição acontecerá entre 
25 e 30 de janeiro de 2016. 

Mais informações pelo site 

http://www.evtox.com.br  

 

INSCRIÇÕES SERÃO 

ABERTAS EM  

OUTUBRO/2015 



Entre os desafios da 
Toxicologia no país, a 
análise de substâncias 
psicoativas em matrizes 
biológicas não usuais, como 
cabelo e pelos, está entre as 
mais relevantes na 
atualidade. A inexistência de 
informações baseadas em 
conhecimentos científicos e 
disponíveis em língua 
portuguesa favorece a falta 
de uniformidade existente 
nos processos adotados para 
tais análises. 
Assim, este documento 
contendo surge da 
percepção desta Sociedade 

do atual aumento de 
demanda para este tipo de 
análise, em sua maioria no 
âmbito  forense,  além da
necessidade de 
padronização dos processos 
analíticos, iniciando no 
momento da coleta e 
findando na interpretação 
dos resultados e 
favorecendo, desta forma, a 
reprodutibilidade de 
resultados em diferentes 
laboratórios. 
Assim as Diretrizes aqui 
propostas tem o objetivo de 
prover à sociedade o 
conhecimento das condições 

adequadas para a 
realização de tais 
procedimentos e ainda 
fornecer subsídios para os 
tomadores de decisão. 
Adicionalmente, a publicação 
deste documento faz cumprir 
algumas das premissas desta 
Sociedade Científica, como a 
contribuição para divulgação 
da toxicologia e suas 
análises como ciência, por 
meio da divulgação de 
trabalhos técnicos e 
científicos na área, 
congregando sempre 
profissionais e organizações 
atuantes nas diversas áreas 

nos diversos assuntos de 
interesse da Toxicologia e 
da Sociedade. 

• Informação 
Receba o Informativo SBTOx 
e mantenha-se informado 
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 
Toxicologia digitlizadas  
(todo o acervo estará 
disponível até dez de 2015) 
e mantenha-se informado 
das recentes pesquisas 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 
estudantes é de R$ 90,00 (os 
estudantes deverão 
encaminhar cópia da 
declaração de estudante via 
fax (11) 3031-1857 ou por 
e-mail 
secretaria@sbtox.org.br.    
 
    
Participação 
* Seja parte de um grupo 
influente de especialistas e 
auxilie no crescimento da 
Toxicologia como ciência 
indispensável para a 
melhoria da qualidade de 
vida das pessoas.    

"Diretrizes para análises de substâncias psicoativas em amostras 
de cabelo e pelo: coleta e análise”  - Documento SBTox 

Anuidade e Vantagens de ser sócio 
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O documento pode ser 
acessado por todos no site 
da SBTox. 
 
www.sbtox.org.br 
 

É ainda com grande 
satisfação que informamos 
que o DENATRAN nos 

solicitou autorização para 
utilizar nosso documento 
durante a elaboração de 
normas deste órgão. 

• Descontos 
 
*  Ganhe descontos em 
e v e n t o s  c i e n t í f i c o s 
p a t r o c i n a d o s  p e l a 
Sociedade Brasileira de 
Toxicologia  
*  Descontos em cursos de 
e s p e c i a l i z a ç ã o  e m 
T o x i c o l o g i a  p e l a s : 
Faculdades Oswaldo Cruz 
(São Paulo), Universidade 
FEEVALE (Novo Hamburgo - 
RS ) ,  FHO/UN IARARAS 
(Araras - SP) 
 

• Opinião - ouça e seja 
ouvido 

 
* Participe ativamente dos 
fóruns de discussão e 
comunicações do grupo e 
deixe sua importante opinião 

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:  
 

secretria@sbtox.org.br 
 

colocando como assunto:  
Informações para o INFOTOX 



Sócios institucionais:  

 

    O  B O L E T I M  T R I M E S T R A L  D A  S O C I E D A D E  B R A S I L E I R A  D E  T O X I C O L O G I A  

INFOTOX  

Categoria Prata 

Categoria Bronze 

Categoria Ouro 

Av. Prof. Lineu Prestes, 580 Bloco 13b  
Cidade Universitária 
CEP.: 05508-000 

 
Tel:  +55 11 3031-1857 
Cel: +55 11 9 8754-2508 
Email: secretaria@sbtox.com.br 

Contate a SBTox: 
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