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ter representado a SBTOX 

durante seu mandato 

recentemente finalizado. 

Destaco ainda minha eleição 
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junto ao Comitê Executivo da 

IUTOX, na qual terei a honra 
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É com muita alegria e orgulho 
que abro a quinta edição do 
INFOTOX, uma iniciativa 

concretizada na gestão 
anterior e que agora está em 

franco desenvolvimento, 
graças ao empenho de nossos 

colaboradores. Nesta edição, 
destaco a matéria do Prof. 

Carlos E. Matos dos Santos 
que traz à tona a importância 
da Avaliação de Risco para 

garantir a segurança de 
pacientes que utilizam 

medicamentos provenientes de 
fabricação compartilhada. 

Adicionalmente, apresentamos 
o alerta da Perita Criminal da 

Superintendência de Polícia 
Técnico Científica do Estado 
de Goiás, Flávia Pine Leite, 

sobre os riscos da utilização 
das catinonas sintéticas, bem 

como o aumento de 
apreensões, o que traduz o 

aumento do uso.  
Após receber por diversas 

vezes um ―Alerta Geral‖ por 
meio de aplicativo de troca 
de mensagens, contendo 

boatos envolvendo substâncias 
químicas, nesta edição, resolvi 

escrever uma matéria sobre 
esse tema. Esses boatos se 

espalham com facilidade e 
cabe a nós, toxicologistas 

tentar reduzir o pânico e 

mostrar os dados científicos 
sobre os reais perigos dessas 

substâncias.  
Esta edição destaca ainda a 
disseminação do Bricking 

Science, um canal no YouTube 
desenvolvido para 

popularizar a ciência e 
mostrar os desafios do dia-a-

dia dos pesquisadores com 
bom humor.   

Estamos trazendo também 
uma matéria do Prof. Dr. 
Ricardo Gonçalves Cesar do 

Instituto de Geociências da 
UFRJ e coordenador do 

Laboratório de Ecologia e 
Ecotoxicologia de Solos 

(LECOTOX) sobre a 
necessidade da disposição 

sustentável de sedimentos de 
dragagem visando minimizar 
os impactos sobre os 

ecossistemas.  
Neste número do INFOTOX 

você pode conferir os 
próximos eventos em 

Toxicologia, além das teses e 
dissertações defendidas na 

nossa área.  

Encerrando esse editorial, eu 

gostaria de parabenizar a 

Profa. Dra. Silvia Berlanga de 

Moraes Barros por ter sido 

eleita para compor a nova 

Diretoria da IUTOX 

(International Union of 

Toxicology), bem como 
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 A fabricação compartilhada de produtos 
farmacêuticos é uma das possibilidades que pode representar 

custo-efetividade no processo de expansão e diversificação, 
com racionalização de atividades produtivas e aumento da 
competitividade no setor farmacêutico. Esta possibilidade já é 

considerada na Europa de acordo com diretrizes locais 
específicas.  

 A contaminação cruzada é uma das principais 
preocupações nestas instalações, e os contaminantes 

originados deste processo podem representar riscos ao invés 
dos benefícios esperados, o que demanda a aplicação de 

fundamentos de avaliação de risco para a validação de 
processos de limpeza, determinação de limites toxicológicos e 
outros, para atendimento aos requisitos de fabricação 

compartilhada.   
 A presença de contaminantes nas instalações pode 

ser resultado da liberação descontrolada de poeira, gases, 
vapores, aerossóis, reagentes, resíduos e outros, através de 

diferentes etapas e componentes dos processos (contaminação 
de equipamentos, roupas de proteção de operadores, falhas 

na limpeza etc.), demandando uma abordagem de avaliação 
e controle baseada no risco (risk-based approach).  
 Como medida para a redução de riscos, na Europa, 

é exigido que determinadas classes de produtos sejam 
fabricadas em instalações exclusivas ou segregadas, para 

"certos antibióticos, certos hormônios, certos citotóxicos, e 
certos medicamentos altamente ativos". Devido à inexistência 

de orientações para fabricantes em relação aos diferentes 
produtos individuais que podem ser incluídos dentro destas 

classes segregadas que podem ter agora a fabricação 
compartilhada, a European Medicine Agency (EMA) publicou o 
documento "Guideline on setting health based exposure limits 

for use in risk identification in the manufacture of different 
medicinal products in shared facilities", que passou a vigorar na 

Europa a partir de junho de 2015. Esta diretriz propõe um 
procedimento para o cálculo da Exposição Diária Permitida 

(Permitted Daily Exposure - PDE), através das etapas de (i) 
identificação de perigo e revisão de dados toxicológicos 

relevantes, (ii) identificação de efeitos críticos, (iii) 
determinação do Nível Sem Efeito Adverso Observado 
(NOAEL) dos endpoints considerados efeitos críticos, e (iv) 

aplicação de fatores de ajustamento, levando em conta as 
incertezas envolvidas. A equação para cálculo da PDE é a 

mesma proposta na diretriz Q3C(R5) - Impurities: guideline for 
residual solvents da ICH. A Exposição Diária Permitida (PDE) é 

um limite que representa a dose de uma substância específica, 
abaixo da qual é improvável que ocorram efeitos adversos à 

saúde durante o período vital. 
 O documento publicado pela EMA em 2014 define 
estes critérios para a caracterização de limites baseados em 

avaliação de risco para fins de validação de limpeza, já que 
revisões recentes nas diretrizes de Boas Práticas de 

Fabricação - BPF (capítulos 3 e 5) indicam a necessidade de 
uma avaliação baseada no risco toxicológico.  A 

caracterização destes limites proposta na diretriz da EMA é 
baseada em dados toxicológicos e/ou farmacológicos (clínicos 

ou não-clínicos), e serve tanto como ferramenta de validação 
de limpeza como ferramenta para identificação de fatores e 
pontos críticos. Neste caso, estes limites baseados na 

avaliação de risco permitem aferir se o procedimento de 

limpeza empregado (considerado uma medida de redução de 
risco) é hábil para a redução do agente ao nível considerado 

aceitável, garantir a segurança de pacientes potencialmente 
expostos.  
 Além de remeter às diretrizes de BPF, o guia faz 

referência a outros documentos úteis na caracterização dos 
limites, incluindo o documento "Guideline on the limits of 

genotoxic impurities" publicado pela EMA em 2006 que define 
critérios para o estabelecimento de níveis de impurezas 

mutagênicas que resultem em um risco aceitável, considerando 
os cenários de exposição previstos.  

 No Brasil, a fabricação compartilhada está prevista 

apenas para produtos para saúde, produtos de higiene, 

cosméticos e/ou alimentos, cuja fabricação em instalações e 

equipamentos pode ser compartilhada com medicamentos de 

uso humano, conforme a Instrução Normativa ANVISA/DC Nº 2 

de 04/08/2015, todavia, ainda não há diretrizes específicas 

para a fabricação compartilhada de medicamentos incluídos 

nas classes segregadas.  

 
Carlos E. Matos dos Santos 

Farmacêutico, toxicólogo e mestre em Saúde Pública pela USP. 

Professor de Toxicologia no curso de pós-graduação em 

Ciências Toxicológicas das Faculdades Oswaldo Cruz-SP. 

Gerente de estudos especiais da Intertox. E-mail: 

carlosematos@usp.br 

Exposição Diária Permitida (PDE): a Avaliação de Risco como 

ferramenta na fabricação compartilhada de medicamentos 
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 Dentre as novas substâncias psicoativas (new 
psicoactive substances - NPS) que vêm desafiando 

toxicologistas forenses, clínicos e as autoridades policiais e de 
saúde, as catinonas sintéticas constituem um grupo importante, 
uma vez que correspondem a uma fração significativa das 

NPS apreendidas anualmente no mundo todo. No ano de 
2015, das 75 novas substâncias identificadas, 20 pertenciam 

ao grupo das catinonas sintéticas – ficando atrás somente dos 
canabinoides sintéticos, para os quais 21 novos compostos 

foram reportados. Além disso, a quantidade de catinonas 
sintéticas apreendida, em quilogramas, vem aumentando ano 

a ano desde 2010. 
 As catinonas sintéticas são derivadas do composto 
natural catinona presente no vegetal Chata edulis (khat), 

originário da África oriental e península arábica. A primeira 
catinona sintética de que se tem registro, a metcatinona, 

surgiu na década de 30 como um fármaco antidepressivo, e 
desde então foi utilizada como droga de abuso. Entretanto, o 

boom das catinonas sintéticas se deu somente a partir do ano 
de 2005, quando ocorreu a primeira apreensão de metilona 

na Europa. Hoje, o grupo é bastante extenso: mais de 80 
catinonas sintéticas já foram identificadas. Os representantes 
mais conhecidos da classe são a mefedrona, pentedrona, 

metilona, MDPV, 4-MEC, alfa-PVP, dentre outras. 
 Estruturalmente, as catinonas estão relacionadas às 

fenetilaminas – a catinona difere da anfetamina somente 

pela presença de uma cetona no carbono β. Desta forma, as 

catinonas sintéticas atuam como estimulantes do sistema 
nervoso central. É sabido que a mefedrona, uma das 

catinonas sintéticas mais bem estudadas, induz a liberação de 
dopamina e serotonina no núcleo accumbens, além de inibir a 

recaptação de dopamina, serotonina e noradrenalina. 
 Estudos realizados com outro representante da 
classe, o MDPV, indicam que esta catinona sintética atua 

sobre a neurotransmissão dopaminérgica, serotoninérgica, 
noradrenérgica, e mais recentemente, demonstrou-se que 

exposições repetidas a MDPV podem alterar a expressão de 
receptores para glutamato do subtipo 1. Embora os achados 

para cada uma das moléculas possam dar uma ideia dos 
efeitos toxicológicos promovidos pela classe, não é possível 

extrapolar os resultados encontrados para todos os demais 
representantes – o que faz com que compreender os 
mecanismos de toxicidade das catinonas sintéticas (bem como 

das demais NPS) seja um enorme desafio. 
 Assim como a maioria das NPS, as catinonas 

sintéticas são comercializadas principalmente através da 
internet – em especial, através da dark web – sendo 

comercializadas sob a denominação de ―sais de banho‖ (bath 
salts) ou “plant food‖. Podem ser encontradas nas formas de 

comprimidos, cápsulas e pós, sendo utilizadas principalmente 
por via oral, intranasal ou intravenosa. Apesar de a via oral 
ser a mais comum, o uso de catinonas injetáveis cresceu entre 

os anos de 2009 e 2012. Segundo relatório anual emitido 
pela United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), em 

algumas localidades, usuários de drogas injetáveis têm 
trocado a heroína por NPS, especialmente catinonas sintéticas 

– o que se constitui em causa adicional de preocupação para 
as autoridades de saúde. 

 Nos últimos anos, foram veiculadas na internet 
notícias relacionando, de forma sensacionalista, o uso de 

catinonas sintéticas com manifestações de canibalismo. Há que 
se ressaltar, entretanto, que a relação de causa e efeito entre 

o consumo destas drogas e o canibalismo não encontra 
respaldo em estudos científicos.  
 Diversos casos de intoxicação fatal envolvendo 

catinonas sintéticas estão descritas na literatura. Entretanto, na 
maioria dos casos foram detectadas também outras drogas de 

abuso que podem ter contribuído para o desfecho fatal. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Flávia Pine Leite  
Farmacêutica Bioquímica 
Mestranda em Toxicologia e Análises Toxicológicas pela FCF/

USP/SP 
Perita Criminal (SPTC-GO) 

flavia.pine@gmail.com 
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 Boatos sobre diversos temas, seja a morte de alguém famoso, uma doença rara, tentativas de golpes ou mesmo 
brincadeiras ―inocentes‖, ocorrem mesmo antes da existência da internet. Quem não se lembra da história de que pessoas foram 

encontradas em banheiras com gelo após o roubo de um de seus rins? Claramente após o advento da internet e, com mais 
intensidade, após a popularização das redes sociais, a divulgação de histórias fantasiosas atingiram níveis absurdos. 
 Dentre esses boatos, muito estão relacionados com substâncias químicas, relatando diversos efeitos tóxicos graves; são 

batons com chumbo que causam câncer, medicamentos contendo substâncias há anos proibidas no Brasil, refrigerantes contendo 
substâncias que nem ao menos existem. Enfim, uma avalanche de histórias fantasiosas. 

 A mim não está claro a motivação que faz com que pessoas inventem informações falsas e alarmantes e divulguem em 
meios digitais. Isto seria para denegrir uma marca famosa? Para ajudar pessoas influentes? Para demonstração de poder? Por 

puro prazer em assustar pessoas desavisadas? Realmente não tenho a resposta, somente vejo um problema social e psicológico, 
independente da motivação. Esses boatos são rapidamente disseminados por pessoas assustadas e interessadas em proteger 

pessoas de seu círculo afetivo e, desta forma, os ―boateiros‖ se aproveitam da fragilidade das pessoas para espalhar suas 
invenções. Por isso, venho aqui para nos mobilizar e sugerir que antes de encaminharmos essas mensagens com conteúdos 
duvidosos, que chequemos a veracidade por meio de fontes confiáveis como a ANVISA ou a própria SBTox. Assim, evitamos que 

os ―boateiros‖ atinjam seus objetivos, que me parece ser espalhar pânico na população.  
Profa. Danielle Palma de Oliveira 

ALERTA GERAL 
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Bricking Science: você conhece? 
 Vida de pesquisador/pós-graduando não é fácil, a 
rotina envolve experimentos complexos sujeitos a falhas que, 

muitas vezes, não tem explicação.  
 
 O bom humor nessas situações é uma forma positiva 

de encarar esses desafios. Foi pensando nisso que foi criado, 
de peça em peça, o Bricking Science, um canal no YouTube 

que tem como desafio popularizar a ciência e ilustrar a rotina 
em laboratórios, com curtas, utilizando a técnica de Stop 

Motion e peças de Lego. 
 

 O stop motion é uma técnica de animação em que se 
captura imagens de pequenos movimentos, essas fotos são 
posteriormente transferidas para um programa de 

computador e a sucessão dessas imagens dá a impressão do 
movimento dos bonequinhos. Em teoria, não é diferente do 

que acontece em filmes, porém, como são usados menos 
quadros por segundo, um ar lúdico é incorporado ao filme, 

aliado às peças de Lego, é como pão com manteiga, não tem 
como dar errado.  

 
 Dentre os vídeos que estão publicados você poderá 
encontrar uma engraçada competição de pipetagem e um 

arquivo corrompido por um ser mágico ou imaginário que 
causa problemas reais. 

 
Ficou curioso?  

Visite o link https://www.youtube.com/c/BrickingScience. 

 
 As postagens são semanais, inscreva-se no canal 
para ficar sabendo das novidades! 
 

 

https://www.youtube.com/c/BrickingScience
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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: 

Associação Brasileira de 

Biomedicina (ABBM) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A  A s s o c i a çã 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 
administrativas, culturais científicas 

e de congraçamento profissional, a 
ABBM possui todas as condições 

para o desenvolvimento de suas 
atividades.  
Associados SBTox terão descontos 

especiais nos eventos e congressos 
o rgan i zados  pela As soc ia ção 

Brasileira de Biomedicina (ABBM). 
Os descontos serão estipulados de 

acordo com cada evento e, ao 
entrar em contato com a ABBM, o 

a s s o c i ad o  S B To x  de v erá  se 

a p r e s e n t a r  pa ra  re ce be 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 

especia i s ,  equ iva lentes  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. 

CURSO A DISTÂNCIA SOBRE SEGURANÇA DE NANOMATERIAIS 

FACILIDADES PARA O ASSOCIADO SBTox: CONTRATOS DE CONVÊNIO 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da United Nations Institute for Training and Research (UNITAR),  irá oferecer, 

entre os dias 17 de outubro e 04 de dezembro de 2016, o curso Introduction to Nanomaterial Safety: UNITAR E-Learning Course. 

O curso será oferecido no modo à distância, terá duração de 7 semanas, e sua estrutura curricular está baseada em estudos da 

Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM), bem como de outras organizações internacionais, tais como a 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).  

Outras informações poderão ser obtidas através do site:   

https://www.unitar.org/event/full-catalog/introduction-nanomaterial-safety-unitar-e-learning-course-1 

 

 



Toxicidade e disposição sustentável de sedimentos de dragagem: ecossistemas fluminenses pedem socorro 

continente. No Brasil, este tipo de abordagem é ainda 
relativamente escassa, principalmente no que se refere à 

fauna edáfica. A necessária padronização desses bioensaios 
às condições tropicais de solo e biota é ainda também um 
grande desafio. Vale lembrar que a análise química do 

contaminante no compartimento abiótico trata somente da 
disponibilidade ou mobilidade espacial do elemento ou 

substância tóxica no ambiente, e não representa 
necessariamente sua real toxicidade à biota. Neste sentido, o 

emprego de bioensaios na avaliação do risco ecotoxicológico 
associado a contaminações ambientais complementa os 

resultados das análises químicas, já que estes bioensaios 
apontam com mais segurança o grau de biodisponibilidade 
dos contaminantes (incluindo aqueles não contemplados pelas 

análises químicas), bem como seus efeitos aditivos, sinérgicos e 
antagônicos sobre os organismos.   

 No âmbito da disposição de sedimentos de 
dragagem, a geração de valores orientadores de qualidade 

ambiental, fundamentados em testes ecotoxicológicos, é 
urgente no Estado do RJ. É importante salientar que estes 

valores orientadores devem estar em consonância com as 
especificidades dos solos regionais, visto que as propriedade 
físicas, químicas e mineralógicas desses materiais (pH, textura, 

condutividade elétrica, matéria orgânica, etc.) exercem papel 
importante na biodisponibilidade e o potencial tóxico de 

contaminantes para a biota edáfica. Neste sentido, equipes 
multidisciplinares (envolvendo, p. ex. geocientistas, biólogos, 

veterinários, farmacêuticos, zootecnistas, dentro outros 
profissionais) são essenciais à definição dos organismos mais 

apropriados para bioensaios, à padronização de 
procedimentos laboratoriais, à interpretação de dados 
analíticos e, sobretudo, à definição de linhas de frentes 

prioritárias no que tange à disposição terrestre de sedimentos 
dragados e outros resíduos sólidos em solos brasileiros. Este 

esforço, em escala nacional, deverá também contemplar, além 
das características dos solos regionais, as variações regionais 

da geologia, climatologia, geomorfologia, hidrologia, biomas 
e a utilização de organismos-teste que sejam representativos 

da ecologia dos ecossistemas de solos tropicais brasileiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Gonçalves Cesar                                               
Professor Adjunto do Instituto de Geociências da UFRJ e 

coordenador do Laboratório de Ecologia e Ecotoxicologia de 
Solos (LECOTOX).                                                                      

ricardogc.geo@gmail.com 

Ao longo das últimas décadas, sistemas estuarinos, 
fluviais e lagunares do Estado do RJ sofrem com o despejo de 

rejeitos industriais e esgoto doméstico sem pré-tratamento 
adequado, induzindo o assoreamento e eutrofização desses 
ecossistemas. Com vistas aos Jogos Olímpicos de 2016, o 

poder público estabeleceu o compromisso de dragar e 
recuperar a Baía de Guanabara, a Lagoa Rodrigo de Freitas, 

bem como canais e Lagunas da Barra da Tijuca e de 
Jacarepaguá. Infelizmente muito pouco se avançou neste 

sentido, e o legado ambiental das Olímpiadas deixou muito a 
desejar. Somente no caso das Lagunas da Barra e de 

Jacarepaguá (zona oeste do Rio do Janeiro), estima-se a 
dragagem de 13,5 milhões de m3 de sedimento e lixo, os 
quais, por sua vez, devem receber destinação final adequado, 

haja vista a ocorrência de agentes tóxicos nesses materiais. 
De fato, a principal questão na disposição sustentável 

de sedimentos dragados consiste na presença de patógenos 
fecais, metais pesados, hidrocarbonetos de petróleo, fármacos, 

hormônios, dentro outros contaminantes de reconhecida 
toxicidade. Uma vez dispostos sobre o solo, sedimentos 

dragados podem causar danos à biota terrestre, inviabilizar o 
consumo humano de vegetais, induzir a contaminação do lençol 
freático e comprometer importantes serviços do ecossistema. 

Processos de lixiviação e de erosão de solos impactados por 
materiais dragados podem também contaminar corpos hídricos 

vizinhos, colocando em risco a biota aquática e as populações 
humanas cujas dietas alimentares estiverem calcadas nesta 

biota exposta. Por último, mas não menos importante, em um 
cenário de aumento do nível do mar (conforme previsto pelo 

IPCC), a dragagem de ecossistemas fluviais e costeiros do RJ é 
fundamental para: (i) aumentar a capacidade de escoamento 
das águas (que adentrariam ao continente); e (ii) viabilizar o 

uso dos sedimentos dragados em obras de retenção hídrica 
temporária, de contenção, e de recomposição da topografia.  

Por outro lado, as Resoluções 454 e 420 do 
CONAMA, que estabelecem as diretrizes para disposição 

terrestre de sedimentos dragados no Brasil, estão fortemente 
baseadas em padrões gerados para ecossistemas de clima 

temperados, e não refletem as especificidades dos ambientes 
tropicais. É este tipo de valor orientador que atualmente 
subsidia a tomada de decisão e a gestão de custos ambientais 

em empreendimentos de dragagem no Brasil que, p.ex. no 
caso do Porto do Rio de Janeiro (Baía de Guanabara), atingiu 

a cifra de 400 milhões de reais. Neste contexto, tendo em vista 
a realidade e o futuro próximo (incluindo o aumento da 

população urbana, necessidade de novas áreas para 
habitação, e o aumento do nível), torna-se necessária uma 

apreciação muito mais cautelosa dos sedimentos dragados, e 
não somente uma comparação com uma legislação 
―importada‖ do hemisfério norte. Estes novos valores 

orientadores devem estar baseados em processos geoquímicos, 
ecológicos e toxicológicos que representem as características 

dos ecossistemas tropicais brasileiros, visando o 
estabelecimento de indicadores de sustentabilidade para 

disposição das dragagens em áreas continentais. 
 No caso dos solos, minhocas (Eisenia andrei), 

colêmbolos (Folsomia candida), enquitreídos (Enchytraeus 
crypticus), ácaros (Hypoaspis aculeifer), dentre outros 
invertebrados, são amplamente utilizados como organismos-

teste em ensaios ecotoxicológicos, visando à geração de doses 
de poluentes ou de resíduos que, do ponto de vista ecológico e 

toxicológico, possam ser seguramente dispostos sobre o 
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Evento: VII Simpósio de Pós-
Graduação em Análises 

Clínicas e I International 
Symposium on 
Pathophysiology and 

Toxicology 
Local: FCF/USP/SP 

Data: de 07 a 09 de 
dezembro de 2016 

Informações: 
www.simpac.wix.com/simpac 

 
 
Evento: XIX Congresso 

Farmacêutico de São Paulo 
Data:  06 a 08 de outubro 

de 2017 
Local: Centro de Convenções 

Frei Caneca 
Informações:  

http://portal.crfsp.org.br/
congresso2017/ 
 

 
Evento: 56th Annual Meeting 

and ToxExp - 2017 
Data: 12 a 16 de março de 

2017 
Local: Baltimore, Maryland 

Informações:  
http://www.toxicology.org/
events/am/AM2017/

index.asp 
 

Evento: XX Congresso 
Brasileiro de Toxicologia 

(CBTox) 
Local: Goiania - GO 
Data: 2017 

 
 

Evento: ICT XV Meeting 
2019 

Local: Hawaii Convention 
Center in Honolulu - Hawaii, 

USA 
Data: 15 a 18 de julho de 
2019 

Informações: 
http://toxicology.org/

events/ict/index.asp 
 

 
Para mais eventos acesse: 

 
www.sbtox.org 
 

 
 

Próximos Eventos (2016-2017) 

Título: Ocorrência, genotoxicidade e risco ecotoxicológico de 
corantes no ambiente aquático. 

Orientador: Gisela de Aragão Umbuzeiro 
Aluno: Francine Inforçato Vacchi 
Data da defesa: 12/08/2016 

 
Título: Monitoramento plasmático e análise PK/PD dos 

antimicrobianos vancomicina e piperaciclina no controle das 
infecções em pacientes queimados. 

Orientador: Silvia Regina Cavani Jorge Santos 
Aluno: Wanderson Vidigal Guimarães 

Data da defesa: 14/06/2016 
 
Título: Barcode e bioprospecção de metabólitos de algas 

marinhas Laurencia aldingensis, L. dendroideia, Laurenciella sp. 
(Ceramiales, Rhodophyta). 

Orientador: Pio Colepicolo Neto 
Aluno: Erika Mattos Stein 

Data da defesa: 29/04/2016 
 

Título: Efeitos citotóxicos, genotóxicos, e epigenéticos do 
Bisfenol A em células HL-60, MCF-7 e em ratos. 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas — São Paulo 

Programa de Toxicologia 

TESES DE DOUTORADO 
 

Título: Biomarcadores de exposição em microalgas Gracilaria 
domingensis expostas a cádmio e cobre. 

Orientador: Pio Colepicolo Neto 
Aluno: Tatiana Cristina Stefani Margarido 

Data da defesa: 07/10/2016 
 

Título: Genotoxicidade in vitro das frações orgânica e solúvel 
em água de material particulado de ar em três locais do 
Estado de São Paulo. 

Orientador: Silvia Berlanga de Moraes Barros 
Aluno: Isabel Cristina Palacio Betancur 

Data da defesa: 17/08/2016 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas — Ribeirão Preto 

Programa de Toxicologia 

TESES DE DOUTORADO 

Título: Caracterização in vitro do metabolismo e da absorção 

intestinal da casearina X 
Orientador: Cristiane Masetto de Gaitani 

Aluno: Rodrigo Moreira da Silva  
Data da defesa: 14/03/2016 

 
Título: Avaliação de microtécnicas de extração para análise de 

lamotrigina em plasma de pacientes epiléticos por eletroforese 
capilar 
Orientador: Cristiane Masetto de Gaitani  

Aluno: Luiza Saldanha Ribeiro Baroos  
Data da defesa: 23/03/2016 

 
Título: Diagnóstico da exposição fetal ao álcool através de 

biomarcadores em mecônio  
Orientador: Erikson Feliipe Furtado 

Aluno: Fabiana Spineti dos Santos  
Data da defesa: 24/03/2016 
 

Título: Avaliação dos efeitos tóxicos resultantes da exposição 
crônica a baixas doses de chumbo e metilmercúrio, associados 

ou não, e do possível efeito protetor de niacina diante desta 
exposição 

Orientador: Fernando Basbosa Júnior  
Aluno: Eloísa Silva de Paula  

Data da defesa: 07/04/2016 
 
Título: Desenvolvimento e validação de método para análise de 

topiramato em amostras de plasma por eletroforese capilar 
com detecção UV/vis e C4D 

Orientador: Cristiane Masetto de Gaitani 
Aluno: Aline Akemi Ishikawa  

Data da defesa: 08/07/2015 
 

Título: Avaliação da citotoxicidade, genotoxicidade e 
mutagenicidade dos herbicidas tebutiurom e trifluralina e de 
seus efeitos na expressão de genes de resposta ao estresse 

celular 
Orientador: Daniel Junqueira Dorta  

Aluno: Mariana Furio Franco Bernardes   
Data da defesa: 09/05/2016 

 
Título: Avaliação de microextração líquido-líquido dispersiva 

para determinação de levetiracetam e da risperidona por 
técnicas cromatográficas acopladas a espectrometria de massas  
Orientador: Cristiane Masetto de Gaitani  

Aluno:  Greyce Kelly Steinhorst Alcântara 
Data da defesa: 06/06/2016 

Orientador: Ana Paula de Melo Loureiro 
Aluno: André Luis Teroso Ribeiro 

Data da defesa: 07/12/2015 
 
Título: Prospecção de bioativos farmacológicos em algas 

marinhas Rhodophyta e Heterokontophyta e avaliação de 
citotoxicidade. 

Orientador: Pio Colepicolo Neto 
Aluno: Daniel Xavier Andreguetti 

Data da defesa: 15/10/2015 
 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 
 
Título: Avaliação da neurotoxicidade do Bisfenol A em 

cultura primária de hipocampo. 
Orientador: Tânia Marcourakis 

Aluno: Mariana Aguilera Alencar da Silva  
Data da defesa: 31/08/2016 

 
Título: Exposição à fumaça do cigarro no início do período 

pós-natal: predisposição à dependência de drogas de abuso 
na adolescência.  
Orientador: Tânia Marcourakis 

Aluno: Tatiana Costa Andrióli  
Data da defesa: 26/08/2016 

 
Título: Controle da Anexina A1 sobre a expressão do 

receptor  nuclear proliferador de peroxissomos em diferentes 
tipos celulares. 

Orientador: Sandra Helena Poliselli Farsky 
Aluno: Carina Harumi Takahama  
Data da defesa: 21/07/2016 

 
Título: Efeito de nanoemulsão contendo aloato de paclitaxel 

em glioblastoma murino: estudos in vivo e in vitro. 
Orientador: Sandra Helena Poliselli Farsky 

Aluno: Marina Cecília Spatti 
Data da defesa: 15/06/2016 

 
Título: Avaliação da exposição de crianças a substâncias 
psicoativas durante a lactação através da análise 

toxicológica em leite materno. 
Orientador: Maurício Yonamine 

Aluno: Gabriela de Oliveira Silveira 
Data da defesa: 13/06/2016 

 
Título: Efeito da exposição in vitro à bifenila policlorada nº 

126 em células 3T3-L1. 
Orientador: Sandra Helena Poliselli Farsky 
Aluno: Wesley Soares Cruz 

Data da defesa: 29/10/2015 
 

Título: Efeito da pré-cloração sobre a integridade celular e 
remoção de detoxinas de Microcystis aeruginosa. 

Orientador: Ernani Pinto Júnior 
Aluno: Kazumi Kinoshita 

Data da defesa: 22/10/2015 
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L-aminoácido oxidase (LAAO) da peçonha de Crotalus durissus 
terrificus 

Orientador: Eliane Candiani Arantes Braga 
Aluno: Gisele Adriano Wiezel 
Data da defesa: 02/09/2016 

 
Título: Estudo do metabolismo in vitro do partenolídeo 

Orientador: Norberto Peporine Lopes 
Aluno: Maíra Rosato Silveira Silvério 

Data da defesa: 09/09/2016 
 

Título: Farmacocinética, metabolismo e excreção renal da 
doxorrubicina em pacientes com câncer de mama 
Orientador: Vera Lúcia Lanchote 

Aluno: Leandro Francisco Pipa  
Data da defesa: 29/09/2016 

 

_____________________________________________ 

PROCESSO SELETIVO 1º SEMESTRE DE 2017 

O Programa de Pós-Graduação em Toxicologia irá realizar em 

outubro de 2016 novo Processo Seletivo para os Cursos de 
Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto. Para estes cursos, 
a Prova de Conhecimentos Específicos em Toxicologia é 

obrigatória e de caráter eliminatório e classificatório.  
O Processo Seletivo será realizado de 16 a 18 de novembro 

de 2016, e a Prova de Conhecimentos Específicos em 
Toxicologia será realizada no dia 16/11/2016, às 08:00hs. 

 
O resultado do exame de seleção estará 

disponível até o dia 25 de novembro de 
2016. 
 

Período de inscrição: 17/10/2016 a 
04/11/2016 - das 14:00hs. às 16:30hs. 

            
Maiores informações, acesse o edital pelo 

link:  
 

http://fcfrp.usp.br/media/wcms/files/edital_15.pdf 
 

Título: Análise proteômica de tecidos de ratos expostos às 
diferentes formas de mercúrio  

Orientador: Fernando Barbosa Júnior 
Aluno:  Vanessa Cristina de Oliveira Souza 
Data da defesa: 07/07/2016 

 
Título: Avaliação dos congêneres BDE-100 e BDE-153 de 

éteres difenílicos polibromados sobre a linhagem celular 
HepG2 e linfócitos humanos: efeitos citotóxicos, genotóxicos e 

mutagênicos 
Orientador: Daniel Junqueira Dorta  

Aluno:  Lilian Cristina Pereira 
Data da defesa: 28/07/2016 
 

Título: Farmacocinética populacional e ligação as proteínas  
plasmáticas da cucurbitacina E e seu metabólito cucurbitacina 

I em ratos 
Orientador: Norberto Peporine Lopes  

Aluno: Giovana Maria Lanchoti Fiori   
Data da defesa: 2016 

 
Título: Estudo das atividades antineoplásicas, citotóxicas e 
genotóxicas de toxinas isoladas do veneno de Rhinella 

schneideri  
Orientador: Eliane Candiani Arantes Braga  

Aluno:  Elisa Corrêa Fornari Baldo 
Data da defesa: 09/09/2016 

 
Título: Atividades in vitro e in vivo do fruto do guajiruzeiro 

(Chrysobalanus icaco L.) em biomarcadores de estresse 
oxidativo, danos ao DNA e inflamção  
Orientador: Lusânia Maria Greggi Antunes 

Aluno:  Vinícius de Paula Venâncio 
Data da defesa: 13/09/2016 

 
Título: Avaliação do risco ecogenotoxicológico da utilização 

de corantes têxteis 
Orientador: Danielle Palma de Oliveira 

Aluno:  Otávio Pelegrino Rocha 
Data da defesa: 11/10/2016 

 

DISSETAÇÕES DE MESTRADO 

Título: Desenvolvimento de método analítico para especiação 

química de mercúrio por HPLC-ICP-MS utilizando 
microextração em solvente empacotado (MEPS) 

Orientador: Fernando Barbosa Júnior 
Aluno: Ana Paula dos Santos Poles  

Data da defesa: 15/04/2016 
 
Título: Transcriptoma da glândula mucosa de Rhinella 

schneideri 
Orientador: Eliane Candiani Arantes Braga 

Aluno: Priscila Yumi Tanaka Shibao 
Data da defesa: 05/08/2016 

 
Título: Caracterização bioquímica e avaliação in vitro da 

ativação de fibroblastos e do potencial leishmanicida de uma 
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A SBTox parabeniza o Professor Dr. Daniel Junqueira Dorta (ex-Presidente da SBTox), pelo fim de seu mandato trienal (2013-
2016) como diretor junto ao Comitê Executivo da International Union of Toxicology – IUTOX, e agradece por nos representar 

junto a esta entidade que congrega 63 sociedades internacionais da área. 
 
Parabenizamos também a Profa. Dra. Silvia Berlanga de Moraes Barros, por assumir este mesmo cago junto a IUTOX para o 

próximo triênio, retornando assim às atividades como membro diretora da IUTOX, cargo que  já ocupou por 6 anos no passado. 
 

A SBTox, tem ainda o privilégio de ter a Profa. Dra. Danielle Palma de Oliveira (atual presidente da SBTox) empossada como 

parte da Comissão de Indicação (Nominating Committee) de Toxicologistas junto ao Comitê Executivo da IUTOX pelo próximo 

triênio. 
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SBTox parabeniza a nova diretoria da IUTOX 

2016-2019 IUTOX Nominating Committee 
  

Chair: Herman Autrup, Immediate Past President 
 

Hanan Ghantous (USA)  
Mary Gulumian (Africa) 

Akihiko Hirose (Japan) 
Mumtaz Iscan (Turkey) 
Danielle Palma de Oliveira (Brazil) 

2016-2019 IUTOX Executive Committee 
 

President: Dr. Jun Kanno, JAPAN 
President-Elect: Dr. Peter DiMarco, AUSTRALIA 

Secretary-General: Dr. Barbara Hales, CANADA 
Treasurer: Dr. Werner Kobel, SWITZERLAND 

Vice President: Dr. Nursen Basaran, TURKEY 
 
Directors: 

 
Dr. Salmaan Hussain Inayat-Hussain, MALAYSIA 

Dr. Dieter Schrenk, GERMANY 
Dr. Yoshito Kumagai, JAPAN 

Dr. Lijie Fu, CHINA 
Dr. Silvia Barros, BRAZIL 
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Membros da SBTox poderão participar de curso oferecido 
pela Hispanic Organization of  Toxicology (HOT) 



 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.    

Anuidade e Vantagens de ser sócio 
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 Descontos 

*Ganhe descontos em 

eventos científicos 
patrocinados pela 

Sociedade Brasileira de 
Toxicologia. *Descontos em 
cursos de especialização em 

Toxicologia pelas: 
Faculdades Oswaldo Cruz 

(São Paulo), Universidade 
FEEVALE (Novo Hamburgo - 

RS), FHO/UNIARARAS 
(Araras - SP) 

 

 Opinião - ouça e seja 

ouvido 

*Participe ativamente dos 
fóruns de discussão e 

comunicações do grupo e 
deixe sua importante opinião 

nos diversos assuntos de 
interesse da Toxicologia e 

da Sociedade. 

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:  
 

infotox@sbtox.org.br 
 

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:  

 

    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  

Av. Prof. Lineu Prestes, 580 Bloco 13b  

Cidade Universitária - SP 

CEP.: 05508-000 

 

Tel:  +55 11 3031-1857 

Cel: +55 11 9 8754-2508 

Email: secretaria@sbtox.org.br 

Contate a SBTox: 
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