
atuação da Liga de Toxicologia 
da Universidade Nove de Julho 
(UNINOVE), que oferece 
treinamento prático para futuros 
médicos de como agir em caso de 
intoxicações utilizando 
simuladores, além de contar com 
a participação de atores. 
Sabemos que o rápido e correto 
atendimento à uma vítima de 
intoxicação é crucial para um 
bom prognóstico. Assim, esta 
inciativa é de extrema 
importância para os serviços de 
saúde.   
Neste número do INFOTOX você 
pode conferir os próximos eventos 
em Toxicologia, além das 
vantagens de ser sócio da SBTox.  
Encerrando esse editorial, reforço 
que são bem-vindas as 
contribuições dos sócios para o 
INFOTOX, com o envio de datas 
de eventos, oportunidades de 
estágios, empregos, etc, bem 
como textos de divulgação de 
temas importantes da área, 
enriquecendo os próximos 
número. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANIELLE PALMA DE OLIVEIRA  
Presidente da SBTox (2016-2017)  

 

Prezados associados 
 
Neste mês ao comemorarmos o 
Dia Internacional das Mulheres, 
inicio a sexta edição do 
INFOTOX parabenizando com 
muito orgulho todas nós, mulheres.  
Em sua matéria, o ex-Presidente 
da SBTox, Daniel Junqueira 
Dorta, destaca muito bem o 
importante trabalho das mulheres 
no desenvolvimento da 
Toxicologia no país. Mas nossa 
missão vai além da pesquisa, do 
ensino e do amor à esta ciência. 
Somos mães que por momentos, 
precisamos dividir a atenção dos 
filhos com as teses e dissertações. 
Somos esposas, que precisam 
terminar de corrigir o artigo antes 
de sair com o marido. Somos 
donas de casa que colocam as 
roupas na máquina de lavar e 
voltam para terminar o parecer 
de um projeto ou para responder 
um e-mail de um palestrante 
internacional. Ou seja, somos 
guerreiras e vencedoras. Não por 
acaso, a máxima honraria que a 
SBTox pode conceder a um 
Toxicologista de destaque tem 
como título uma mulher, a Profa. 
Ester de Camargo Fonseca 
Moraes, que também já foi 
reconhecida no cenário nacional 
quando foi indicada pelo CNPq 
como uma das Pioneiras na 
Ciência no Brasil. Assim, que 
todas as Toxicologistas se sintam 
incluídas nesta homenagem da 
SBTox ao Dia Internacional das 
Mulheres.  
Neste número no INFOTOX, 

destaco ainda a matéria da 
Profa. Dra. Cynthia Bomfim 
Pestana, Diretora da TECAM, 
sobre os Produtos 
Microbiológicos. A avaliação da 
toxicidade decorrente da 
exposição aos agentes 
microbiológicos de controle 
(AMCs), embora não seja um 
assunto convencional na 
Toxicologia, vem sendo 
requisitada e recomendada por 
diversos organismos nacionais e 
internacionais como a US 
Environemntal Protection Agency 
(USEPA), OECD (Organization for 
Economic Co-operation and Devel-
opment), EMBRAPA (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Ag-
ropecuária, Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento) 
entre outros.  
Temos ainda a matéria 
“Microamostragem capilar e 
sangue e plasma seco em papel: 
o futuro em análises 
toxicológicas”, escrita pelo Prof. 
Dr. Rafael Linden que mostra as 
vantagens e desvantagens da 
utilização de amostras de sangue 
seco em papel na determinação 
de diferentes substâncias químicas 
e aponta para o impacto positivo 
da utilização desta técnica nos 
serviços de saúde.   
Ainda temos nesta edição do 
nosso informativo, a manifestação 
da Diretoria da SBTox A FAVOR 
das leis estaduais que proíbem o 
uso de amianto nos estados de 
São Paulo, Pernambuco e Rio 
Grande do Sul.  
Destaco ainda nesta edição a 
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O uso de microrganismos na agricultura para o controle de 

pragas tem se tornado cada vez mais comum em diversos 

países, inclusive no Brasil, uma vez que se mostram 

relativamente seguros em relação aos possíveis efeitos sobre 

o homem e meio ambiente. Esses organismos são conhecidos 

como agentes microbiológicos de controle (AMCs) ou produtos 

microbiológicos e se baseiam em fungos, bactérias, vírus e 

protozoários.  

Os produtos biológicos são tipicamente de ocorrência natural 

e apresentam um modo de ação tipicamente não tóxico. No 

entanto, podem sobreviver, reproduzir-se no ambiente e 

infectar ou causar doenças em outros organismos vivos. 

Embora de ocorrência natural, não se deve esperar que esses 

produtos sejam totalmente inócuos. Um determinado 

microrganismo eficiente no controle de uma praga pode 

afetar outros componentes biológicos do ecossistema 

(Capalbo et al. 1999; Duchet et al., 2008; Genthner et al., 

1994; Grisolia et al., 2009). Por isso, a importância de 

avaliar a segurança desses produtos através de estudos 

toxicológicos.  

Os estudos toxicológicos e ecotoxicológicos com AMCs têm 

como objetivo avaliar os potenciais efeitos indesejáveis em 

mamíferos e outros organismos, assim como suas possíveis 

implicações para a saúde humana e meio ambiente. São 

conduzidos de acordo com as normas da Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos - USEPA, especialmente 

desenvolvidos para esses produtos (USEPA, 1996). A 

EMBRAPA Meio Ambiente publicou protocolos de teste com 

informações importantes, mas que não fornecem o 

delineamento completo para a condução dos estudos.  

Compete aos órgãos públicos controlar o uso e estabelecer os 

critérios para avaliação adequada dos produtos biológicos 

previamente ao seu registro para uso comercial, dentro de 

normas compatíveis com os padrões internacionais que 

regulamentam o assunto. No Brasil, a concessão de registro 

dos AMCs pelos órgãos federais está sujeita a apresentação 

prévia de dados que indiquem conclusivamente que o 

produto, quando usado de acordo com as indicações, não 

causará efeitos significativamente adversos aos seres humanos 

ou ao ambiente.  

No Brasil, assim como em outros países, a legislação requisita 

uma série de estudos toxicológicos com o objetivo de avaliar 

os potenciais efeitos indesejáveis em mamíferos e suas 

possíveis implicações para a saúde humana. A infectividade, a 

patogenicidade e a toxicidade são os aspectos a serem 

considerados, sendo definidos pela USEPA (OPPTS 885.0001, 

1996).  

São requeridos pela legislação brasileira estudos de 

toxicidade e patogenicidade oral, pulmonar, intraperitonial 

(fungo ou protozoário) e intravenosa (bactéria e vírus), 

sensibilização dérmica, toxicidade dérmica e irritação ocular. 

Estudos de irritação dérmica e de cultura de células podem 

ser condicionalmente requeridos. É importante ressaltar que 

para esses testes que requerem uso de animais de laboratório, 

deve-se atender às exigências locais e internacionais de bem 

estar animal; animais com sinais contínuos de severo 

desconforto e/ou dor em qualquer estágio do teste devem ser 

eutanasiados humanitariamente (USEPA, 2006).  

Todos os estudos de toxicidade/patogenicidade obedecem a 

um mesmo desenho experimental, com duração mínima de 21 

dias e via de exposição variável. O AMC é administrado em 

grupos de animais de ambos os sexos em dose única (pelo 

menos 107 a 108 unidades do AMC por animal) pela via de 

escolha. Grupos controle negativo são utilizados. Os animais 

são observados durante o período de teste quanto a sinais e 

sintomas de toxicidade. Ao final do período, os animais são 

eutanasiados e submetidos à necropsia e coleta do material 

biológico para cultura quantificação microbiológica do AMC. 

A partir dos dados obtidos, calcula-se o número de AMCs 

presentes na amostra analisada, estima-se a taxa de 

eliminação (“clearance”) e se confirma ou não a infectividade e 

patogenicidade. Outros estudos toxicológicos em mamíferos 

são toxicidade dérmica, irritação ocular e sensibilização 

dérmica em cobaias.  

Em relação aos efeitos sobre o ambiente, os efeitos potenciais 

dos AMCs em causar danos sobre os organismos presentes nos 

diferentes ecossistemas terrestre e aquático são avaliados 

através de estudos ecotoxicológicos. Como representantes dos 

organismos não-alvo, a legislação brasileira requer estudos 

com aves, abelhas e organismos aquáticos (peixes e 

invertebrados de água doce). Na escolha das espécies são 

considerados a facilidade de criação e manipulação em 

condições laboratoriais.  

De forma geral, os estudos ecotoxicológicos são desenhados 

de forma a expor os organismos não-alvo a uma dose máxima 

em única exposição, de forma a possibilitar a expressão dos 

efeitos indesejáveis. Supõe-se que a alta concentração de 

AMC utilizada seja suficiente para ocasionar efeito adverso se 

houver potencial de infecção ou ocorrência de toxina. A 

duração do teste é de no mínimo 30 dias, sendo prorrogada 

caso efeitos tóxicos sejam observados. A ausência de danos 

aos organismos não-alvo nesse período indica um alto grau de 

confiança da não ocorrência de efeito adverso no uso real do 

agente de controle. No teste de toxicidade aguda oral para 

aves com AMC, a espécie mais comumente utilizada no Brasil é 

a codorna japonesa (Coturnix japonica), que é a espécie 

recomendada pela EMBRAPA (De Nardo et al., 1999) e outras 

publicações internacionais (OECD, 2010 e SETAC, 1995). A 

espécie recomendada para o teste de toxicidade com abelhas 

é a Apis melífera e a via de exposição é dependente do modo 

de ação do AMC, podendo ser oral ou por contato.  

A legislação específica para os AMCs no Brasil tem 10 anos. 

De acordo com a ABCBio (Associação Brasileira de Produtos 
Biológicos), o número de produtos biológicos registrados no 
Brasil até final de 2015 era de 107, sendo 78 
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microbiológicos; 7 ferormônios e 22 macrobiológicos, 
distribuídos em 50 empresas registrantes. À medida que a 

demanda pelos produtos biológicos aumenta, a realização e 
avaliação dos estudos de laboratório devem ser 
aprimoradas. Cabe aos envolvidos nesse processo (instituições 

de pesquisa, agências avaliadoras, laboratórios de contrato 
e empresas fabricantes) trabalharem para que melhorar o 

conhecimento toxicológico desses produtos para que passem 
a ser cada vez mais utilizados no Brasil e no mundo.   
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MICROAMOSTRAGEM CAPILAR E SANGUE E PLASMA SECO EM 

PAPEL: O FUTURO EM ANÁLISES TOXICOLÓGICAS 

ampliando o acesso dos pacientes a bioanálises de elevada 
complexidade. Particulamente, a associação da 

microamostagem capilar com técnicas analíticas como a 
espectrometria de massas com sistemas de paper spray, 
potencialmente podem permitir a quantificação de fármacos 

ao lado dos pacientes, com impactos inimagináveis no sistema 

de saúde.  
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Universidade Feevale 
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A utilização de amostras de sangue seco em papel (dried blood 
spots ou DBS), normalmente obtidas através de punções 

digitais, permitem a obtenção de bioamostras de forma 
simples e com logística simplificada, especialmente em países 
em desenvolvimento. Outras vantagens adicionais das amostras 

de DBS, particularmente no contexto das análises toxicológicas 
e do monitoramento terapêutico de fármacos (MTF), conforme 

revisões de Edelbroek et al. (2009), Wilhem et al. (2014) e 
Antunes et al. (2016), incluem a coleta minimamente invasiva, a 

elevada estabilidade de muitos analitos nas amostras secas e 
a possibilidade de autoamostragem pelos pacientes. 

Entretanto, como a maior parte dos valores utilizados para a 
interpretação das concentrações de fármacos em MTF são 
obtidos em plasma ou soro, muitas vezes é necessário converter 

as concentrações mensuradas em sangue capilar seco para 

aquelas nas amostras convencionais.  

O chamado “efeito do hematócrito” é o maior limitante para o 
uso disseminado de DBS em MTF, uma vez que o conteúdo 

celular do sangue total afeta o volume de plasma existente em 
um DBS em um certo tamanho, a espalhabilidade do sangue na 

matriz e a partição entre células sanguíneas e o plasma. A 
razão entre concentrações de fármacos no plasma e no sangue 
é dependente da fração livre no plasma (fu), da razão de 

concentrações entre os eritrócitos e o plasma (ρ) e do 
hematócrito (Hct). A concentração plasmática pode ser 

estimada a partir de medidas em sangue total através da 
equação Cplasma = Cblood / [(1-Hct) + Hct . fu . ρ]. Quando fu é 

constante, uma abordagem alternativa é baseada no 
conhecimento da fração do fármaco no plasma (fp), que pode 

ser determinada em experimentos in vitro e é calculada como 
fp = (Csangue / Cplasma) . (1-Hct). Uma vez que fp é conhecida e 
constante, a concentração plasmática pode ser estimada 

através da equação simplificada Cplasma =[Csangue / (1-Hct)] . fp.  
Adicionalmente, como as DBS são normalmente obtidas a partir 

de sangue obtido de punções digitais, sendo composta, 
principalmente de sangue capilar arterial e fluído intersticial, 

as concentrações podem apresentar diferenças daquelas 
obtidas em sangue venoso. Desta forma, é óbvio que o 

conhecimento do Hct é crítico para a tradução de 
concentrações obtidas em DBS para níveis plasmáticos 
interpretáveis. Uma abordagem interessante para a 

determinação do Hct em DBS foi proposta por Capiau et al. 
(2013), e é baseada na determinação das concentrações de 

potássio na mancha de sangue em papel.  

Outra alternativa de microamostragem, correlata à DBS, é o 

emprego de sistemas de membranas especializadas a fim de 
separar in situ o plasma a partir de uma punção capilar para 

obter manchas de plasma seco em papel (dried plasma spots ou 
DPS). Esta estratégia foi descrita, entre outros, por Sturm et al. 
(2015). Estes autores obtiveram desempenho bioanalítoco 

adequado para guanfacina em uma faixa relativamente 

estreita de Hct.  

O interesse crescente na microamostragem capilar para 
bioanálises, particularmente no desenvolvimento de sistema 

para obtenção de DPS, indica que novos desenvolvimentos em 
breve estarão disponíveis, permitindo amostragens remotas e 
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A Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTox) promoverá, juntamente com a Comissão Organizadora local, o XX 
Congresso Brasileiro de Toxicologia (XX CBTox), de 8 a 11 de outubro de 2017, no Centro de Eventos da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), em Goiânia-GO. 
 
Para esse evento já estão confirmados diversos palestrantes, entre eles, o Dr. Thomas Hartung da Johns Hopkins University 

(Baltimore, EUA), que fará a palestra de abertura sobre o tema do evento “As estratégias da Toxicologia do século XXI 
para um mundo mais seguro e sustentável”.  

 
Como atividades do pré-congresso estão confirmados os seguintes minicursos: 

 
Nanotoxicologia: Dr. Bengt Fadeel (Karolinska Institutet, Suécia) e José Mauro Granjeiro (INMETRO, Rio de Janeiro). 
Toxicologia Clínica de Urgência: Sergio Emmanuele Graff (TOXICLIN, São Paulo) e Carlos Augusto Mello da Silva 

(TOXIKONSULT, Porto Alegre). 
Publicação de artigo científico em revistas na área da Toxicologia: Dra. Wilma de Grava Kempinas (UNESP, 

Botucatu), Dr. Thomas Knudsen (EPA, EUA); Dr. Daniel Cyr (INRS, Canada). 
Toxicologia Forense: aspectos analíticos em GC-MS e LC-MS-MS: Dr. José Luiz da Costa (UNICAMP, Campinas). 

Métodos Alternativos Aplicados à Toxicologia (Institute for in Vitro Sciences - IIVS, Gaithersburg, EUA). 
 

Confira no site http://www.cbtox2017.com.br/ os simpósios, as mesas-redondas e palestras que já fazem parte da 
programação do XX CBTox e os palestrantes nacionais e internacionais que já confirmaram a participação. 
 

Essa edição também contará com uma ação social, realizada por meio de uma discussão entre o ex-jogador de futebol e 
atual comentarista, Walter Casagrande Júnior e os profissionais especializados que fizeram parte da sua luta contra as 

drogas.  
 

 
ATENÇÃO  

 
O período de inscrições e submissão de resumos terá início em 03 de abril de 2017.  

 

 
Os resumos submetidos de 03 de abril a 09 de junho/2017 serão analisados pelo comitê científico e os autores dos 

melhores trabalhos serão convidados a submeterem um artigo completo na edição especial da Chemico-Biological 
Interactions (Elsevier – Fator de Impacto = 2.618) dedicada ao evento.  

 

A comissão organizadora do XX CBTox agradece as empresas Syngenta, Dow, e o Instituto ProHuma pelo patrocínio, 

assim como, ao SICOOB, a Clínica Greenwood e a UFG, empresas que estão apoiando o evento até este momento. 

http://www.cbtox2017.com.br/
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ToxExp - 2017 
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2017 

Local: Baltimore, Maryland 
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de Toxicologia (CBTox) 
Local: Goiania - GO 
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2017 
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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 
 

Evento: 3ª Semana Academica 
de Farmácia - SEMAFAR & I 
Simpósio de Análises 

Toxicológicas Aplicada às 
Ciências Forenses - SINTOX 

Local: Teresina/Piauí 
Informações: 

http://
farmaciasemana.wixsite.com/

sintox 
 
Para mais eventos acesse: 

www.sbtox.org 

Próximos Eventos (2017) 

comprovam sua ação carcinogênica, que atinge principalmente 
pulmão e mesotélio IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum. 

2012;100C:219–309 (http://monographs.iarc.fr/ENG/
Monographs/vol100C/index.php). 
  

A literatura científica mostra ainda a possibilidade de causar a 
asbestose, uma inflamação crônica no pulmão que induz ao 

desenvolvimento de fibrose tecidual. Tanto a asbestose como os 
tipos de câncer associados à exposição ao amianto podem 

demorar anos ou até mesmo décadas para aparecerem nos 
indivíduos e, por isso, muitas vezes dificulta a correlação entre o 

achado e sua causa. Neste sentido, passados mais de quatro 
décadas de estudos intensos sobre os compostos principais que 
compreendem o chamado amianto e seus efeitos deletérios 

sobre o organismo humano, é de certa forma inadmissível 
pensar que vantagens econômicas de empresas possam se 

sobrepor à segurança da saúde da população, principalmente 
daqueles trabalhadores que se expõem diariamente ao 

composto. 

  

Baseado nos dados acima, a Sociedade Brasileira de 

Toxicologia (SBTOX) vem a público se manifestar A FAVOR das 

leis estaduais que proíbem o uso de amianto nestes estados. 

 

 

Diretoria SBTox 

O Supremo Tribunal Federal (STF), voltou, durante a semana 
de 23 de novembro de 2016, a julgar a constitucionalidade 

das leis que proíbem o uso do amianto nos estados de São 
Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Frente a isso, a 
Sociedade Brasileira de Toxicologia que há mais de 40 anos 

vem lutando para o desenvolvimento de um ambiente seguro 
à saúde da população, junto aos avanços tecnológicos e 

industriais, não pode deixar de se manifestar sobre o assunto. 
  

O amianto ou asbesto é o nome popular para um grupo de 
fibras naturais de silicato, mineral com propriedades 

interessantes para a indústria como resistência ao calor, 
isolamento acústico e térmico, resistência a degradação 
química e biológica, flexibilidade, entre outras; e por isso é 

utilizado em processos industriais desde o fim do século XIX e 
atingindo um pico de produção de produtos industriais com 

esse material na década de 1970. Desde lá, no entanto, a 
sua utilização vem caindo vertiginosamente no mundo todo. 

Por outro lado, o Brasil, em 2006, era o 4º maior produtor de 
amianto no mundo, sendo que os seis primeiros respondiam 

por cerca de 96% da produção mundial. Essa queda 
vertiginosa no consumo deve-se muito ao conhecimento de 
seus efeitos deletérios sobre o organismo, que fizeram que 

desde 2005 a Comunidade Europeia, por exemplo, tenha 
banido os produtos com amianto em todos os países da 

comunidade. 
  

Visto seu potencial efeito danoso contra a saúde, desde 1987 
a IARC (International Agency for Research in Cancer), ligada à 

Organização Mundial da Saúde, classificou essa classe de 
compostos pertencentes ao Grupo I - substâncias 
carcinogênicas ao homem, ou seja, dados científicos 
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Dra. Flávia Valladão Thiesen, doutora em Ciências pela 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), professora 

Titular de Toxicologia e Farmacologia na Faculdade de 
Farmácia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUCRS) e ex-presidente da SBTox. Pesquisadora 

reconhecida na área de monitoramento ocupacional e 
terapêutico e em análise de drogas de abuso; 

 
Dra. Mônica Maria Bastos Paoliello, doutora em Saúde 

Coletiva pela Universidade de Campinas, professora de 
Toxicologia na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e ex-

presidente da SBTox. Pesquisadora reconhecida nás áreas de 
Toxicologia Ocupacional e Avaliação de Risco Químico; 
 

e Dra. Danielle Palma de Oliveira, doutora em Toxicologia e 
Análises Toxicológicas pela Universidade de São Paulo. 

Atualmente é Professora da Universidade de São Paulo e atual 
Presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia. 

Pesquisadora reconhecida na área de Toxicologia ambiental e 
métodos alternativos à experimentação animal. 

 
Os nomes de tantas outras mulheres poderiam ser citados, mas 
certo de que não conseguiria nomear todas peço desculpas e 

deixo meus parabéns a todas desejando muito sucesso, ao 
passo que lembro ainda de nomes de mulheres que foram 

presidentes de nossas Sociedades irmãs: 
 

Dra. Gisela de Aragão Umbuzeiro, doutora em Genética e 
Biologia Molecular pela Universidade Estadual de Campinas; é 

professora e pesquisadora da Faculdade de Tecnologia da 
UNICAMP. Trabalhou 22 anos na Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (CETESB) e foi presidente da Sociedade 

Brasileira de Mutagênese, Carciongênese e Teratogênese 
Ambiental. Pesquisadora com reconhecimento internacional 

dentro da Toxicologia Ambiental; 
 

Dra. Marlene Zannin, doutora em Ciências Médicas pela Escola 
Paulista de Medicina. É docente da disciplina de Toxicologia na 

Universidade Federal de Santa Catarina e Supervisora do 
Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina - CIT/
SC, é também ex-presidente da Associação  Brasileira de 

Centros de Informação e assistência toxicológica 
 

Dra. Sony de Freitas Itho, doutora  em  Farmácia  e  Bioquímica 
pela  Universidade  de  São  Paulo, é  professora  na 

Irmandade  da  Santa  Casa  de Misericórdia  de  Vitória e 
médica da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito 

Santo. Implantou o Centro de Intoxicações  do  Espírito  Santo  e  
é  chefe  do  Núcleo  de  Prevenção  e  Atenção  às Intoxicações  
do  Centro de  Atendimento  Toxicológico  do Espírito  Santo. 

 

 
Parabéns a todas toxicologistas! 
 

 
Daniel Junqueira Dorta 

Docente da FFCLRP-USP 
Ex-Presidente da SBTox 

No mês em que comemoramos o Dia Internacionbal das 
Mulheres, que melhor maneira de celebrar, do que 

compartilhar e destacar os nomes de mulheres importantes 
para o progresso da Toxicologia Brasileira e que  temos a 
sorte de conhecer, admirar e apoiar. As mulheres tem papel 

tão importante para o desenvolvimento daToxicolgia no país, 
que temos não só como título da honraria máxima concedida 

por esta Sociedade a pioneira desta ciência no país, mas 3 
dos premiados até hoje são mulheres. O importante papel 

das mulheres na Toxicologia é ainda reafirmado ao 
observarmos que hoje dos quase 400 sócios ativos desta 

Sociedade, mais de 62% são mulheres (250 no total). Por 
isso, parabéns a todas vocês que abrilhantam essa ciência; 
cada uma em sua área específica. 

 
Assim para nomear apenas algumas destas mulheres, começo 

lembrando da Dra. Ester de Camargo Fonseca Moraes, 
pioneira na implantação da Toxicologia no Brasil, uma dos 

fudadores da SBTox e referência no ensino da Toxicologia no 
país, atuando por 44 anos na Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF/USP). 
 
E das 3 mulheres que foram escolhidas entre os sócios desta 

Sociedade para receber a honraria máxima na Toxicologia 
Brasileira, a medalha Ester de Camargo Fonseca Moraes, 

temos : 
 

Dra. Maria Elisa Pereira Bastos de Siqueira, doutora em 
Toxicologia pela Universidade de São Paulo, é professora 

aposentada da Universidade Federal de Alfenas, sendo um 
expoente no ensino da Toxicologia no país; 
 

Dra. Silvia Berlanga de Moraes Barros, doutora em 
Toxicologia pela Universidade de São Paulo, atualmente 

professora titular senior da Universidade de São Paulo, ex-
presidente da SBTox, vice-Presidente da Hispanic 

Organization of Toxicologists e membro diretora da 
International Union of Toxicology (IUTOX). Grande entusiasta 

na divulgação da Toxicologia no país, tendo participado de 
inúmeras comissões orgaizadoras de eventos científicos na 
área da toxicologia no país; 

 
e Dra. Alice Aparecida da Matta Chasin, doutora em 

Toxicologia pela Universidade de São Paulo, e especialista 
em Análises de Drogas, pela OMS (Organização Mundial de 

Saúde - Divisão de Narcóticos). Atualmente professora titular 
de Toxicologia na Faculdade de Farmácia Bioquímica 

Oswaldo Cruz e professora de Toxicologia Forense da 
Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Foi Perita 
Criminal Toxicologista do Núcleo de Toxicologia Forense do 

IML de São Paulo e ex-Presidente da SBTox. Tem sido a 
grande divulgadora da Toxicologia Forense no país. 

 
Em seguida, lembro que nesses quase 45 anos de história, a 

SBTox já teve 20 diferentes presidentes, no entanto apenas 6 
destes foram mulhres, contando com a atual presidente. 

 
Desta forma lembramos aqui das já citadas anteriormente: 
Dra. Ester de Camargo Fonseca Moraes, Dra. Silvia 

Berlanga de Moraes Barros e Dra. Alice Aparecida da Matta 
Chasin  e também das: 
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Na foto dos membros, da esquerda para direita: 
Cassio Rebecchi; Fundador e Diretor da Liga. 

Ingrid Dragan Taricano; Professora Orientadora da Liga. 
Alicia Boschilia Vito; Membro da Liga. 

Guilherme Paiva; Fundador e Diretor da Liga. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Liga Acadêmica de Toxicologia - Medicina - Universidade 

Nove de Julho UNINOVE  

 

A Liga Acadêmica de Toxicologia, do curso de Medicina da 

Universidade Nove de Julho, foi fundada no ano de 2016, 
por acadêmicos do terceiro ano de Medicina, após uma 

discussão informal entre amigos e professores sobre a 
carência de conteúdo curricular especificamente dirigido às 

intoxicações exógenas, senão aquelas relacionadas a 
medicamentos ou ao treinamento de futuros profissionais no 

atendimento emergencial de pronto socorro nos módulos de 
internato. Situação que parece ser ubíqua nos currículos dos 
cursos de medicina brasileiros, elevando o conhecimento da 

toxicologia geral ao nível de especialização. 

Atualmente a Liga de Toxicologia dos Acadêmicos da 

Universidade Nove de Julho – UNINOVE, é composta por dois 
diretores (os fundadores, acadêmicos Cassio Rebecchi e 

Guilherme Paiva da Silva) e membros admitidos após curso 
introdutório seguido de prova de seleção.  Todas atividades 

são orientadas e supervisionadas pela Profa. Dra. Ingrid 
Dragan Taricano, e compreendem aulas teóricas sobre 
diversos temas relacionados à toxicologia geral, aulas 

práticas de identificação e atendimento ao intoxicado 
realizadas no Núcleo Integrado de Simulação (NIS) da 

Universidade Nove de Julho – UNINOVE, e projeto de 
pesquisa que se encontra fase redação para envio ao Comitê 

de Ética local. As simulações contam com a participação de 
atores que interpretam pacientes e dos simuladores SIMMAN 

e SIMBABY. 

Nós, diretores da Liga Acadêmica de Toxicologia, 
agradecemos o espaço que nos foi cedido e esperamos que 

outros acadêmicos, dos mais variados cursos e instituições, 
reflitam e percebam assim como nós, a importância deste 

assunto que é a toxicologia para nossas formações 
acadêmica e profissional. Sabemos que ainda há um longo 

caminho a ser percorrido neste vasto mundo da toxicologia, 

mas o primeiro e mais importante passo já foi dado. 

 

Cassio Rebecchi, acadêmico do terceiro ano do curso de 
Medicina da Universidade Nove de Julho, fundador e diretor da 

Liga Acadêmica de Toxicologia. 

Guilherme Paiva Da Silva, acadêmico do terceiro ano do curso 

de Medicina da Universidade Nove de Julho, fundador e diretor 

da Liga Acadêmica de Toxicologia. 
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INFOTOX  

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. 

Ciclo de Palestras da SBTox sobre Toxicologia Forense foi sucesso em Goiânia - GO 

FACILIDADES PARA O ASSOCIADO SBTox: CONTRATOS DE CONVÊNIO 

 

 

O evento recebeu dois renomados pesquisadores 

da área forense, o ilustre professor da 

Universidade de São Paulo (FCF/USP/SP), Dr. 

Maurício Yonamine, e sua orientanda, a Perita 

Criminal do Estado de Goiás, a mestranda Flávia 

Pine. O evento foi realizado na Fundação 

Tiradentes, e contou com a presença de 

professores, pesquisadores e estudantes de 

toxicologia e áreas afins. 

 



 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:  
 

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:  

 

    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: (+5511) 3031-1857 

E-mail: secretaria@sbtox.org 

Contate a SBTox: 
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